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БІЛОУСОВ Юрій Валерійович, професор кафедри цивільного права 

та процесу, адвокат, провідний науковий співробітник Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака, голова відділення Асоціації правників України 

в Хмельницькій області, кандидат юридичних наук, професор. 

ХУУП імені Леоніда Юзькова  
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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9209-0378 

Facebook: https://www.facebook.com/yurii.bilousov 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuriibilousov 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/YuriyBilousov 

Google 

Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=bJ8AP_YAAAAJ  

Мета навчальної 

дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Порівняльний цивільний 

процес» є отримання здобувачем вищої освіти теоретичних знань про 

загальну та особливу частину цивільного процесуального у 

порівняльно-правовому аспекті, а також вироблення навичок 

застосування цивільного процесуального закону та інших джерел 

цивільного процесуального права.  

У зв’язку із цим передбачається: усвідомлення поняття та сутності 

цивільного процесу, його структури; вивчення принципів цивільного 

судочинства; окреслення правового статусу учасників цивільної 

справи; розкриття змісту інституту юрисдикції в цивільному процесі; 

аналіз доказів та доказування в цивільному судочинстві; з’ясування у 

процесі навчання поняття та специфіки окремих стадій цивільного 

процесу, усвідомлення особливостей оскарження судових рішень, 

визначення своєрідності виконання судових рішень тощо.  

Такі навички сприятимуть максимальному приближенню студентів до 

практичної діяльності уже після здобуття спеціальності. 

https://univer.km.ua/profile/bilousov-yuriy-valeriyovych
https://orcid.org/0000-0002-9209-0378
https://www.facebook.com/yurii.bilousov
https://www.linkedin.com/in/yuriibilousov
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https://scholar.google.com/citations?user=bJ8AP_YAAAAJ


Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Стандарт відсутній, загальні та спеціальні компетентності визначені 

відповідно до змісту освітньої програми «Бакалавр міжнародного 

права» 

Загальні компетентності: 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-6. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК-9. Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-3. Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-4. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародного права, визначати наукові проблеми, 

нерозроблені або недостатньо розроблені у відповідних науках та 

міждисциплінарних дослідженнях, готувати наукові тексти про 

проміжні та кінцеві результати досліджень, готувати та здійснювати 

публічну апробацію результатів досліджень.  

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

СК-8. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а 

також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й 

дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

Стандарт відсутній, програмні результати навчання визначені 

відповідно до змісту освітньої програми «Бакалавр міжнародного 

права» 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1. Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у 

світовому соціумі з метою пояснення, прогнозування, та регулювання 

політико-правових процесів. 

ПРН-2. Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, 

джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами 

та процесами у міжнародному середовищі. 

ПРН-3. Здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо 

правовідносин у визначених міжнародно-правових ситуаціях. 

ПРН-4. Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових 

ситуацій з урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших 

факторів. 

ПРН-14. Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності й змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей національного права; міжнародного 

публічного і міжнародного приватного права; європейського права і 

права Європейського Союзу 



ПРН-15. Уміння готувати проєкти необхідних актів в рамках реалізації 

норм міжнародного і національного права відповідно до правового 

висновку, зробленого в різних правових ситуаціях 

ПРН-16. Здатність надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному 

рівнях у різних правових ситуаціях 

ПРН-19. Здатність здійснювати юридичної експертизи проєктів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому 

законодавству, міжнародним договорам України та міжнародному 

праву загалом. 

ПРН-20. Уміння демонструвати навики креативно вирішувати 

проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування принципово нових ідей, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Процесуальні форми організації судочинства в зарубіжних 

країнах  

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України та 

іноземних держав 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідношення в Україні та 

зарубіжних країнах  

Тема 4. Судова юрисдикція в Україні та іноземних державах  

Тема 5. Докази і доказування у цивільному процесі 

Тема 6. Вчення про позов у цивільному процесі України та зарубіжних 

країнах 

Тема 7. Структура цивільного процесу в праві України та зарубіжних 

країнах 

Тема 8. Постанови суду першої інстанції в праві України та зарубіжних 

країнах 

Тема 9. Перегляд судових постанов в праві України та зарубіжних 

країнах 

Тема 10. Організація та здійснення виконання рішень в Україні та 

зарубіжних країнах  

Додаткові аргументи та 

пояснення  

Міністерство освіти і науки затвердило всі програми для проведення 

єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за 

спеціальностями галузей знань «Право» та «Міжнародні відносини». 

Відповідні накази розміщено в розділі «Вступна кампанія 2022» на 

сайті МОН. І хоча в 2022 році через запровадження воєнного стану 

вступна кампанія зазнала змін, але в наступні роки проведення ЄФВВ у 

тій чи іншій формі буде збережено, окрім цього за результатами 

навчання на магістратурі обов’язково передбачається складання 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).  

З відповідними документами можна ознайомитися, перейшовши за 

лінками. 

Обидва тести (ЄФВВ та ЄДКІ) неодмінно містять складник цивільного 

процесуального права. Відтак вивчення цивільного процесуального 

права в національному чи порівняльному форматах має велике 

значення для успішного проходження етапів атестації під час здобуття 

правничої професії, у тому числі зі спеціальності 293 Міжнародне право  
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