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Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів містять
пояснювальну

записку,

зміст

дисципліни

“Міжнародний

комерційний

арбітраж”, тематику рефератів до кожної теми, а також список літератури.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вирішення спорів третейськими судами має глибокі історичні корені. І на
даний час, коли посилюється економічна інтеграція між країнами, міжнародні
арбітражі (міжнародні комерційні арбітражі) відіграють особливу роль у
врегулюванні спорів, що виникають в міжнародній торгівлі. Сьогодні вже ніхто
не піддає сумніву той факт, що міжнародний комерційний арбітраж є основним
способом вирішення вищевказаних спорів.
Розгляд спорів в міжнародних комерційних арбітражах набуває все
більшу популярність серед суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Це
відбувається завдяки участі в розгляді висококваліфікованих арбітрів, більш
швидкому і менш формалізованому порівняно з державним судочинством
порядком вирішення спорів і більш низьким, ніж в державних судах
арбітражних витратах. У зв’язку з цим вивчення діяльності міжнародних
комерційних арбітражів є актуальним.
Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародний
комерційний арбітраж" є:
-

поглиблення теоретичних знань із дисципліни “Міжнародний арбітраж”,
отриманих на лекціях;

-

сприяння засвоєнню в повному

обсязі

навчальної

програми

та

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної
якості;
-

забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу
рекомендованої літератури;

-

вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на
практиці;

-

сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових
досліджень із проблем міжнародного комерційного арбітражу;
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-

поглиблення знань студентів у галузі Міжнародного приватного права,
Міжнародного публічного права, Міжнародного економічного права,
Міжнародного комерційного права, Міжнародного інвестиційного права;

-

формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та
регіональних

міжнародно-правових

актів

в

області

регулювання

міжнародного комерційного арбітражу;
-

сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;

-

вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії й практиці
міжнародно-правової та національної регламентації сфери арбітражного
судочинства;

-

формування уявлення студентів про загальні тенденції щодо стану
розвитку міжнародного правового регулювання міжнародного комерційного
арбітражу;

-

формування

уявлення

студентів

про

перспективи

розвитку

взаємовідносин України та міжнародних організацій щодо врегулювання
окремих питань міжнародного комерційного арбітражу;
Завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародний
комерційний арбітраж" полягає у:
•

засвоєння та поглиблення знань із дисципліни “Міжнародний арбітраж”;

•

засвоєння умінь та навичок з аналізу універсальних та регіональних
міжнародно-правових

актів

в

області

регулювання

міжнародного

комерційного арбітражу;
•

засвоєння умінь студентів щодо проведення наукових досліджень із
проблем правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу;

•

закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при
виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення
прогалин у системі знань із предмета.
Самостійна

робота

студента

забезпечується

системою

навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
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дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні матеріали
для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, практикум тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ»
№

Назва змістового модуля і теми

п/п
І

Змістовий модуль 1. Міжнародний комерційний арбітраж як один із
основних засобів розв`язання спорів, що виникають у сфері
міжнародних комерційних відносин
Тема 1. Міжнародний комерційний арбітраж як один із засобів
вирішення зовнішньоекономічних спорів.
Тема 2. Класифікація і загальна характеристика видів міжнародних
комерційних арбітражів.
Тема 3. Внутрішньодержавна регламентація міжнародного комерційного
арбітражу .
Тема 4. Міжнародно-правова регламентація міжнародного комерційного
арбітражу

ІІ

Змістовий модуль 2. Арбітражна угода. Арбітражне провадження та
виконання арбітражних рішень
Тема 5. Арбітражна угода.
Тема 6. Процедура розгляду спорів у міжнародному комерційному
арбітражі.
Тема 7. Порядок винесення і оскарження арбітражного рішення.
Виконання арбітражних рішень .

Разом годин: 90
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
«МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Міжнародний комерційний арбітраж як один із основних засобів
розв`язання спорів, що виникають у сфері міжнародних комерційних
відносин
Тема 1. Міжнародний комерційний арбітраж як один із засобів вирішення
зовнішньоекономічних спорів
1.

Міжнародний комерційний арбітраж у системі державних судів.

2.

Історія виникнення й розвитку міжнародного комерційного арбітражу.

Питання для самоконтролю:
2.

Які ви знаєте види засобів вирішення зовнішньоекономічних спорів у
практиці різних країн світу ?

3.

Які головні ознаки третейського суду ?

4.

Що

означає

термін

“міжнародний

арбітраж”

(міжнародний

комерційний арбітраж) ?
5.

Які ви знаєте основні етапи розвитку МКА ?

6.

Опишіть зв’язок МКА з державними судовими установами.

