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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення курсу — поєднання теоретичних знань з практич-
ними навичками, яке забезпечить випускнику Інституту права 
МАУП успішну конкуренцію на ринку праці та високий професіона-
лізм на конкретному робочому місці.

Завдання — навчити студентів випускного курсу Інституту права 
мистецтву складання процесуальних документів з одночасним по-
глибленням теоретичних знань та ліквідації можливих прогалин ма-
теріалу дисциплін “Цивільно-процесуального права”, “Господарсько-
процесуального права”, “Цивільного права”, “Господарського права”.

Міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни “Складання проце-
суальних документів” обумовлені її метою, завданням та змістом. За-
значена дисципліна, не втрачаючи самостійних характеру і значення, 
об’єктивно є продовженням та поглибленням таких базових дисци-
плін, як: “Цивільно-процесуальне право”, “Цивільне право”, “Госпо-
дарське право” і “Господарсько-процесуальне право”. Спорідненим за 
формою та правовими вимогами до зазначеної дисципліни є адміні-
стративне судочинство. Основою перерахованих галузей права, а зна-
чить і дисципліни “Складання процесуальних документів”, є консти-
туційне право.

Вивчення курсу “Складання процесуальних документів” здійсню-
ється згідно з тематичним планом та методичними рекомендаціями 
до практичних занять. Обсяг необхідного програмного матеріалу ви-
значений у розділі “Зміст дисципліни”.

Перевірка засвоєних знань, набутих навичок і вмінь студентів 
здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2

3

Змістовий модуль І. Складання процесуальних 
документів як навчальна дисципліна. Суб’єкти складання 
процесуальних документів
Складання процесуальних документів як навчальна 
дисципліна, її завдання та законодавча база
Загальні вимоги до складання процесуальних документів. 
Суб’єкти складання процесуальних документів
Складання договорів та їх використання в цивільному 
процесі

4
5
6
7

8

9

Змістовий модуль ІІ. Складання процесуальних 
документів на різних стадіях цивільного судочинства
Процесуальні документи позовного провадження
Процесуальні документи апеляційного провадження
Процесуальні документи касаційного провадження
Складання скарг і заяв про перегляд судових рішень 
у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами. 
Ухвали суду
Організаційно-процесуальні документи третейського 
судочинства
Процесуальні документи третейського розгляду справ

Разом годин: 54

ЗМІСТ
дисципліни

“СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ”

Змістовий модуль I. Складання процесуальних документів як 
навчальна дисципліна. Суб’єкти 
складання процесуальних документів

Тема 1. Складання процесуальних документів як навчальна 
дисципліна, її завдання та законодавча база

Вступ у навчальну дисципліну “Складання процесуальних доку-
ментів”. 

Взаємозв’язок дисципліни з цивільним і цивільно-процесуальним 
правом, господарським і господарсько-процесуальним правом, інши-
ми галузями права.

Законодавча база дисципліни: Конституція України, Цивільний 
процесуальний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господар-
ський процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України. 

Закони і підзаконні нормативні акти. Роз’яснення Пленуму Вер-
ховного Суду України, рекомендації Президії і роз’яснення Президії 
Вищого господарського суду України. 

Статті Конституції України як норми прямої дії. 
Система та завдання курсу “Складання процесуальних документів”.

Література: нормативна [1–9; 18; 22; 26; 29; 72–84]; 
основна [101; 104; 109; 114; 115]

Тема 2. Загальні вимоги до складання процесуальних 
документів. Суб’єкти складання процесуальних 
документів

Поняття та класифікація процесуальних документів. Види 
цивільно-процесуальних документів.

Правові вимоги щодо форми, мови, найменування, структури, 
змісту, обґрунтування та об’єктивності процесуальних документів. 

Суб’єкти складання процесуальних документів та їх класифіка-
ція.

Процесуальні документи, які складаються сторонами цивільного 
процесу, судом і суддями. Правовстановлюючі документи.

Література: нормативна [1–9; 18; 22; 26]; 
основна [101; 104; 114]; 

додаткова [118]
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Тема 3. Складання договорів та їх використання в цивільному 
процесі

Поняття і зміст договору. Складання договору. Додатки до догово-
ру. Протоколи розбіжностей. 

Доказове значення договору.
Особливості використання договору в цивільному процесі.

Література: нормативна [1–9];
основна [90; 92; 98; 101; 104]

Змістовий модуль II. Складання процесуальних документів 
на різних стадіях цивільного судочинства

Тема 4. Процесуальні документи позовного провадження

Форма і зміст позовної заяви. Найменування позовної заяви.
Визначення змісту і ціни позову щодо вимог майнового характеру, 

а також грошового еквівалента моральної шкоди. Обґрунтування по-
зовних вимог. Додатки до позовної заяви. 

Технічне оформлення позовної заяви.
Правові вимоги до форми і змісту зустрічної позовної заяви та 

особливості її складання. Заперечення відповідача проти позову. За-
ява про забезпечення позову.

Рішення, ухвали і постанови суду (судді) в справах позовного про-
вадження. Мирова угода сторін.

Особливості позовної заяви в господарському спорі.
Література: нормативна [1–9; 22; 48; 52]; 

основна [92; 93; 99; 101; 109]

Тема 5. Процесуальні документи апеляційного провадження

Процесуальні документи, які складаються сторонами цивільного 
процесу та їх представниками: заява про апеляційне оскарження; апе-
ляційна скарга; заперечення на апеляційну скаргу; мирова угода.

