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Опис вибіркової навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»  

для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 

Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни 
МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Кафедра  цивільного права та процесу 

Курс та семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач 

(орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

Семінарські заняття, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Міжнародний цивільний процес орієнтовано на формування у 

здобувачів знань щодо понятійно-термінологічного апарату міжнародного 

цивільного процесуального права; специфіки цивільних процесуальних 

правовідносин з іноземним елементом; особливостей процесуального 

порядку правосуддя в цивільних справах з іноземним елементом та 

визнання і звернення до виконання актів іноземних судів в Україні і 

навпаки, а також формування професійних навичок складання 

процесуальних документів та володіння процесуальними інструментами 

тощо, а також таких  soft-skills як: професійно-орієнтоване критичне 

мислення; нестандартне рішення практичних завдань тощо. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Міжнародний цивільний процес» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Бакалавр міжнародного права»: 

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-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



ЗК-8 Здатність працювати як автономно, так і у команді; 

ЗК-9 Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність; 

ЗК-10 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

СК-1 Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці 

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 

СК-9 Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій 

тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти 

й супровідну документацію українською й іноземними мовами 

СК-10 Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та 

ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості 

культури та менталітету представників іноземних держав 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові 

норми та принципи в національній правовій системі. 

Результати навчання 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Міжнародний цивільний процес» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Бакалавр міжнародного права»: 

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-5 Здатність здійснювати професійну діяльність на основі 

етичних принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню 

проблем  

ПРН-6 Здатність самостійно планувати та здійснювати увесь комплекс 

дій, необхідних для фахового надання юридичної послуги. 

ПРН-7 Здатність до самостійної та групової роботи, отримання 

прийнятного результату в умовах обмеженого часу  

ПРН-12 Здатність на професійному рівні брати участь у фахових 

дискусіях із міжнародно-правових і загально юридичних питань; поважати 

опонентів та їхню позицію 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях 

у різних правових ситуаціях 

ПРН-20 Уміння демонструвати уміння креативно вирішувати 

проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування принципово нових ідей 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Міжнародне цивільне процесуальне право та міжнародний 

цивільний процес. 



Тема 2. Джерела  міжнародного цивільного процесуального права 

Тема 3. Принципи міжнародного цивільного процесуального права 

Тема 4. Право на судовий захист та правовий статус учасників 

міжнародного цивільного процесу 

Тема 5. Представництво у міжнародному цивільному процесі 

Тема 6. Інші  учасники міжнародного цивільного процесу 

Тема 7. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом 

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

справ з іноземним елементом 

Тема 9. Примирення сторін у міжнародному цивільному процесі 

Тема 10. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

 

 


