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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».  

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами знань з теорії та 

практики складання процесуальних документів у господарському 

судочинстві з питань оформлення дій у здійсненні правосуддя господарським 

судом та  знань законодавства, що регулює цю діяльність. 

Завданням дисципліни є оволодіння правовими нормами, що регулюють 

відносини, пов’язані зі застосуванням та складанням господарського-

процесуальних документів, формування правової свідомості та правової 

культури  у студентів, з’ясування ними проблем  правового забезпечення 

процесу захисту господарських прав. 

Предметом дисципліни є правові норми, що регулюють суспільні 

відносини, які виникають при вирішенні різних категорій господарських 

спорів. 

Вимоги до знань: засвоївши зміст основних тем курсу, студенти повинні 

орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, розуміти значення  актів 

правосуддя, роль процесуальних документів у здійсненні господарського 

правосуддя зі захисту порушених прав.  

Вимоги до вмінь: оволодівши зазначеним комплексом знань студенти 

повинні вміти 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. 
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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 

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. 

 

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 

документа. Основні ознаки судового документа. Структура та реквізити 

судових документів. 

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.  

 
Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 
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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. 

 
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. 

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.  

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

експерта, роз’яснення судового рішення  тощо. 

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.  

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.  

 

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. 
 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в письмовій формі у 

відповідності з цими вказівками та запропонованими варіантами завдань. 

Варіант завдання студент обирає за першою літерою свою прізвища. 

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту 

А- В 1 

Г- Є 2 

Ж- К 3 

Л- Н 4 

О – Р 5 

С- У 6 

Ф – Ч 7 

Щ – Я 8 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Сучасні концепції науки про документ.  

2. Документ: поняття, ознаки, функції.  

3. Походження терміна «документ» та сфера використання 

терміна.  

4. Офіційні визначення поняття «документ» стандартах та 

законодавчих актах. 

5. Судові акти та документи. 

6. Документі позасудового вирішення господарського спору.  

7. Позов – засіб захисту позивача. 

8. Відзив –  процесуальний засіб захисту відповідача. 

9. Види позовів у господарському судочинстві. 

10. Апеляційна скарга у господарському процесі. 

11. Касаційна скарга у господарському процесі.  
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12. Заява про перегляд судових рішень господарського суду за 

нововиявленими обставинами.  

13. Протоколи у судовому процесі. 

14. Заява про запобіжні заходи. 

15. Заява про забезпечення позову.  

16. Документи прокурор у господарському процесі. 

17. Документи третіх осіб в господарському процесі. 

18. Письмові докази як засіб доказування у господарському 

процесі. 

19. Висновок судового експерта у господарському процесі.  

20. Електронний документ як засіб захисту у господарському 

судочинстві. 

21. Письмові пояснення учасників господарського 

судочинства. 

22. Документальне оформлення питань щодо процесуальних 

строків 

23. Судові витрати на правову допомогу у господарському 

процесі. 

24. Документи про судові витрати у господарському процесі. 

25. Довідки та повідомлення судді господарського суду.  

26. Судові акти та документи у справах про банкрутство. 

27. Судові рішення судді у справах про банкрутство. 

28. Документи боржника у справах про банкрутство. 

29. Документи кредитора у справах про банкрутство. 

30. Документи арбітражного керуючого у справах про 

банкрутство. 

31. Судова документація третейського процесу. 

32. Судова документація  вирішення спору Міжнародним 

комерційним арбітражем. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Вступ до спецкурсу. 

2. Введення до спецкурсу. 

3. Професійна спрямованість курсу. 

4. Актуальність. мета та завдання спецкурсу «Процесуальні документи 

господарського судочинства». 

5. Методологія вивчення процесуальних документів господарського 

судочинства.  

6. Юридична природа документу.  

7. Поняття і види документів.  

8. Властивості, функції і ознаки документа.  

9. Походження терміна «документ».  

10. Офіційне визначення поняття «документ».  

11. Визначення поняття «документ» в стандартах та законодавчих актах. 

12. Функціональні стилі мови у документах.  

13. Граматична форма ділового паперу. 

14. Документи  судочинства.  

15. Судові акти і документи. 

16.  Документ судочинства – носій інформації.  

17. Загальні та спеціальні функції документа.  

18. Значимі властивості судового документа.  

19. Основні ознаки судового документа.  

20. Структуру та реквізити судових документів.  

21. Правова регламентація застосування господарсько-процесуальних 

документів.  

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

процесі.  

23. Нормативно-правова база регламентації застосування та складання 

господарсько-процесуальних документів щодо процесуальних строків, 
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судових витрат, судових доказів, судових штрафів, протоколу судового 

засідання та огляду доказів у місці їх знаходження інші.  

24. Процесуальні документи на стадіях господарського судочинства.  

25. Судові акти і документи на стадії порушення провадження у справі. 

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

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

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

29. Судові акти і документи на стадії виконання судових рішень. 

30.  Процесуальні акти судді господарського суду.  

31. Поняття і види господарських судових актів.  

32. Зміст і сутність рішення. Роз’яснення та виправлення рішення і ухвали. 

33. Зміст ухвали.  

34. Види ухвал.  

35. Постанова: види і  зміст.  

36. Повідомлення.  

37. Судові акти у справах про банкрутство. 

38. Виконавчі документи господарського суду.  

39. Поняття і зміст наказу.  

40. Порядок видачі наказу, його дублікату.  

41. Строк для пред’явлення наказу до виконання.  

42. Вимоги до змісту та оформлення наказу.  

43. Ухвала як виконавчий документ.  

44. Процесуальні документи сторін господарського процесу.  

45. Процесуальні права та обов’язки сторін, та їх забезпечення 

процесуальними документами. 

46.  Позовна заява, її форма і зміст. 

47.  Позов третіх  осіб з самостійними вимогами.  

48. Зустрічний позов як процесуальний захист відповідача.  

49. Відзив відповідача.  

50. Апеляційна скарга.  
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51. Касаційна скарга. 

52.  Заява про перегляд за нововиявленими обставинами.  

53.  Інші заяви та клопотання сторін: запобіжні заходи, забезпечення 

позову, відвід судді, судового експерта, роз’яснення судового рішення  

тощо. 

54.  Документи як засоби доказування у господарському процесі.  

55. Поняття і види доказів.  

56. Засоби доказування у господарському процесі. 

57.  Письмові докази.  

58. Письмові пояснення сторін, третіх осіб та осіб, які не є учасниками 

господарського процесу.  

59. Висновок експерта.  

60. Процесуальні документи інших учасників господарського процесу. 
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