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Результати навчання:
знати:
положення актів цивільногопроцесуального законодавства України та
підзаконних нормативно-правових актів щодо використання інформаційних
технологій в цивільному процесі;
дискусійні положення цивільно-процесуальної доктрини з питань
використання інформаційних технологій в цивільному процесі;
проблеми судової практики щодо тлумачення і застосування
законодавства України, що регулює використання інформаційних технологій в
цивільному процесі.
вміти:
тлумачити відповідні цивільно-процесуальні норми;
аналізувати існуючі доктринальні позиції щодо вирішення
проблемних питань використання інформаційних технологій в цивільному
процесі;
застосовувати правові норми для вирішення конкретних практичних
ситуацій (казусів), узагальнювати матеріали судової практики, виявляти
прогалини правового регулювання відносин щодо використання інформаційних
технологій в цивільному процесі;
складати проекти процесуальних документів.
Анотація навчальної дисципліни: предметом вивчення навчальної
дисципліни є цивільне процесуальне законодавство та спеціальні підзаконні
нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері використання
інформаційних технологій в цивільному процесі. Метою викладання навчальної
дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» є
засвоєння студентами теоретичних знань щодо загальних положень та
дискусійних питань використання інформаційних технологій в цивільному
процесі, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного
тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу
цивільно-процесуальних відносин. Основними завданнями вивчення дисципліни
«Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» є аналіз актів
цивільного процесуального законодавства України, законодавства зарубіжних
країн, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної

літератури,вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до
програми спецкурсу.
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індивідуальні завдання; тестові завдання різних видів та рівнів складності.
Форма звітності: залік.
Мова навчання: українська.

Спеціальність (спеціалізація):8.03040101 правознавство (Правосуддя і
судове адміністрування)
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