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ДИСЦИПЛІНА «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 
 
Анотація. Дисципліна «Модернізація цивільного судочинства в умовах глобалізації» належить 
до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний 
розвиток аспіранта та спрямована на формування знань щодо основних тенденцій та 
напрямків розвитку цивільного судочинства в Україні та світі.  Аналізуються питання 
глобалізації як чинника гармонізації цивільного процесуального права, фундаменталізації 
прав людини, європейського виміру права на справедливий судовий розгляд, еволюції 
типологічних моделей цивільного процесу, диференціації судових процедур і 
субстанціальність процесуальних проваджень.  Особлива увага приділяється існуванню 
цивільного процесу в умовах інтеграційного правопорядку Європейського Союзу та  
створенню модельних норм та транснаціональних правил цивільного судочинства.  
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Притика Юрій Дмитрович, д.ю.н., професор.  
Профіль викладача: 
https://civproc.law.knu.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D
1%87%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8/prytyka 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань у сфері 
цивільного судочинства, напрямків розвитку цивільного процесуального права та його окремих 
інститутів, формування у аспірантів практичних навичок застосування правових норм, вміння 
оперувати основними поняттями та категоріями з означеної проблематики.  
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: основні поняття, категорії та тенденції розвитку цивільного 
судочинства, мати уяву про основні моделі цивільного судочинства, склад та зміст основних 
інститутів цивільного процесу країн Європи та США; положення  уніфікованих транскордонних 
принципів та правил цивільного процесу, міжнародних угод в галузі міжнародного цивільного 
процесу, цивільного процесуального законодавства України та законодавства про статус 
суддів та судоустрій щодо організації діяльності органів цивільної юрисдикції. 
 Аспірант повинен вміти: аналізувати тенденції розвитку цивільного судочинства, його 
інститутів та цивільних процесуальних правовідносин; застосовувати юридично грамотні та 
обґрунтовані рішення щодо побудови державних та недержавних юрисдикційних органів та 
механізмів, які забезпечують вирішення спорів приватного характеру; обґрунтовувати власну 
позицію стосовно необхідності, можливості та напрямків удосконалення окремих інститутів 
цивільного процесуального права та законодавства;  формулювати зміни до положень 
цивільного процесуального законодавства України на базі аналізу міжнародних уніфікованих 
джерел та вирішувати ситуативні задачі; самостійно опрацьовувати наукову літературу, 
застосовувати норми міжнародних договорів , іноземного та вітчизняного цивільного 
процесуального законодавства , виконувати тестові завдання, виконувати інші види 
самостійної роботи.  
Змістові модулі: 
Загальні тенденції розвитку цивільного судочинства та напрямки його модернізації. Проблема 
єдності та спеціалізації судової влади. Диференціація судових процедур в цивільному 
судочинстві. Модернізація статусу судді в цивільному судочинстві. Розширення розвитку 
альтернативних досудових процедур врегулювання та вирішення спорів. Гармонізація та 
уніфікація цивільного процесуального законодавства. Вплив інформаційних технологій на 
модернізацію цивільного судочинства.     
Мова викладання: українська.   
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.25 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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