Претензійно-позовна робота у сфері сільськогосподарського виробництва.
Претензійно-позовна робота у час становлення ринкової економіки має пріоритетне
значення в господарській діяльності. Саме тому сьогодні сучасні підприємства аграрного
сектора економіки потребують кваліфікованих юристів, які здатні виконати всі
необхідні дії та прийняти важливі рішення для отримання суб’єктами господарювання
своєчасно та в повному обсязі прибутку.
Метою дисципліни є формування у студентів наукового поняття про зміст, структуру і
систему організації претензійно-позовної роботи у сфері сільськогосподарського
виробництва, яка направлена на усунення або попередження негативного впливу на
діяльність підприємства з боку контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань,
шляхом застосування до них заходів передбачених чинним законодавством.
Завданнями вивчення дисципліни засвоєння студентами знань необхідних для
забезпечення належних умов для нормальної роботи підприємства, досягнення високих
економічних показників, подальшого розвитку виробництва.
Предметом вивчення дисципліни є порядок досудового врегулювання та належне
супроводження судового розгляду господарських спорів.
Об’єктом є господарське та господарсько – процесуальне законодавство, що регулює
питання вирішення господарських спорів.
Місце дисципліни в освітньому процесі підготовки магістрів: дисципліна базується на
знанні господарського права та процесу.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни магістрант повинен
Знати:
 методи і методологію юридичного обґрунтування цивільно-правових та
господарських рішень;
 правові основи підприємницької діяльності;
 основні нормативні акти цивільного і господарського права та можливості захисту
прав підприємства;
 поняття претензійно-позовної роботи на підприємстві;
 розподіл претензійної роботи між структурними підрозділами підприємства;
 основні положення досудового врегулювання господарського спору;
 порядок і строки пред’явлення та розгляду претензій.
 порядок визначення підсудності справ господарським судам.
 порядок підготовки позовних заяв;
 поняття і види доказів;
 порядок та строк подання апеляційної та касаційної скарг.
Вміти:
 орієнтуватися у нормативних актах, застосовувати їх для розв'язання конкретних
правових ситуацій;
 розмежовувати різні договори, кваліфіковано складати їх тексти;
 кваліфіковано складати претензії та позовні заяви;
 вирішувати конфлікти на підставі юридичних норм;
 захищати майнові права суб'єктів господарювання у судах;
 тлумачити чинне законодавство;
 консультувати населення з правових питань;
 аналізувати судову практику;
 визначати ціну позову та розмір судового збору;
 застосовувати норми всіх галузей права у процесі вчинення дій, що мають
юридичне значення;
 давати оцінку доказів в правових ситуаціях;




реєструвати та зберігати претензійні та позовні матеріали.
аналізувати стан претензійної та позовної роботи на підприємстві.

Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві
Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів.
Тема 3. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.
Тема 4. Ведення позовної роботи на підприємстві
Тема 5. Докази. Судові витрати
Тема 6. Порушення провадження у справі та вирішення господарських спорів у першій
інстанції
Тема 7. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.
Викладацький склад
Котвяковський Юрій Олександрович http://ur.sau.sumy.ua/2014/339/kotvyakovskijj-yurijjoleksandrovich-2.html
Основна література
1. Господарський кодекс України від 16.01.03. // ВВР.- 2003. - № 21-22.- Ст.144.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.03. // Голос України . –2003. – 12-13 березня.
3. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991// ВВР України. 1992
- №6. – Ст. 56.
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 1040 «Про затвердження Загального
положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації» від 26 листопада 2008 р.
5. Рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.1996 № 2 «Про порядок
ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації».
6. Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник / ред. В. С.
Щербина. К. : Юрінком Інтер, 2013. - 528 с.
7. Відповідальність суб'єктів господарських відносин. Законодавство. Коментар.
Судова практика: коментар / О. А. Беляневич [та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. 392 с.

