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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

П’ятий семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для прищеплення навичок в актово-

претензійній роботі 

- методи здійснення актово-претензійна робота; 

- порядок надання послуг з актово-претензійної роботи 

Результати навчання: 

- знати: загальні поняття з претензійно-позовної роботи; 

нормативно-правові засади актово-претензійної діяльності; роль 

актово-претензійної  роботи у господарській діяльності.  

- вміти: працювати з фіксованою інформацією, з довідковою 

літературою; складати тексти претензій, відповідей на претензії, 

позовів, відзивів на позовні заяви; використовувати оргтехніку, 

документально оформляти документи з актово-претензійної  

роботи, вести кореспонденцію; застосовувати сучасні 

комп’ютерні технології як інструментарій підготовки і руху 

документів; володіти методами збирання інформації; 

забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни;  

підтримувати етику управлінської діяльності; забезпечувати 

культуру процесів управління, культуру умов праці; сприяти 

піднесенню кваліфікаційного рівня працівників. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з загального курсу транспорту, вантажних перевезень та 

комерційної роботи на автомобільному транспорті, організації 

автомобільних перевезень та логістики 

Основні теми 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Актово-претензійна робота» є 

формування розуміння претензійно-позовної роботи як 

підготовчої роботи подання позову до господарського суду з 

метою захисту порушених прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання 

Предметом вивчення дисципліни є правові відносини між 

суб’єктами господарювання у разі порушення їх прав та законних 

інтересів. 

Роль актово-претензійної роботи у перевізному процесі. 

Нормативно-правова основа актово- претензійної роботи  

Лекції – 32 години. 

Практичні заняття – 16 годин. 



Самостійна підготовка - підготовка до лекцій і практичних занять, 

підготовка до контрольних заходів та їх складання 

Основні теми лекцій: 

1. Порядок організації діяльності суб’єкта господарювання. 

2. Основні вимоги до складення установчих документів 

суб’єктів господарювання. Припинення діяльності суб’єкта 

господарювання. 

3. Засоби захисту прав і інтересів суб’єктів господарювання. 

4. Безпосередні завдання актово-претензійної роботи. 

5.  Категорія господарських справ, на які не поширюється 

порядок досудового врегулювання спорів. Порядок зміни та 

розірвання господарських договорів. 

6. Обставини, які з’ясовуються при перевірці матеріалів 

претензії. 

7. Сутність актово-претензійно роботи. 

8. Звернення до суду як одна з основних форм захисту прав і 

інтересів господарюючих суб’єктів. 

9. Принципи судочинства, закріплені у Конституції України.  

Конституційне подання і конституційне звернення як 

форми звернення до Конституційного Суду України. 

10. Визначення та види господарських спорів. Сутність 

цивільно-правових спорів. 

11. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність 

справ. 

12. Матеріально-правові наслідки подання позовної заяви. 

13.   Процесуально-правові наслідки подання позовної заяви. 

14. Вимоги, які формулює апелянт під час складення 

апеляційної скарги 

15. Вимоги, які слід формулювати у касаційній скарзі. 

16. Перелік документів, який додається до касаційної скарги. 

 

Основні теми практичних занять: 

1 Учасники організації діяльності суб’єкта господарювання 

2 Визначення розміру та порядок сплати витрат державного 

мита, яке слід сплатити при подачі позову.  

3 Визначення та порядок сплати витрат на інформаційно-

технічне забезпечення судового процесу  

4 Перелік документів, який додається до апеляційної скарги. 

5 Порядок і розмір оплати державного мита під час подання 

апеляційної скарги до апеляційного господарського суду. 

6 Порядок і розмір оплати державного мита під час подання 

касаційної скарги до Вищого господарського суду України. 

7 Порядок подання касаційної скарги на постанову чи ухвалу 

Вищого господарського суду України. 

8 Порядок перегляду у касаційному порядку постанов чи 

ухвал Вищого господарського суду України. 
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