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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 283 Міжнародне право 

2. Код і назва спеціальності – 29 Міжнародні відносини  

3. Назва спеціалізації – немає 

4. Назва дисципліни – Міжнародний цивільний процес 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП2.2.17. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– бакалавр  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – 3 

10. Семестр – 6 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3.0 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 40 % 

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 22,22%  

 семінарські заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 17,78% 

 самостійна робота (годин) – 54 

 % від загального обсягу – 60 % 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,1 

 самостійної роботи – 3,1 

 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 – ОДПП  1.2.1. Теорія держави і права; 

ОДПП 1.2.3. Історія Міжнародного права; 

ОДПП 1.2.6. Цивільне право; ОДПП 1.2.8 

Інституційне право Європейського Союзу; 

ОДПП 1.2.11 Міжнародне публічне право; 

ВДПП 2.2.7 Судові системи і порівняльне 

судове право  
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 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.13 Порівняльне цивільне право; 

ВДПП 2.2.12 Вступ до міжнародного 

європейського і контрактного права; 

ВДПП 2.2.16 Дипломатичне право 

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.16 Міжнародне приватне право; 

ОДПП 1.2.17 Міжнародний комерційний 

арбітраж; ВДПП 2.2.19 Адвокатура в Україні 

та інших правових системах; ВДПП 2.2.21 

Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини; ВДПП 2.2.25 Конвенційний захист 

приватних прав 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

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 
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(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; 

6.2) 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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
  

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 

9 

 

2 

1 

- - 6 - - - - - - 

2. Джерела 

міжнародного 

цивільного 

процесуального 

права 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 
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3. Принципи 

міжнародного 

цивільного 

процесуального 

права 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

4. Право на судовий 

захист та правовий 

статус учасників 

міжнародного 

цивільного процесу 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

5. Представництво у 

міжнародному 

цивільному процесі 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

6. Інші учасники 

міжнародного 

цивільного процесу 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

7 Підсудність 

цивільних справ з 

іноземним 

елементом 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

8 Підготовка до 

судового розгляду та 

розгляд по суті 

цивільних справ з 

іноземним 

елементом 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

9 Примирення сторін у 

міжнародному 

цивільному процесі 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

10 Визнання та 

виконання рішень 

іноземних судів в 

Україні 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

 Всього годин: 90 20 16 - - 54 - - - - - - 

 

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. 
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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 оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної 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. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне опитування на семінарських заняттях; 

2) виконання поточних аудиторних письмових робіт; 

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 

 25 балів – 

за результатами 
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навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

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 

  

  

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела  

 

7.1.1 Нормативно-правові, міжнародні акти та акти тлумачення  

1. Конституція України від 28.06.1996 року в редакції від 01.01.2020 р. URL: 

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

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

4. Цивільний процесуальний кодекс від 18.03.2004 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : 

Закон України №3477-IV від 23.02.2006 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text 

6. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України № 4002-XII від 24.02.1994 р. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text 

7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text 

8. Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11.05.2004 р. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text 

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (27.06.2014), ратиф.Законом № 1678-VII від 16.09.2014. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «КампусКоттонклаб» щодо 

офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України 

(справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р. № 15–рп/2002 / Верховна 

Рада України. Законодавство України. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02. 

11. Огляд практики розгляду Верховним Судом справ про оскарження рішень третейських 

судів та видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, утворених 

відповідно до Закону України «Про третейські суди», якщо такі рішення ухвалені у 

спорах, віднесених до юрисдикції господарських судів (Рішення, внесені до ЄДРСР, за 

травень 2019 року – червень 2020 року) 

7
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02
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https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad.doc.pdf 

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

засіданні, (м. Венеція, 25-26.03.2011). CouncilofEurope.VeniceCommission. 

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

AD(2011)003rev-ukr 

13. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в 

судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів. 

URL : https://court.gov.ua/userfiles/visn6_2004.pdf 

14. Декларация о принципах международного права, 

касающихсядружественныхотношений и сотрудничествамеждугосударствами в 

соответствии с Уставом ОрганизацииОбъединенныхНаций, Принята резолюцией 2625 

(XXV) ГенеральнойАссамблеи ООН от 24 октября 1970 года.URL: 

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

15. Європейська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж (Женева, 21.04.1961 р.) 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-

2&chapter=22&clang=_en; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069#Text 

16. Загальна декларація прав людини, проголошена Організацією Об’єднаних Націй 

(10.12.1948 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

17. КонвенцияОрганизацииОбъединенныхНаций об использованииэлектронныхсообщений 

в международных договорах (23.11.2005). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e71#Text 

18. Конвенція з примирення і арбітраж в рамках ОБСЄ (15.12.1992). URL: 

https://www.osce.org/court-of-conciliation-and-arbitration/111409; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a11#Text 

19. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Нью -Йорк, 

10.06.1958 р.) («Нью-Йоркська конвенція»). URL: 

https://www.newyorkconvention.org/english; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_070#Text  

20. Конвенція про захист прав і основних свобод людини (Рим, 04.11.1950). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

21. Конвенція про угоди про вибір суду (30.06.2005) ("Гаазька конвенція з МПП"). URL: 

https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/2005-Convention-on-Choice-of-

Court-Agreements.pdf; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_004#Text 

22. Про сприяння колективним переговорам : Конвенція Міжнародної організації праці № 

154 від 19.06.1981 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text 

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

у цивільних і комерційних справах від 22.12.2000 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84#Text 

24. Резолюция 35/52 Генеральнойассамблеи ООН «Согласительный регламент 

КомиссииОрганизацииОбъединенныхНаций по праву международнойторговли» 

(04.12.1980). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c19#Text 

25. Рекомендация № R (98) 1 Комитетаминистровгосударствам-членам 

касательномедиации в семейныхвопросах от 02.01.1998 г. URL : 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_98_1_1998_01_21.pdf 

26. РекомендацияRec (2002) 10 КомитетаМинистровгосударствам-членам по медиации в 

гражданскихделах (18.09.2002). URL : 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf 

27. Рекомендація щодо добровільного примирення та арбітражу № 92 (26.09.1951). URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_232. 

