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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 081 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

 

3. Назва спеціалізації – Міжнародно-правова 

4. Назва дисципліни – Міжнародний цивільний процес 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВПФП 2.3.29. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– бакалавр  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – 4 

10. Семестр – 7 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 2,5 / 75 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 32 

 % від загального обсягу – 42,67 % 

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 26,67%  

 семінарські заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 16 % 

 самостійна робота (годин) – 43 

 % від загального обсягу – 57,33 % 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 4 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – не передбачено 

 % від загального обсягу – 0 

 лекційні заняття (годин) – 0 

 % від обсягу аудиторних годин – 0 

 семінарські заняття (годин) – 0 

 % від обсягу аудиторних годин – 0 

 самостійна робота (годин) – 0 

 % від загального обсягу – 0 

 тижневих годин:  0 

 аудиторних занять – 0 

 самостійної роботи – 0 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – НФПНЗЕ 1.2.1. Теорія держави і права; 

НПФ 1.3.1.8. Організація судових та 

правоохоронних органів; НПФ 1.3.1.3. 

Цивільне право; НПФ 1.3.1.15. Міжнародне 

публічне право; НПФ 1.3.1.6. Цивільне 

процесуальне право  
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 2) супутні дисципліни – НПФ 1.3.1.6. Цивільне процесуальне право; 

НПФ 1.3.1.16. Міжнародне приватне право; 

ВПФП 2.3.33. Європейське корпоративне 

право 

 3) наступні дисципліни – ВПФП 2.3.23. Конвенційний захист 

приватних прав; ВПФП 2.3.25. Право 

міжнародних договорів; ВПФП 2.3.27. 

Право міжнародних організацій; ВПФП 

2.3.21. Несудові форми вирішення 

міжнародних спорів   

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) знати понятійно-термінологічний апарат міжнародного цивільного процесуального 

права; 

1.2) знати поняття та сутність іноземного елементу; 

1.3) знати особливості визначення підсудності у справах з іноземним елементом;  

1.4) знати вимоги до заяв, якими зініціюється міжнародний цивільний процес ; 

1.5) знати національне законодавство та інші джерела, що регламентують міжнародний 

цивільний процес; 

1.6) знати процесуальні особливості провадження у справах з іноземним елементом;  

1.7) знати, які документи оформляються в рамках міжнародної правової допомоги. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) розуміти специфіку спору з іноземним елементом як виду конфліктів; 

2.2) класифікувати  учасників міжнародного цивільного процесу;  

2.3) Розмежовувати інформацію, яку можна отримати тільки в порядку судових доручень і 

таку, яку сторони можуть отримати самостійно; 

2.4) розуміти роль фахівця у галузі спеціальних знань у справах з іноземним елементом 

2.5) розуміти значення та специфіку примирних процедур  у справах з іноземним 

елементом; 

2.6) усвідомлювати специфіку взаємодії судів різних країн. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) вільно володіти процесуальними інструментами; 

3.2) володіти знаннями в сфері іноземного права в тій мірі, в якій це необхідно для 

ефективного захисту прав учасників міжнародного цивільного процесу; 

3.3) ефективно сприяти  примиренню сторін у спорах з іноземним елементом; 

3.4) оформляти документи щодо витребування доказів через суд. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) ефективно працювати з інформацією з метою сприяння сторонам конфлікту у зборі 

доказово інформації та інформації про зміст іноземного права. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) правильно обирати та комплексно застосовувати  норми та інші джерела права; 

5.2) збирати докази у справах з іноземним елементом. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) визначати можливість/доцільність застосування судової процедури для вирішення 

спору з іноземним елементом; 



 6 

6.2) правильно обирати особу представника; 

6.3) адекватно оцінювати ризики та потенційні витрати на судочинство з іноземним 

елементом. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати документи щодо визначення підсудності  конкретного спору з іноземним 

елементом; 

7.2) оформляти повноваження представника у  справах з іноземним елементом; 

7.3) грамотно формулювати свої клопотання в міжнародному судовому процесі. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Міжнародне цивільне процесуальне право та міжнародний 

цивільний процес. 

Спір з іноземним елементом як правова категорія. 

Міжнародне цивільне процесуальне право: поняття,  предмет і метод 

правового регулювання. 

Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес» та «судочинство 

з іноземним елементом» 

Поняття та структура  міжнародного цивільного процесу. 

 

 

Тема 2. Джерела  міжнародного цивільного процесуального права 

Національне законодавство України про міжнародний цивільний процес. 

Міжнародні договори та  «м’яке право» як джерела міжнародного 

цивільного процесуального права 

Рішення міжнародних судових органів, їх значення для міжнародного 

цивільного процесу. 

 

Тема 3. Принципи міжнародного цивільного процесуального права 

Поняття та система принципів міжнародного цивільного процесуального 

права 

Принцип "закон суду" (lex fori) в міжнародному цивільному процесі 

Принципи ALI / UNIDROIT, їх значення для цивільного судочинства з 

іноземним елементом. 

Принцип взаємності. Принцип рівності судових процесів держав. 

