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ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контрою
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна загальної підготовки
фундаментальна
К-42
V; VI
7,5 кредитів / 225 годин
іспит
к. ю. н., доцент Антонюк О.І.
«Теорія держави і права»,
«Конституційне право України»,
«Цивільне право»
К-42 Цивільний процес викладається
на третьому році навчання
лекційні, практичні заняття,
самостійна робота
поточний контроль – 60 балів,
підсумковий контроль (іспит) – 40
балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Цивільне процесуальне право та цивільний процес. Принципи
цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні відносини. Сторони
у цивільному процесі. Треті особи у цивільному процесі. Участь в
цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати
права, свободи та інтереси інших осіб. Представництво в суді. Процесуальні
строки. Судові витрати. Докази та доказування. Заходи процесуального
примусу. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Позов і його
елементи. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження. Розгляд
справи по суті. Заочний розгляд справи. Наказне провадження. Окреме
провадження. Відновлення втраченого судового провадження. Провадження
у цивільних справах за участю іноземних осіб. Судові рішення. Апеляційне
провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових рішень за
нововиявленими або виключними обставинами. Провадження у справах
щодо оскарження рішень третейських судів і видачі виконавчих листів на
примусове їх виконання. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням
судових рішень та рішень інших органів.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Вільно володіти та використовувати державну та іноземну мову як усно,
так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ПРН - 3).

Вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси
і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними
інтересами (ПРН - 4).
Вміти працювати самостійно, у команді колег за фахом, із залученням
експертів з інших галузей знань, досягати спільної мети (ПРН - 7).
Проявляти добросовісність, дисциплінованість, толерантність у
спілкуванні (ПРН - 8).
Володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно
відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій
документації (ПРН - 11).
Знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та
процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування
(ПРН - 12).
Вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати
способи їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних
знань у відповідності з принципами захисту прав людини і її
основоположних свобод (ПРН - 13).
Вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати
логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано
обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН - 15).
Вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого
висновку (ПРН - 16).
Вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання
консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН - 18).

