
Непозовні провадження 

 

Тип дисципліни: вибіркова  

Семестр:  9 

 

Обсяг дисципліни: 

 загальна кількість годин – 72  (кредитів ЄКТС – 2); 

 аудиторні години – 28 (лекції – 14, практичні – 14) 

 

Лектори:  канд. юрид. наук, доц. Богдан Й.Г. (ел. адреса: Josyp. Bohdan @ 

gmail.com ) 

 

Результати навчання: 

 знати: 

- Міжнародні та національні нормативно-правові акти, що регулюють 

відкриття провадження, розгляд, вирішення справ та  перевірку 

рішень у цих справах; 

- учасників та їх повноваження у всіх видах непозовного 

провадження; 

-  особливості провадження справ наказного провадження, окремого 

провадження мету участі у виконавчому провадженні суду; 

- завдання суду у процесуальній діяльності по перевірці рішень 

третейського суду та видачі виконавчих листів на їх виконання; 

- судову практику у всіх видах непозовного провадження; 

- в чому полягає відмінність справ позовного провадження від справ 

наказного та інших видів непозовного провадження. 

- вміти:  

- правильно тлумачити норми цивільного та цвіль-процесуального 

права з метою правильної реалізації  їх положень у здійсненні 

судочинства; 

- оформляти процесуальні документи, особливо що стосується 

мотивувальної частини; 

- приймати участь у розгляді та вирішенні справ наказного 

провадження з метою забезпечення справедливого неупередженого та 

своєчасного захисту прав і інтересів. 

 

Анотація навчальної дисципліни. Зазначений спецкурсу є розширеним та 

поглибленим вивченням окремих видів провадження у цивільному 

судочинстві. Предметом вивчення будуть норми права, судова практика та 



спеціальна література з наказного, окремого провадження та провадження за 

участю суду у виконавчому провадженні та провадженні пов’язаному із 

перевіркою рішень третейських судів та видачею на них виконавчих 

документів з метою примусового виконання рішень. Всі ці види проваджень 

мають свої особливості. Зокрема, наказне провадження характеризується 

спрощеністю та скороченість процедури захисту порушеного суб’єктивного 

права. Окреме провадження відсутністю спору про право, що впливає на 

суб’єктний  склад процесуально-правове положення суду є активним 

учасником доказування і т.д. 

 

 

Рекомендована література: 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України -  www.reyestr.court.gov.ua 

 

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Форма звітності: залік 

Мова навчання: українська 

Спеціальність (спеціалізація): Юридична обслуговування сфери 

господарської діяльності./ Правове забезпечення господарської діяльності. 
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