Теми рефератів:
1. Способи розв’язання зовнішньоекономічних спорів.
2. Поняття і види третейських судів.
3. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу.
4. Історія третейського провадження на території колишнього СРСР.
Література: [1-77]
Тема 2. Класифікація і загальна характеристика видів міжнародних
комерційних арбітражів
1. Загальна характеристика регламентів постійно діючих арбітражних органів.
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2. Загальна характеристика регламентів арбітражів ad hoc.
3. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі.
Питання для самоконтролю:
1. Які головні відмінні риси інституціональних МКА ?
2. Які головні відмінні риси МКА ad hoc ?
3. Які види третейських судів допускає законодавство України ?
4. Яка існує спеціалізація постійно діючих арбітражів в різних країнах
світу ?
5. Хто приймає регламенти постійнодіючих арбітражів ?
6. Які типові арбітражні регламенти прийняті на міжнародному рівні ?
7. Якими регламентами можуть користуватися сторони при створенні
арбітражу ad hoc ?
8. Які переваги МКА перед державними судами при вирішенні
зовнішньоекономічних спорів ?
Теми рефератів:
1. Міжнародно-правова

регламентація

постійнодіючих

міжнародних

арбітражів.
2. Міжнародно-правова регламентація арбітражів ad hoc.
Література: [3, 4, 9, 11, 12, 15, 16, 18-21, 23, 25, 27, 29, 33, 41. 43, 55, 56, 73]
Тема 3. Внутрішньодержавна регламентація міжнародного комерційного
арбітражу
1.

Загальна характеристика закону РФ «Про міжнародний комерційний
арбітраж» 1993 р.

2.

Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів.

3.

Законодавство України про порядок розгляду спорів, які виникають у
міжнародній торгівлі.

4.

Основні положення Регламенту міжнародного комерційного арбітражу при
Торгово-промисловій палаті України.

Питання для самоконтролю:
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1. Які існують правові засади третейського судочинства ?
2. Які види підсудності існують у світі ?
3. Назвіть критерії використовують для визначення підсудності справи
третейському суду за законодавством України та Росії.
4. Які справи може розглядати арбітражний суд при МТП РФ?
5. Які справи може розглядати арбітражний суд при МТП України ?
6. Які контрольні функції виконує АС при МТП при арбітражному
розгляді справ ?
7. Які справи може розглядати МКА в США ?
8. Який порядок розгляду справ у МКА в США ?
9. Які справи може розглядати Арбітражний інститут Торгової палати в
Стокгольмі ?
10. Який порядок розгляду справ у Арбітражному інституті Торгової
палати в Стокгольмі ?
11. Які справи може розглядати МКА при ТПП України ?
12. Який порядок розгляду справ у МКА при ТПП України ?
Теми рефератів:
1.

Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу в Україні.

2.

Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу у Швеції.

3.

Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу у Австрії.

4.

Правове

регулювання

міжнародного

комерційного

арбітражу

у

Великобританії.
5.

Порівняльна характеристика законодавства країн СНД щодо регулювання
міжнародного комерційного арбітражу.

6.

Порівняльна

характеристика

регламентів

міжнародних

арбітражів

іноземних країн.
Література: [3, 11, 12, 18, 19, 21, 23, 25-27, 32, 33, 39, 40, 43, 47, 53, 56, 58, 70,
71]
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Тема 4. Міжнародно-правова регламентація міжнародного комерційного
арбітражу
1.

Загальна характеристика Женевського протоколу про арбітражні
застереження 1923.

2.

Загальна характеристика Женевської Конвенції про виконання
іноземних арбітражних рішень 1927р.

3.

Загальна характеристика Міжамериканської конвенції про міжнародний
комерційний арбітраж 1975 р.

4.

Характеристика Регламентів Арбітражного інституту Торговельної
палати м. Стокгольма та міжнародного арбітражного суду при
Федеральній палаті економіки Австрії.

5.

Типовий закон ЮНІСТРАЛ “Про міжнародний торговий арбітраж” 1985
р.

6.

Основні положення Київської конвенції про порядок вирішення спорів,
пов’язаних із здійсненням господарчої діяльності 1992 р.

7.

Загальна

характеристика

Конвенції

1965

р.

про

врегулювання

інвестиційних спорів між державами і фізичними та юридичними
особами інших держав.
8.

Розв’язання

інвестиційних

спорів

за

допомогою

міжнародного

арбітражу.
Питання для самоконтролю:
1.

Які ви знаєте основні міжнародні нормативні акти щодо питань
міжнародного комерційного арбітражу ?

2.

Які питання регулює Міжамериканська конвенція про міжнародний
комерційний арбітраж 1975 р. ?

3.

Які вимоги до арбітражної угоди встановлює Європейська Конвенція
про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. ?

4.