28. Типовой закон КомиссииОрганизацииОбъединенныхНаций по праву международной 

торговли о международной коммерческой согласительной(Нью-Йорк, 24.06.2002). URL 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad.doc.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr
https://court.gov.ua/userfiles/visn6_2004.pdf
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&clang=_en
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://www.osce.org/court-of-conciliation-and-arbitration/111409
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a11#Text
https://www.newyorkconvention.org/english
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/2005-Convention-on-Choice-of-Court-Agreements.pdf
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/2005-Convention-on-Choice-of-Court-Agreements.pdf
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/2005-Convention-on-Choice-of-Court-Agreements.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c19#Text
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_98_1_1998_01_21.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_232
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: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l17#Text 

 
7.1.2. Література 

 

29. . Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов.: 

у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 

2021. Т. 2. 572 с. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l17#Text
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/3gu2sticqa/direct/158435204
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https://www.dissercat.com/ –  disserCat –  электронная библиотека диссертаций 

https://core.ac.uk/ – Ядро – Найбільша у світі колекція наукових робіт з відкритим доступом 

https://www.britannica.com – ENCYCLOPEDIA BRITANNICA   

http://izron.ru/articles ИЦРОН. Информациоанный центр развития образования и науки  / 

http://ilpp.ru/ – Институт права и публичной политики.  

http://www.ligazakon.ua/ — Ліга:Закон   

http://www.iuaj.net/ – Международная ассоциация Содействия Правосудию  

http://yurpsy.com/ – Юридическая психология и не только… 

http://www.uncitral.org – UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE 

LAW 

https://www.un.org/ – United Nations 

https://www.icj-cij.org/ru
https://studme.org/144289/pravo/sistema_mirnyh_sredstv_razresheniya_mezhdunarodnyh_sporov
https://studme.org/144289/pravo/sistema_mirnyh_sredstv_razresheniya_mezhdunarodnyh_sporov
http://law-journal.ru/files/pdf/201511/201511_47.pdf
http://law-journal.ru/files/pdf/201511/201511_47.pdf
http://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/5(64)/Zt_05_2012_25.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
https://court.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
https://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://icac.org.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.dissercat.com/
https://core.ac.uk/
https://www.britannica.com/
http://izron.ru/articles/iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-8-mezhdunarodnoe-pravo-evropeyskoe-pravo-spetsialnost-12-00-10/printsip-mirnogo-razresheniya-sporov-kak-sposob-obespecheniya-mezhdunarodnogo-mira-i-bezopasnosti/
http://ilpp.ru/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.iuaj.net/
http://yurpsy.com/
https://uncitral.un.org/en
https://uncitral.un.org/en
https://www.un.org/
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https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp –  Official Documents System of the United 

Nations. 

https://treaties.un.org/ – United Nations Treaty Collection.  

https://www.venice.coe.int – Council of Europe. Venice Commission.  

http://www.ilo.org – International Labour organization.    

http://journals.iir.kiev.ua – Institute of International Relations periodic Journals  

https://brooklynworks.brooklaw.edu – Brooklyn Journal of International Law. 

http://eur-lex.europa.eu – EUR-Lex Access to European Union law. 

https://cil.nus.edu.sg –  CIL. Centre for International law.  

http://www.iccwbo.org – ICC. International Chamber of Commerce.    

https://ihl-databases.icrc.org – ICRC. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. 

https://cis-legislation.com/index.fwx – Законодавство 11 країн (Азербайджан, 

Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, 

Узбекистан, Україна,) 

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/ekspress-

byulleten/zakonodatelstvo-respubliki-belarus/2021/aprel/ – Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь   

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122984&lang=ro– Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271 – Codul de procedură civilă României  

https://birosag.hu/videogaleriak/digitalis-birosag – Цифровий суд Угорщини 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296 – Kodeks postępowania 

cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053#pos=5302;-56 – Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Казахстан 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUU

ID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f – Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 

patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas  

https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums–  Latvijas Civilprocesa likums/ Civilprocesa 

kodeksā 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-kodexy/Uvod.aspx –  

Civilný sporový poriadok,  Civilný mimosporový poriadok  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1963/99/20160614.html – Občiansky súdny 

poriadok 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 – Český občanský soudní řád 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/–  Zivilprozessordnung 

   

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp–
https://treaties.un.org/
http://www.ilo.org/
http://journals.iir.kiev.ua/
https://brooklynworks.brooklaw.edu/
http://www.iccwbo.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
https://cis-legislation.com/index.fwx
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=1
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=2
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=3
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=5
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=6
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=7
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=8
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=9
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=10
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=11
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=12
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/ekspress-byulleten/zakonodatelstvo-respubliki-belarus/2021/aprel/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/ekspress-byulleten/zakonodatelstvo-respubliki-belarus/2021/aprel/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122984&lang=ro–
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47259
https://birosag.hu/videogaleriak/digitalis-birosag%20–
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053#pos=5302;-56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f
https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums–
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-kodexy/Uvod.aspx
https://www.justice.gov.sk/Dokumenty/Rekodifik%C3%A1cia/Schv%C3%A1len%C3%A9%20NRSR_Civiln%C3%BD%20mimosporov%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/–
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