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Актуальні проблеми міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного 
арбітражу 

 
Анотація. Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного цивільного процесу та міжнародного 
комерційного арбітражу» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування юриста-міжнародника, 
який здатен здійснювати багатоаспектний аналіз приватно-правових спорів з «іноземним» елементом 
– з врахуванням проблеми вибору юрисдикційної форми захисту права, місця судового (арбітражного) 
провадження, процесуально-правового, колізійного і матеріально-правового врегулювання спірних 
правовідносин. Особливу увагу приділено виявленню та вирішенню колізій і прогалин, наявних у 
чинному національному законодавстві України, судовій та арбітражній практиці.  
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Черняк Юлія Валеріївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Мета навчальної дисципліни: поглибити знання про порядок здійснення цивільного судочинства у 
справах з приватноправових спорів з «іноземним» елементом, а також про міжнародний комерційний 
арбітраж як один із сучасних способів вирішення зовнішньоекономічних спорів.  
Спеціальні (фахові) компетентності, які отримує аспірант: 

1. Здатність до розуміння та оцінювання основних етапів і тенденцій розвитку інститутів, які 
складають систему сучасного міжнародного цивільного процесуального права України, Європейського 
цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу. 

2. Здатність вирішувати правові питання, пов’язані із підготовкою і веденням арбітражного 
процесу та судового процесу з розгляду приватноправових спорів, які тією чи іншою мірою підпадають 
під юрисдикцію двох і більше держав.  
Спеціальна компетентність 1. Здатність до розуміння та оцінювання основних етапів і тенденцій 
розвитку інститутів, які складають систему сучасного міжнародного цивільного процесуального права 
України, Європейського цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу. 
Аспірант буде знати:  

1) зміст, особливості та результати реформи загальноєвропейських процедур; 
2) сучасні систематизації принципів міжнародного цивільного процесу; 
3) напрямки і перспективи уніфікації міжнародно-правових норм, що регулюють різні аспекти 

діяльності міжнародного комерційного арбітражу. 
Аспірант буде вміти: 

1) творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій діяльності теорію 
міжнародного цивільного процесу, міжнародного комерційного арбітражу, їх понятійний апарат, норми, 
інститути, джерела;  

2) здійснювати наукового дослідження з тематики міжнародного цивільного процесу і 
міжнародного комерційного арбітражу. 
Спеціальна компетентність 2. Здатність вирішувати правові питання, пов’язані із підготовкою і 
веденням арбітражного процесу та судового процесу з розгляду приватноправових спорів, які тією чи 
іншою мірою підпадають під юрисдикцію двох і більше держав.  
Аспірант буде знати:  

1) практику судів України з розгляду спорів за участю іноземних судів і міжнародних 
комерційних арбітражів; 

2) практику Європейського Суду Справедливості щодо тлумачення норм Регламентів і Директив 
Європейського Союзу, які формують Європейський цивільний процес. 
Аспірант буде вміти: 

1) здійснювати комплексний юридичний аналіз процесуальних  документів; 
2) надавати теоретичний коментар практичної ситуації і можливого варіанту її судового 

(арбітражного) вирішення; 

3) здійснювати представництво інтересів особи в державних та міжнародних третейських судах. 

Змістовні модулі:  

 система міжнародного цивільного процесу: тенденції розвитку, дискусійні питання; 

 теоретичні засади Європейського цивільного процесу; 

 роль Гаазької Конференції з міжнародного приватного права в уніфікації норм міжнародного 
цивільного процесу; 

 принципи міжнародного цивільного процесу UNIDROIT/ALI 2004: правова природа, 
особливості застосування; 

 проблемні питання інституту міжнародної підсудності; 

 досвід регулювання визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні та державах 
Європейського Союзу; 

 досвід міжнародно-правової уніфікації міжнародного комерційного арбітражу. 
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Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.06 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 


