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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки за вибором студента 

Код  ОК-9 

Семестр  1-й 

Загальна кількість 

кредитів/годин 

5/150 

Форма контролю екзамен 

Викладач  к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і 

процесу Атаманчук І. В., старший 

викладач кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права 

Страшок А. А. 

Необхідні обов’язкові 

попередні та супутні навчальні 

дисципліни 

«Теорія держави та права», «Кримінальне 

право (теорія злочину, теорія 

покарання)», «Кримінальне право 

(особлива частина; кваліфікація 

злочинів)», Цивільне право (загальні 

положення, речове право), Цивільне 

право (зобов'язальне право) 

Місце у структурно-логічній 

схемі 

ОК-9 Застосування процесуального права 

викладається на першому році навчання 

Форми навчання лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 

Критерії оцінювання поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль  – 40 балів 

Мова викладання українська 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Предметна, суб’єктна, інстанційна та територіальна цивільна 

юрисдикція. Ефективність представництва для захисту прав, свобод та 

інтересів у порядку цивільного судочинства. Позовне провадження: практичні 

проблеми розгляду і вирішення цивільних справ. Особливості розгляду 

цивільних справ у порядку окремого та наказного провадження. Перегляд 

судових рішень у цивільних справах. Досудове розслідування. Закінчення 

досудового розслідування: форми та особливості. Суд і підсудність у 

кримінальному провадженні. Судове провадження у першій інстанції. 

Підготовче провадження та судовий розгляд: особливості, мета. Судове 

провадження у першій інстанції. Судовий розгляд. Судове провадження з 

перегляду судових рішень. Провадження у суді апеляційної інстанції: 



проблеми розгляду. Судове провадження з перегляду судових рішень. 

Провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

 

- інтегральна компетентність (ІК): 

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин, правових 

принципів, норм права, що передбачає проведення досліджень і 

впровадження інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

- загальні компетентності (ЗК): 

1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК-3); 

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-6); 

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-7); 

4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності) (ЗК-8). 

 

- спеціальні компетентності (СК): 

1. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію СК-6); 

2. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні (СК-7); 

3. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів (СК-11); 

4. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією (СК-13); 

5. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості (СК-15). 

- результати навчання (РН): 



1. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи (РН-6); 

2. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування 

(РН-14); 

3. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування (РН-15); 

4. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності (РН-17). 

 