 

Тема 4. Право на судовий захист та правовий статус учасників 

міжнародного цивільного процесу 

Загально-правова характеристика учасників міжнародного цивільного 

процесу 

Доступ до правосуддя у справах з іноземним елементом; міжнародні 

правові акти, які його забезпечують. 

Процесуальна правоздатність та дієздатність учасників міжнародного 

цивільного процесу. 

Процесуальні справа та обов’язки учасників міжнародного цивільного 

процесу. 

Проблемні питання визначення процесуально-правового статусу держави в 

міжнародному цивільному процесі. 

 

Тема 5. Представництво у міжнародному цивільному процесі 

Значення інституту представництва у міжнародному цивільному процесі. 

Внутрішньо-правові та міжнародні засади його регулювання.   Особи, які 

можуть виступати в якості представника  в міжнародному цивільному процесі. 
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Оформлення повноважень для представництва в іноземному суді та  для 

представництва в українському суді. 

Особливості та порядок регулювання консульського представництва. 

 

Тема 6. Інші  учасники міжнародного цивільного процесу 

Залучення до міжнародного  судового процесу фахівців у галузі 

спеціальних знань, їх правовий статус 

Перекладач у міжнародному цивільному процесі. Вимоги до перекладу 

Процесуальний правовий статус експерта у міжнародному цивільному 

процесі. 

Особливості участі у міжнародному цивільному процесі  експерта з питань 

іноземного права. 

Amicus curiae як учасник міжнародного цивільного процесу. 

 

Тема 7. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом 

Поняття та критерії міжнародної підсудності 

Види міжнародної підсудності 

Правове регулювання міжнародної підсудності в законодавстві України та 

договорах про правову допомогу. 

Порядок визначення міжнародної підсудності. в конкретних справах з 

іноземним елементом. 

 

Тема 8. Підготовка до судового розгляду та розгляд по суті цивільних 

справ з іноземним елементом 
Визначення змісту іноземного права. 

Визначення складу учасників міжнародного цивільного процесу. 

Міжнародна правова допомога у цивільних справах. 

Судові доручення: суть, види. 

 

Тема 9. Примирення сторін у міжнародному цивільному процесі 

Поняття та значення примирення сторін у міжнародному цивільному 

процесі. 

Способи примирення. 

Оформлення примирення сторін та наслідки примирення для  

міжнародного цивільного процесу. 

 

Тема 10. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

Поняття, значення інституту визнання і виконання іноземних судових 

рішень. 

Процесуальні аспекти визнання і виконання іноземних судових рішень в 

Україні. 

Сертифікація судового рішення як альтернатива процедурі екзекватури. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 
 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 
13 14 

1. Міжнародне 

цивільне 

процесуальне право 

та міжнародний 

цивільний процес 

8 

 

2 

1 

- - 5 - - - - - - 

2. Джерела 

міжнародного 

цивільного 

процесуального 

права 

8 2 1 - - 5 - - - - - - 

3. Принципи 

міжнародного 

цивільного 

процесуального 

права 

7 2 1 - - 4 - - - - - - 

4. Право на судовий 

захист та правовий 

статус учасників 

міжнародного 

цивільного процесу 

7 2 1 - - 4 - - - - - - 

5. Представництво у 

міжнародному 

цивільному процесі 

7 2 1 - - 4 - - - - - - 

6. Інші учасники 

міжнародного 

цивільного процесу 

7 2 1 - - 4 - - - - - - 

7 Підсудність 

цивільних справ з 

іноземним 

елементом 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

8 Підготовка до 

судового розгляду та 

розгляд по суті 

цивільних справ з 

іноземним 

елементом 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

9 Примирення сторін у 

міжнародному 

цивільному процесі 

8 2 1 - - 5 - - - - - - 
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10 Визнання та 

виконання рішень 

іноземних судів в 

Україні 

7 2 1 - - 4 - - - - - - 

 Всього годин: 75 20 12 - - 43 - - - - - - 

 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з 

темами та обсягом годин, передбаченими тематичним планом. 

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, 

засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять визначаються в підрозділі 1.3. навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та 

індивідуальні завдання. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних 

матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді рефератів, слайдів-презентацій, таблиць. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самстійної роботи 

 

5.  Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 
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1) усне опитування на семінарських заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

3) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку. 
 

 

6. Схема нарахування балів 
 

 Вивчення  

навчальної дисципліни   

    

 100 балів  

    

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

     

10 балів – 

за результатами 

навчання під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами 

навчання під час лекцій 

     

40 балів – 

за результатами 

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами 

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

        

20 балів – 

за результатами 

самостійної роботи 

 40 балів – 

за результатами 

самостійної роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 
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7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела  

7.1.1. Нормативно-правові акти  

7.1.1.1. Конституція і нормативно-правові акти України  

 1. Конституція України від 28.06.1996 року в редакції від 21.02.2019 року/ 

Верховна Рада України. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. (зі змінами та 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6. — 

Ст. 56.  

3. Інструкція про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) : затв.наказом Національної служби 

посередництва і примирення від 09.11.2005 р. № 124 // Бюлетень національної служби 

посередництва і примирення. 2005. № 12. 

