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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Господарське процесуальне право 

України»   
 

Спеціальність: 081 «Право» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3/90 

Мова  викладання 
(українська, англійська) 

 

українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом є система нормативно-правових актів, якими 

регламентуються відносини у сфері відправлення правосуддя у 

господарських судах; аналіз практики застосування норм 

матеріального та процесуального права судами України, 

перспективи та основні напрямки розвитку господарського 

судочинства; вирішення ситуаційних завдань; аргументація 

власних точок зору, застосування судової практики під час 

вирішення конкретних ситуаційних завдань. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Для майбутнього юриста вміти застосовувати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки, самостійно 

підготувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях, надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях). 

Завдання:  формування у майбутніх фахівців: знання про основні 

засади господарського судочинства,  виробити в них особливе 

юридичне мислення, яке необхідне для засвоєння та застосування 

матеріального права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студент отримає базові теоретичні та практичні знання із 

сучасних правових господарських відносин, які необхідні для 

формування навичок професійної роботи; ознайомиться із  

закономірностями розгляду окремих категорій спорів;  

аналізуватиме складність і суперечності судової практики, 

здійснюватиме критичний аналіз винесених рішень, ухвал, 

постанов господарськими судами України, умітиме 

використовувати здобуті знання при аналізі правових колізій.  

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні досягти компетентностей, передбачених стандартом 

вищої освіти України зі спеціальності 081 “Право”: загальних - 

проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, 

вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; фахових - демонструвати 

необхідні знання та розуміння суті та змісту правових інститутів 
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господарського процесуального права в Україні; засвоєння 

системи знань з проблем господарського процесу з урахуванням 

особливостей правового регулювання господарських відносин у 

сучасних умовах; вироблення навичок порівняльного аналізу 

чинного господарського законодавства що регулює розгляд 

спорів у господарських судах; визначення напрямків 

удосконалення господарського процесуального законодавства в 

сучасних умовах; застосування здобутих знань на практиці, вміти 

застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях; брати 

участь в аргументованій професійній дискусії; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Навчальний матеріал дисципліни 

структурований за модульним принципом і складається з двох 

навчальних модулів: 1. «Загальні положення господарського 

процесу». 2. «Вирішення спорів у господарському судочинстві».  

Види занять: лекції - 17 год , семінарські заняття - 34 год  

Методи навчання: Під час викладання лекційного матеріалу 

передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції – 

бесіди і лекції-візуалізації. Лекція – бесіда забезпечує 

безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє 

привернути увагу здобувачів вищої освіти до найбільш важливих 

питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості 

сприйняття навчального матеріалу здобувачами вищої освіти, 

завдяки чому лектор може оперативно вносити корективи у 

викладання лекції. 

 Лекція-візуалізація являє собою візуальну форму подачі 

лекційного матеріалу технічними засобами навчання або аудіо-

відеотехніки (відео-лекція).  

Під час проведення семінарських занять передбачено поєднання 

таких методів навчання, як ділові і дидактичні ігри, тренінги, 

дискусійні форми розгляду ситуацій, складання і рішення 

тематичних кросвордів, наукові семінари,  дебатні турніри, 

реферативні читання, навчальні конкурси, тестування.  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

аудиторні заняття 

самостійна робота 

 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни:господарське процесуальне право, господарське 

право, цивільне право.  

Пореквізити Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: Господарське право, Господарське судочинство 

Порівняльне правознвство, Транспортне право тощо. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9134/simple-search?filterquery 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/ 

1.Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни 

«Cудочинство в господарських суда»”для студентів заочної 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9134/simple-search?filterquery
http://www.lib.nau.edu.ua/search/
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійний проектор, ноутбук, екран, комп’ютери з доступом 

до інтернету, аудиторія 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Господарського, повітряного та космічного права 

Факультет Юридичний 

Викладач(і) ПІБ  Козирєва Валентина Петрівна 

Посада: професор 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача:  
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair-

space-ecological-economic-right-process/518-

kozireva-valentina-petrivna 

Тел.: 380972565576 

E-mail: valentyna. 

kozyrieva@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: ауд. 1.450 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати 

навчання, що передбачені стандартом вищої освіти України зі 

спеціальності 081 “Право”: 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 

націоналного процесуального права; демонструвати необхідні знання та 

розуміння суті та змісту основних правових іститутів та норм 

фундаментальних галузей права. 

Лінк на дисципліну  


