Силабус навчальної дисципліни

«Судочинство в господарських судах»
Галузь знань: 08 «Право»
Спеціальність: 081 «Право»
Освітньо-професійна програма:
«Право»
Освітньо-професійний
ступінь
Статус
дисципліни
Форма
навчання
Обсяг дисципліни,
кредити ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання

Анотація
дисципліни

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Фаховий молодший бакалавр
Обов’язкова навчальна дисципліна
Очна (денна)
3 кредити / 90 годин
Українська
Захист прав та охоронюваних законом інтересів особи є одним із
пріоритетних завдань держави. Судова влада в Україні вдповідно до
конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та
безсторонніми судами, утвореними законом. Суд, здійснюючи
правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному
право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод,
гарантованих Конституцією і законами України, а також
міжнародними договорами, згода на обов’язковість Верховною
Радою України.
Участь у процесі розгляду і вирішенні господарських справ
зобов’язує не просто знати зміст певних нормативних актів та вміти
обґрунтовано довести власну позицію, а й реалізувати ці знання та
навички у чітко визначеній процесуальній формі, адже вся
діяльність суду і учасників судового процесу від моменту відкриття
провадження у справі і аж до виконання судового рішення є чітко і
детально врегульовані основним кодифікованим законодавчим
актом у сфері господарського судочинства – Господарським
процесуальним кодексом України.
Основоположні відомості з господарського процесуального
законодавства, зокрема ознайомлення з основним понятійним
апаратом, процесуальним статусом його суб’єктів, теорією
господарського процесуального доказування, особливостями
процедури позовного і наказного провадження, особливостями
провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, а
також перегляду судових рішень за нововиявленими або
виключними обставинами; досягнення глибокого розуміння
студентами природи і сутності суспільних відносин у сфері
здійснення правосуддя; підготовка до практичної діяльності
висококваліфікованих фахівців-процесуалістів, формування їх
творчої особистості.
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Чому це
цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Навчальна
логістика

Ознайомлення студентів із сучасними досягненнями теорії
господарського процесу. Для формування у них чіткого уявлення
про послідовність судового процесу при позовному та наказному
провадженні, щоб орієнтуватися у господарському процесуальному
законодавстві та вміти тлумачити змісту конкретних процесуальних
норм. А також отримати навички правильного застосування
господарськихих процесуальних норм під час розгляду справ у
різних видах провадження.
Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці
заздалегідь невідомих умов та обставин;
Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних
сучасних
правових
доктрин,
цінностей
та
принципів
функціонування національної правової системи;
Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та
процедур національного права;
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки.
Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у
стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;
Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність;
Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно
формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх
обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній
дискусії;
Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення,
визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати
сторони з протилежними інтересами.
Знання засад і доктрин національного права, а також змісту
правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як:
конституційне право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право,
сімейне, трудове право, господарське і господарське процесуальне
право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;
Навички реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права;
Уміння застосувати знання у практичній діяльності при
моделюванні правових ситуацій.
Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань у професійній діяльності.
МОДУЛЬ І
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ГОСПОДАРСЬКЕСУДОЧИНСТВО
Тема 1. Поняття господарського процесу та господарського
процесуального права
Тема 2. Юрисдикція
Тема 3. Учасники судового процесу
Тема 4. Докази і доказування в господарському процесі
Тема 5. Процесуальні строки і судові витрати
Тема 6. Заходи процесуального примусу
Тема 7. Наказне провадження
Тема 8. Письмові заяви учасників справи
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Пререквізити

Постреквізити

Рекомендована
література

МОДУЛЬ ІI
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ
СУДІ
Тема 9. Відкриття провадження у справі та підготовка матеріалів до
розгляду в господарському суді першої інстанції
Тема 10. Розгляд та вирішення справ у господарському суді
Тема 11. Судові рішення
Тема 12. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
Тема 13. Перегляд судових рішень в касаційному порядку
Тема 14. Перегляд судових рішень за нововиявленими або
виключними обставинами
Тема 15. Виконання судових рішень господарських судів
Тема 16. Особливості розгляду справ про банкрутство
Тема 17. Провадження у
справах про оскарження рішень
третейських судів та про видачу виконавчих документів на
примусове виконання рішень третейських судів
З метою підвищення якості засвоєння курсу «Судочинство в
господарських судах» здобувач вищої освіти має опанувати до
початку вивчення вказаної дисципліни наступні предмети: «Теорія
держави і права», «Конституційне право України», «Організація
судових та правоохоронних органів», «Господарське право».
Дисципліна “Судочинство в господарських судах” є складовою
циклу професійної та практичної підготовки фахового молодшого
бакалавра з права. Знання з даного курсу будуть використовуватися
при вивченні дисципліни: Складання процесуальних документів»,
інших спеціальних курсів
Основна (базова)
1. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи
господарського процесуального права. Право України. 2014. № 6. С.
13–20.
2. Беляневич О. Вступ до курсу "Господарське процесуальне
право України": лекція. Право України. 2011. № 6. 436 с.
3. Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду
окремих категорій господарських справ. Х. : Еспада, 2013. 560 с.
4. Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах :
підручник. Х. : Еспада, 2013. 320 с.
5. Господарське процесуальне право : підручник. Х. : Одіссей,
2015. 400 с.
Допоміжна
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Господарський
процесуальний
кодекс
України
від
06.11.1991р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 6, ст. 56
3. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 р.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 19, ст.74
4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня
2016 року Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545
5. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від
24.02.94 р. Відомості Верховної Ради, 1994 р. № 25.
6. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. №
1701—IV Відомості Верховної Ради , 2004, № 35, ст. 412.
7. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів: Закон України від
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02.06.2016 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 29, ст.535
8. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542
9. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87
10. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи
господарського процесуального права. Право України. 2014. № 6. С.
13-20.

Інформаційні
ресурси

1. Офіційний
сайт
Президента
України.
URL:
www.president.gov.ua/ru
2. Офіційний
сайт
Верховної
Ради
України.
URL:
www.rada.gov.ua
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL:
http//www.kmu.gov.ua
4. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України. URL:
[Режим доступу: minrd.gov.ua
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:
www.minfm.gov.ua
6. Офіційний сайт Державного інформаційно-аналітичного
центру
моніторингу
зовнішніх
товарних
ринків
«Держзовнішінформ». URL: www.ukrdzi.com

Циклова комісія

Вид занять
Лекції
Семінари
Самостійна робота
Форми контролю
Модуль 1
Модуль 2
Залік
Правничих дисциплін

Відділення

Юридичне відділення

Формат
та обсяг курсу

Розподіл балів,
форма контролю

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Кількість годин
24
36
30
Максимальна кількість балів
25
25
50

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-49

FX

0-34

F

Оцінка
за національною шкалою
Зараховано
Не зараховано
(з можливістю повторного
складання)
Не зараховано
(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)
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Викладач(і)

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЗВОЗДЕЦЬКА
Посада: викладач
Категорія: II категорії
Педагогічне звання: –
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal

E-mail: i.zvozdetska@chnu.edu.ua
Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)
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