
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

Спеціальність: 293 «Міжнародне право» 
 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне 

процесуальне право України, практика його застосування, 

найсуттєвіші особливості здійснення цивільного судочинства в 

ряді іноземних державах – порядок звернення до суду, правила 

подання, зібрання та дослідження доказів, процедура вирішення 

цивільних справ у суді першої інстанції, способи та порядок 

оскарження ухвалених судових рішень. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на досягнення всебічного 

глибокого розуміння природи і сутності цивільно-правових 

відносин, а також надати студентам системні знання про цивільне 

процесуальне право як галузь права та правову науку України, 

ознайомити студентів із особливостями здійснення цивільного 

судочинства в іноземних державах, навчити студентів юридично 

грамотно складати та аналізувати процесуальні документи у 

цивільних справах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 основні поняття, принципи, концепції, притаманні цивільному 

судочинству України та іноземних держав; 

 джерела цивільного процесуального права України та 

іноземних держав; 

 фундаментальні інститути цивільного процесуального права 

України та 

 аналізувати і вирішувати процесуальні питання, які виникають 

при розгляді та вирішенні по суті цивільно-правового спору. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 знати законодавство України та міжнародні договори в сфері 

цивільного процесу; 

 знати поняття, види, правову природу, принципи та методи 

цивільного процесу;   

 охарактеризувати специфіку предмета правового регулювання 

предмету; 
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 вміти використовувати знання зі спецкурсу під час вирішення 

професійних завдань; 

 особливості окремих видів проваджень та стадій цивільного 

процесу; 

 права і обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних відносин; 

 вимоги, встановлені щодо форми, змісту і порядку ухвалення 

процесуальних 

 документів – як судом, так і особами, які беруть участь у справі. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття та джерела цивільного процесу; 

загальна характеристика підсудності та судоустрою; учасники 

цивільного процесу (загальна характеристика); сторони в 

цивільному процесі. Зміна складу суб’єктів судочинства; 

процесуальна співучасть; Докази в цивільному процесі; Позов; 

Порушення та підготовка до розгляду цивільної справи у суді. 

Судові рішення та їх види. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: процесуальні-кейси, навчальні дискусії, ділові 

ігри, мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. Зокрема вивчення таких дисциплін, як: 

«Порівняльне цивільне право», «Міжнародне приватне право»,  

«Господарське право України» 

Пореквізити Знання з порівняльного цивільного процесу можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи, а також при 

вивченні таких дисциплін: «Теорія та практика міжнародного 

комерційного арбітражу», «Міжнародний цивільний процес», 

«Адвокатура в Україні» тощо. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Цивільний процес (загальна частина) : навч. посібник. – 2-е 

вид., доп. і перероб. / кол. авт. ; кер. авт. кол. к.ю.н., доц. А.В. 

Коваленко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра 

ЛТД, 2017. – 192 с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального 

кодексу України / В.Е. Теліпко; за ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 

3. Зейкан Я.П. Науково-практичний коментар Цивільного 

процесуального кодексу України. – КНТ, 2011. 

Репозитарій НАУ: 

1. Гриняк О.Б. Спадковий договір як підстава виникнення 

права спільної власності подружжя на житло // Аеро-2014. 

Повітряне і космічне право: Всеукраїнська конференція молодих 

учених і студентів, Київ, НАУ, 20 листопада 2014 р.: тези доп. – 

К., 2014. – С. 502-506 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 



Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ДРАЧОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11419  

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
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