Рішення та ухвали апеляційного суду. 
Особливості підготовки апеляційної скарги на рішення місцевого 

господарського суду.
Література: нормативна [1–9; 85]; 

основна [89; 96; 101; 104; 107; 112; 114]

Тема 6. Процесуальні документи касаційного провадження

Складання касаційної скарги. Обґрунтування неправильного за-
стосування судами норм матеріального права чи порушення норм 
процесуального права.

Заперечення на касаційну скаргу.
Рішення та ухвали суду касаційної інстанції.
Особливості підготовки касаційної скарги для перегляду судових 

рішень Вищим господарським судом України та Верховним Судом 
України.

Література: нормативна [1–9; 85]; 
основна [93; 95; 96; 99; 104; 107; 112; 114]; 

додаткова [125]

Тема 7. Складання скарг і заяв про перегляд судових рішень 
у зв’язку з винятковими та нововиявленими 
обставинами. Ухвали суду

Скарга про перегляд судового рішення у зв’язку з винятковими 
обставинами. 

Форма і зміст заяви про перегляд рішення, ухвали чи судового на-
казу у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Ухвали суду за результатами перегляду справ у зв’язку з винятко-
вими та нововиявленими обставинами.

Особливості заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови гос-
подарського суду за нововиявленими обставинами.

Література: нормативна [1–9; 85]; 
основна [101; 107; 112; 114; 

додаткова [126]

Тема 8. Організаційно-процесуальні документи третейського 
судочинства

Положення про постійно діючий третейський суд: розробка і на-
писання. 

Регламент третейського суду: структура і зміст. 
Третейська угода.

Література: нормативна [1–9; 85]; 
основна [97; 101; 112]; 

додаткова [126; 129]
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Тема 9. Процесуальні документи третейського 
розгляду справ

Форма, структура і зміст позовної заяви. 
Визначення ціни позову щодо майнового характеру. Моральна 

шкода. 
Правове обґрунтування позовних вимог. Докази. Відзив на позо-

вну заяву. Зустрічний позов. 
Заява про скасування рішення третейського суду.

Література: нормативна [1–9; 85]; 
основна [97; 101; 112]; 

додаткова [126; 129]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Взаємозв’язок дисципліни “Складання процесуальних докумен-
тів” з цивільним та господарським правом.

 2. Законодавча база дисципліни.
 3. Поняття процесуальних документів.
 4. Класифікація процесуальних документів.
 5. Види цивільно-процесуальних документів.
 6. Правові вимоги до процесуальних документів.
 7. Структура, зміст і форма процесуальних документів.
 8. Правові та змістовні вимоги до найменування процесуальних до-

кументів.
 9. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для об-

ґрунтування вимог і заперечень, що містяться в процесуальних 
документах.

 10. Система курсу і завдання курсу “Складання процесуальних до-
кументів”.

 11. Суб’єкти складання процесуальних документів та їх класифікація.
 12. Процесуальні документи, які складаються сторонами цивільного 

процесу.
 13. Процесуальні документи, які складаються судом (суддею).
 14. Правовстановлюючі документи.
 15. Поняття і зміст договору.
 16. Доказове значення договору.
 17. Свобода договору.
 18. Види договорів.
 19. Істотні умови договору.

 20. Укладення договору.
 21. Зміна і розірвання договору.
 22. Техніка складання договору.
 23. Використання договору в цивільному процесі.
 24. Особливості використання договорів у господарському процесі.
 25. Форма і зміст позовної заяви.
 26. Визначення ціни позову щодо вимог майнового характеру.
 27. Визначення грошового еквівалента моральної шкоди.
 28. Обґрунтування позовних вимог.
 29. Додатки до позовної заяви.
 30. Технічне оформлення позовної заяви.
 31. Форма і зміст зустрічної позовної заяви.
 32. Складання позовної заяви.
 33. Заперечення відповідача на позовну заяву.
 34. Заява про забезпечення доказів.
 35. Мирова угода сторін.
 36. Особливості позовної заяви в господарському спорі.
 37. Рішення суду в справах позовного провадження.
 38. Ухвали і постанови суду (судді) в справах позовного провадження.
 39. Заява про апеляційне оскарження.
 40. Апеляційна скарга.
 41. Заперечення на апеляційну скаргу.
 42. Мирова угода.
 43. Рішення і ухвали апеляційного суду.
 44. Особливості складання апеляційної скарги на рішення місцевого 

господарського суду.
 45. Ухвала судді-доповідача про залишення апеляційної скарги без 

руху.
 46. Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги 

і залишення судового рішення в силі.
 47. Складання касаційної скарги.
 48. Обґрунтування в касаційній скарзі неправильного застосування 

судами норм матеріального і порушених норм процесуального 
права.

 49. Ухвали і рішення Касаційного суду.
 50. Особливості підготовки касаційної скарги для перегляду судових 

рішень Вищим господарським судом.
 51. Особливості підготовки касаційної скарги для перегляду рішень 

Вищого господарського суду України.
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 52. Складання скарги про перегляд судового рішення у зв’язку з ви-
нятковими обставинами.

 53. Підготовка заяви про перегляд рішення, ухвали чи судового на-
казу у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 54. Ухвала суду за результатами перегляду справ у зв’язку з винятко-
вими обставинами.

 55. Складання ухвали суду за результатами перегляду справ за ново-
виявленими обставинами.

 56. Особливості заяви про перегляд рішень, ухвал, постанов госпо-
дарського суду за нововиявленими обставинами.

 57. Розробка і написання Положення про постійно діючий третей-
ський суд.

 58. Структура і зміст Регламенту третейського суду.
 59. Третейська угода.
 60. Процесуальні документи третейського розгляду справ.
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