
«ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 

Мета: метою вивчення навчальної дисципліни «Окреме провадження» є засвоєння 

студентами процесуальних особливостей розгляду і вирішення цивільних справ в порядку 

окремого провадження; демонстрація нерозривного зв’язку норм розділу IV ЦПК України з 

їх практичним застосуванням компетентними органами (судом, органами опіки та 

піклування, органами ДРАЦСу, територіальною громадою).  

 

Завдання: формування у студентів правового світогляду та мислення, оволодіння 

студентами сучасними знаннями з метою формування і розвитку їх професійної компетенції 

у сфері цивільного судочинства, отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, 

набуття практичних навиків правозастосування, складення процесуальних документів, 

ознайомлення студентів з теоретичними положеннями та практикою застосування судами 

загальної юрисдикції законодавчих положень розділу IV ЦПК України, оволодіння достатнім 

рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів 

суб’єктів правовідносин у сфері цивільного судочинства.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен 

 

знати: 

 

 норми матеріального і процесуального права, що регламентують процесуальні 

правила розгляду справ в окремому провадженні; 

 процесуальні особливості відкриття провадження у справах окремого 

провадження; 

 процесуальні особливості підготовки справ до судового розгляду; 

 особливості юрисдикції та підсудності цивільних справ, що розглядаються за 

правилами окремого провадження; 

 процесуальні особливості судового розгляду справ окремого провадження; 

 процесуальні особливості судових рішень у справах окремого провадження; 

 особливості виконання рішень суду в цивільних справ, що вирішуються за 

правилами окремого провадження. 

 

вміти:  

 

 застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і 

спеціальну термінологію цивільного процесуального права; 

 диференціювати види цивільного судочинства, підбирати, тлумачити та 

систематизувати нормативну інформацію, що має значення для розгляду та 

вирішення справ в порядку окремого провадження; 

 аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на 

нормативні акти, судову практику, наукові джерела;  

 аналізувати нестандартні ситуації правозастосовної практики та формулювати 

різноманітні варіанти рішень; 

 пояснювати дію норм права їх адресатам з питань звернення за захистом 

суб’єктивних та майнових прав особи у справах окремого провадження; 

 складати проекти процесуальних документів; 

 проводити наукові дослідження з окремих правових проблем та вільно викладати 

результати наукових досліджень в усній та письмовій формі з використанням 

сучасних технічних засобів передачі інформації; 

 самостійно опановувати нові методи одержання та аналізу інформації, в тому 

числі в суміжних сферах знань.  


