
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

(дисципліна вільного вибору аспіранта) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у аспірантів 

стійкої системи знань у сфері правового регулювання правових відносин, 
одержання студентами практичних навичок застосування норм цивільного 
процесуального права для врегулювання суспільних відносин. 

Завдання вивчення дисципліни – розкриття загальних питань теорії та 
практики цивільного процесуального права і цивільного судочинства (зокрема, 

поняття та сутності цивільного процесуального права, предмету його 
регулювання, особливостей методів цивільного процесуального права, його 

суб’єктного складу, системи джерел, поняття та сутності; надання аспірантам 
комплексу знань, необхідних їм для опанування особливостей застосування 

норм цивільного процесуального права на практиці та засвоєння специфіки 
роботи з нормативно-правовими актами. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати: основи теорії цивільного процесуального права, а саме: поняття, 
історія його виникнення та розвитку, сучасні теорії цивільного процесуального 

права, предмет і методи, джерела та суб’єкти. Окрім цього, аспірант  повинен 
знати зміст основних категорій цивільного процесуального права та 
нормативну базу. 

вміти: застосовувати отримані знання та навички у ході проведення 
науково-дослідної роботи, підготовки дисертації, під час виступів на 

конференціях, круглих столах, для написання наукових робіт, а також у 
законотворчій практиці. 

Опис дисципліни: Дисципліна «Цивільне процесуальне право» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує 

особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована, передусім, на 
формування юриста, здатного до розуміння проблем правового регулювання 

цивільних процесуальних відносин. Особлива увага приділяється аналізу 
еволюційного розвитку цивільного судочинства та дослідження перспектив 

його розвитку; аналізові динаміці розвитку спільної процесуальної політики 
України. 

Критерії оцінювання аспіранта на практичних заняттях та модульних 

контрольних робіт. Перевірка знань на семінарських заняттях шляхом 
здійснюється шляхом опитування та проведення тестів; проведення модульних 

контрольних робіт; оцінка результатів проведення індивідуального науково -
дослідного завдання; проведення підсумкового заліку та екзамену 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Підсумковий контроль  

• підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
• таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці 

за шкалою ЄКТС і за національною шкалою. 
 


