




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань: 

08 Право  

(шифр і назва) 
вибіркова 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 081Право 

 (шифр і назва) 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2   

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:               

(назва) 

 

Курс 2 

 

Семестр  

 

Загальна кількість 

годин - 150 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

аспіранта -  6 

Кваліфікація: Доктор 

філософії  (PhD) 

36 год.  

Практичні, семінарські 

36 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

78 год.  

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік 

 Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для заочної форми навчання -  48%/52%   (72/78) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: засвоєння аспірантами комплексу загальнотеоретичних знань щодо 

альтернативних способів врегулювання спорів, які виникають із цивільних правовідносин 

в умовах сучасного ділового обороту. 

Завдання: сформувати у здобувачів ступеня доктора філософії результати 

навчання з дисципліни (див. перелік), що забезпечать досягнення  ним відповідних 

програмних результатів навчання після завершення освітньо-наукової програми. 

Зокрема,формує у майбутніх фахівців знання способів альтернативного врегулювання 

цивільних спорів, а також щодо наявних у сучасному світі інституцій, які сприяють 

врегулюванню спорів поза межами державної судової системи. 

 

Результати навчання з дисципліни (РНД) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант буде здатен 

продемонструвати: 

 знання історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері альтернативного 

врегулювання спорів та здатність до їх критичного аналізу; 

 розуміння сутності основних принципів примирних медіативних процедур в сфері 

цивільної юрисдикції та здатність до реалізації їх під час здійснення дослідження і 

розробки пропозицій щодо подальшого вдосконалення законодавства у відповідній 

сфері; 

 знання, розуміння та застосування методологічного інструментарію проведення 

наукових досліджень у сфері юриспруденції; 

 здатність до розуміння та узагальнення теоретичних і практичних проблем 

пов’язаних із реалізацією різних способів альтернативного врегулювання цивільно-

правових спорів; 

 здатність до оволодіння науковою термінологією та вміння збирати, опрацьовувати 

та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні джерела, судову 

практику); 

 здатність вести наукову дискусію у сфері альтернативного врегулювання цивільних 

спорів; 

 здатність до формулювання наукової проблеми з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень. 

 

 



Програма навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади та правове регулювання альтернативних 

способів вирішення цивільних спорів. 

 

Тема 1. Загальна характеристика альтернативних способів вирішення спорів. 

Поняття альтернативного вирішення спорів. Класифікація способів альтернативного 

вирішення спорів. Судова система й альтернативне вирішення спорів. Генеза 

альтернативних способів вирішення спорів. Зарубіжний досвід альтернативного 

вирішення спорів. 

 

Тема 2. Джерела правового регулювання альтернативних способів вирішення 

спорів.  

Поняття і система джерел правового регулювання альтернативних способів 

вирішення спорів. Міжнародні акти. Типові регламенти ЮНСІТРАЛ. Комунітарне право 

Європейського Союзу. Національне законодавство України. 

 

Тема 3. Принципи примирних медіативних процедур в сфері цивільної 

юрисдикції. 

Принципи медіації (добровільності, конфіденційність, співпраця та рівність сторін, 

самостійність тощо). Розвиток ідей примирення в Україні. Розвиток медіації як  

закономірний етап розвитку цивільної юрисдикції. Наукові дослідження медіації в сфері 

цивільної юрисдикції в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості реалізації окремих способів вирішення 

цивільних спорів. 

 

Тема 4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. 

Історія медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Поняття та принципи 

медіації. Моделі та види медіації. Медіація та інші альтернативні способи вирішення 

спорів. Процедура здійснення медіації. 

 

Тема 5. Урегулювання цивільно-правових спорів за участі судді. 

Урегулювання цивільно-правових спорів за участі судді та його медитативні 

особливості. Процедура відкриття та закриття нарад за участю судді. Підстави щодо 

закінчення урегулювання цивільно-правового складу за участю судді. Наукові 

дослідження в сфері урегулювання цивільно-правових спорів за участю судді. 

 

Тема 6. Третейський розгляд. 

Правова природа третейських судів. Правове регулювання створення та діяльності 

третейських судів. Компетенція третейських судів. Третейська угода: поняття, правова 

природа, зміст, способи та наслідки укладення. Дійсність третейської угоди. Рішення 

третейського суду: правова природа та класифікація. Особливості виконання та 

оскарження рішень третейського суду. 

 

Тема 7. Міжнародний комерційний арбітраж. 

Поняття міжнародного комерційного арбітражу. Підвідомчість цивільних спорів 

міжнародному комерційному арбітражу. Основні центри міжнародного комерційного 

арбітражу в Україні та іноземних країнах. Процедура вирішення спорів у міжнародному 

комерційному арбітражі. Винесення та зміст арбітражного рішення. Оскарження рішень 

міжнародного комерційного арбітражу. Визнання та виконання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу. 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го 

у тому числі усього у тому числі 

л сем лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальні засади та правове регулювання альтернативних 

способів вирішення цивільних спорів. 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

альтернативних 

способів 

вирішення спорів. 

18 4 4   10       

Тема 2. Джерела 

правового 

регулювання 

альтернативних 

способів 

вирішення спорів.  

18 4 4   10       

Тема 3. Принципи 

примирних 

медіативних 

процедур в сфері 

цивільної 

юрисдикції. 

18 4 4   10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

54 12 12   30       

Змістовий модуль 2. Особливості реалізації окремих способів вирішення цивільних 

спорів. 

Тема 4. Медіація як 

альтернативний 

спосіб вирішення 

спорів. 

24 6 6   12       

Тема 5. 

Урегулювання 

цивільно-правових 

спорів за участі 

судді. 