4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477–IV [Електронний ресурс] Офіційний 

веб-портал «Верховна Рада України» — Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. // 

ОВУ. — 2012. — № 62. — Ст. 2509. 

6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України 23.02.2006 р. // ОВУ. — 2006. — № 12. — Ст. 792; ВВР. — 

2006. — № 30. — Ст. 260.  

7. Про міжнародні договори України:Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV 

Верховна Рада України. Законодавство України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 

8. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 39. — 

Ст. 384. 

9. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. (зі змінами та доповненнями) // 

Офіційний вісник України (ОВУ). — 2002. — № 7. — Ст. 273.  

10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2014 року № 1618-IV в 

редакції від 04.11.2018 року № 1701-IV. Верховна Рада України. Законодавство 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

 

 

7.1.1.2. Міжнародні акти та акти іноземних держав  

 1. ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. UNIDROIT. 

URL:https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf 

2. Верховенство права: Доповідь, схвалена Венеціанською комісією на 86-му 

пленарному засіданні, (м. Венеція, 25-26.03.2011). Council of Europe.Venice 

Commission. URL:  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2011)003rev-ukr 

3. Загальна декларація прав людини, проголошена Організацією Об’єднаних 

Націй 10.12.1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України: декларації, 

документи / упорядник Ю. К. Качуренко. — К. : Наукова думка, 1992. — С. 18–24. 

4. Законодательство по международному частному праву Европейского Союза. 

Научно-учебная группа «Современная конструкция международного частного 

права». URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/EU 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf
https://pravo.hse.ru/intprilaw/EU
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
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Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. United Nations. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 

6. Міжнародні договори України про правову допомогу: Офіц. вид. / М-во 

юстиції України; Під заг. ред. С. Р. Станік. — Ужгород: ІВА, 2000. — 559 с.  

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий 

Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 16.12.1966 р. // Права людини. 

Міжнародні договори України. — К., 1992. — С. 36–58. 

8. Конвенція про захист прав і основних свобод людини, підписана у Римі, 

04.11.1950 р. // Вісник Українського центру прав людини. — 1998. — № 3. — С. 29–

37. 

9. Регламент № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових 

рішень у цивільних і комерційних справах від 22.12.2000 року Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84 

10. REGULATION (EU) No 1215/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 12 December 2012 Научно-учебная группа «Современная 

конструкция международного частного права». 

URL:https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081089696/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0

%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D1%8E%

D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202012.pdf 

11. Рекомендация № R (81) 7 Комитета министров государствам-членам 

относительно путей облегчения доступа к правосудию от 14.05.1981 г. Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=994_133. 

12. Рекомендация Rec (2001) 9 Комитета министров государствам-членам об 

альтернативах судебному разбирательству между административными органами и 

частными сторонами от 05.09.2001 г. / Экономика, социология, менеджмент. URL 

:http://www.ecsocman.edu.ru/data/367/936/1223/106-

127_Rekomendatsii_Soveta_Evropy.pdf. 

 

7.1.2. Література  

 1. Блохин П.Д. О спорных моментах в понимании института amicus curiae и его 

возможного облика в российском конституционном судопроизводстве. 

Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 1  Высшая школа экономики.  

URL:https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/3gu2sticqa/direct/158435204 

2. Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний 

підхід до аналізу: монографія[Текст] / С. В. Бобровник. – К.: Юридична думка, 2011. 

– 384 с.  

3. Вайпан Г. «Друг суда» (amicus curiae) в российском конституционном 

судебном процессе: кто он такой и зачем он нужен? Институт права и публичной 

политики. URL: http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae/article/ 

4. Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб [Текст] / І. В. 

Ващенко, М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 407 с. 

5. Висновок AMICUS CURIAE «Про Конституційний Суд України» щодо 

відповідності Конституції України статті 368-2 Кримінального кодексу України. 

Центр політико-правових реформ. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/20873557-

visnovok-amicus-curiae-pro-konstitutsiyniy-sud-ukrayini-schodo-vidpovidnosti-

konstitutsiyi-ukrayini-statti-368-2-kriminalnogo-kodeksu-ukrayini 

6. Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. 
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7. Гафаров С. Э. Основные модели международной подсудности гражданских 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84
https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081089696/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202012.pdf
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https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081089696/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202012.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/3gu2sticqa/direct/158435204
http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae/article/
http://pravo.org.ua/ua/news/20873557-visnovok-amicus-curiae-pro-konstitutsiyniy-sud-ukrayini-schodo-vidpovidnosti-konstitutsiyi-ukrayini-statti-368-2-kriminalnogo-kodeksu-ukrayini
http://pravo.org.ua/ua/news/20873557-visnovok-amicus-curiae-pro-konstitutsiyniy-sud-ukrayini-schodo-vidpovidnosti-konstitutsiyi-ukrayini-statti-368-2-kriminalnogo-kodeksu-ukrayini
http://pravo.org.ua/ua/news/20873557-visnovok-amicus-curiae-pro-konstitutsiyniy-sud-ukrayini-schodo-vidpovidnosti-konstitutsiyi-ukrayini-statti-368-2-kriminalnogo-kodeksu-ukrayini
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