24 6 6   12       

Тема 6. 

Третейський 

розгляд. 

24 6 6   12       

Тема 7. 

Міжнародний 

комерційний 

арбітраж. 

24 6 6   12       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

96 24 24   48       

Усього годин  150 36 36   78       



 

5. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика альтернативних способів вирішення 

спорів. 

Поняття альтернативного вирішення спорів. Класифікація способів 

альтернативного вирішення спорів. Судова система й альтернативне 

вирішення спорів. Генеза альтернативних способів вирішення спорів. 

4 

2 Тема 2. Джерела правового регулювання альтернативних способів 

вирішення спорів.  

Поняття і система джерел правового регулювання альтернативних способів 

вирішення спорів. Міжнародні акти. Національне законодавство України. 

4 

3 Тема 3. Принципи примирних медіативних процедур в сфері цивільної 

юрисдикції. 

Принципи медіації (добровільності, конфіденційність, співпраця та рівність 

сторін, самостійність тощо). Розвиток ідей примирення в Україні. Розвиток 

медіації як  закономірний етап розвитку цивільної юрисдикції. 

4 

4 Тема 4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. 

Історія медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Поняття та 

принципи медіації. Моделі та види медіації. Процедура здійснення медіації. 

6 

5 Тема 5. Урегулювання цивільно-правових спорів за участі судді. 

Урегулювання цивільно-правових спорів за участі судді та його 

медитативні особливості. Процедура відкриття та закриття нарад за участю 

судді. Підстави щодо закінчення урегулювання цивільно-правового складу 

за участю судді. 

6 

6 Тема 6. Третейський розгляд. 

Правова природа третейських судів. Правове регулювання створення та 

діяльності третейських судів. Компетенція третейських судів. Третейська 

угода: поняття, правова природа, зміст, способи та наслідки укладення. 

Дійсність третейської угоди. Рішення третейського суду: правова природа 

та класифікація. 

6 

7 Тема 7. Міжнародний комерційний арбітраж. 

Поняття міжнародного комерційного арбітражу. Підвідомчість цивільних 

спорів міжнародному комерційному арбітражу. Основні центри 

міжнародного комерційного арбітражу в Україні та іноземних країнах. 

Процедура вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі. 

Винесення та зміст арбітражного рішення. 

6 

 Разом 36 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика альтернативних способів вирішення 

спорів. 

4 

2 Тема 2. Джерела правового регулювання альтернативних способів 

вирішення спорів.  

4 

3 Тема 3. Принципи примирних медіативних процедур в сфері цивільної 

юрисдикції. 

4 

4 Тема 4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. 6 

5 Тема 5. Урегулювання цивільно-правових спорів за участі судді. 6 

6 Тема 6. Третейський розгляд. 6 



7 Тема 7. Міжнародний комерційний арбітраж. 6 

 Разом 36 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика альтернативних способів вирішення 

спорів. 

Зарубіжний досвід альтернативного вирішення спорів. 

10 

2 Тема 2. Джерела правового регулювання альтернативних способів 

вирішення спорів. 

Типові регламенти ЮНСІТРАЛ. Комунітарне право Європейського Союзу. 

10 

3 Тема 3. Принципи примирних медіативних процедур в сфері цивільної 

юрисдикції. 

Наукові дослідження медіації в сфері цивільної юрисдикції в Україні. 

10 

4 Тема 4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. 

Медіація та інші альтернативні способи вирішення спорів. 

12 

5 Тема 5. Урегулювання цивільно-правових спорів за участі судді. 

Наукові дослідження в сфері урегулювання цивільно-правових спорів за 

участю судді. 

12 

6 Тема 6. Третейський розгляд. 

Особливості виконання та оскарження рішень третейського суду. 

12 

7 Тема 7. Міжнародний комерційний арбітраж. 

Оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу. Визнання та 

виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. 

12 

 Разом 78 

 

 

10. Методи навчання 

 

 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, робота з книгою (читання,   

конспектування тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні:  практична робота. 

 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання: 

 2.1.Аналітичний; 

 2.2. Індуктивний метод; 

2.3. Дедуктивний метод. 

 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1. Проблемний   (чи проблемно-інформаційний); 

 3.2.Пояснювально-демонстративний. 

 

 4.  Активні методи навчання  -  використання технічних засобів навчання,    

ділові та рольові  ігри, використання проблемних ситуацій,  імітаційні методи навчання 

(побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), використання  контролюючих 

тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

 



5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій,   

діалогове навчання. 

 

11. Методи контролю 

 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3.Оцінка поточної роботи студентів: 

 - рівень знань, продемонстрований на  семінарських заняттях;  

-  активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

 - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

 - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів; 

 - результати тестування; 

 - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

 - виробничі ситуації. 

 4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання :  

 - навчально-дослідна робота; 

  - навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а

зо
м

 

за
 

м
о

д
у

л
і 

т
а

 С
Р

С
 Атестація Сума 

Модуль 1 – 70 балів 

Змістовий модуль 1 

35 балів 

Змістовий модуль 2 

35 балів 

Т1 Т2 Т3 Т5 Т6 Т7 Т8 85 

(70+15) 

15 100 

11 12 12 8 9 9 9 

 
Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 

(підсумковій) атестації у формі заліку: 

на денній формі навчання 

до 70 балів – за результатами модульного контролю протягом семестру; 

до 15 балів – за результатами проміжної атестації; 

до 15 балів – за виконання самостійної роботи; 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 



дисципліни дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Альтернативні способи вирішення 

цивільних спорів», на платформі Moodle, СНАУ, 2020 рік. 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4202 
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