Який

основний

принцип

третейського

судочинства

порушує

Московська конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільноправових суперечок, що випливають з відносин економічного і

10
науково-технічного співробітництва, підписана в Москві 26 травня
1972 р. ?
5.

Дайте загальну характеристику Київської конвенції 1992 р. про
порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської
діяльності.

6.

Назвіть основні положення Типового закону ЮНІСТРАЛ про
міжнародний торговельний арбітраж 1985 р.

Теми рефератів:
1. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.
2. Загальна характеристика положень Типового закону ЮНСІТРАЛ “Про
міжнародний торговий арбітраж” 1985 р.
3. Загальна характеристика положень Київської конвенції про порядок
вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарчої діяльності 1992 р.
4. Рекомендації Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі в допомогу
арбітражним установам.
5. Загальна характеристика положень Міжамериканської Конвенції про
міжнародний комерційний арбітраж 1975 р.
6. Міжнародний Центр по врегулюванню інвестиційний спорів.
Література: [6-10, 12, 18, 21, 27, 33-38, 43, 55, 56, 72]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Арбітражна угода. Арбітражне провадження та виконання арбітражних
рішень
Тема 5. Арбітражна угода
1.

Автономність арбітражної угоди.

2.

Форма арбітражної угоди за законодавством різних країн світу.

3.

Компетенція комерційного арбітражу за арбітражною угодою.

Питання для самоконтролю:
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1. Що означає термін "арбітражна угода" ?
2. Які види арбітражної угоди ви знаєте ?
3. Які існують теорії юридичної природи арбітражної угоди ?
4. Законодавством яких країн дозволяється укладати арбітражну угоду в
усній формі ?
5. Які вимоги до форми та змісту арбітражної угоди існують за
законодавством України ?
6. Які вимоги до форми та змісту арбітражної угоди існують за
законодавством Росії ?
7. Які вимоги до форми та змісту арбітражної угоди існують за
законодавством Німеччини ?
8. Які існують підстави для визнання арбітражної угоди недійсною ?
Теми рефератів:
1.

Арбітражна угода і арбітражне застереження.

2.

Вимоги до форми арбітражної угоди за законодавством України та країн
СНД.

3.

Вимоги до форми арбітражної угоди за законодавством розвинутих
держав.

Література: [3, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 25-27, 30, 33, 34, 43, 55, 56, 59, 65,
68, 74, 76]
Тема 6. Процедура розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі
1. Повноваження міжнародного комерційного арбітражу.
2. Порядок подачі позову до міжнародного комерційного арбітражу. Вимоги
до форми позовної заяви.
3. Право третейського суду на визначення своєї компетенції.
4. Процедура вибору та призначення арбітрів.
5. Припинення повноваження арбітра. Відвід арбітрів.
6. Право, що застосовується при вирішенні спору в міжнародному
комерційному арбітражі.
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7. Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів згідно з регламентами
міжнародних комерційних арбітражів різних країн світу.
Питання для самоконтролю:
1. Який

існує

порядок

пред’явлення

позову

у

міжнародному

позову

у

міжнародному

комерційному арбітражі в Україні ?
2. Який

існує

порядок

пред’явлення

комерційному арбітражі в європейських країнах ?
3. Яка процедура призначення арбітрів передбачена законодавством
України ?
4. Дайте загальну характеристику інституту відводу арбітрів.
5. Яка процедура відводу арбітрів передбачена законодавством України ?
6. Яка

процедура

відводу

арбітрів

передбачена

законодавством

європейських країн ?
7. Які існують основні стадії арбітражного провадження ?
8. Опишіть процес визначення процедури розгляду справи у МКА.
9. Який процес розгляду спору по суті в МКА ?
Теми рефератів:
1. Арбітражне провадження.
2. Принципи третейського судочинства.
3. Арбітражне провадження в країнах Центральної Європи.
4. Арбітражне провадження в країнах СНД.
Література: [3, 6, 7, 9-13, 17-19, 21-27, 31, 33, 36-49, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 63,
64, 68-71, 73, 77]
Тема 7. Порядок винесення й оскарження арбітражного рішення.
Виконання арбітражних рішень
1. Припинення арбітражного розгляду справи.
2. Клопотання про скасування арбітражного рішення.
3. Визнання й виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів.
Підстави для відмови у виконанні арбітражних рішень.
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4. Характеристика Нью-Йоркської Конвенції про визнання й приведення у
виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.
5. Процедура визнання й виконання іноземних арбітражних рішень в
Україні. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітражний
суд”, Указ Президії Верховної Ради СРСР 1988 року, ЦПК України.
6. Процедура визнання й виконання іноземних арбітражних рішень згідно з
Міжамериканською Конвенцією про міжнародний комерційний арбітраж
1975 р.
Питання для самоконтролю:
1.

Які існують підстави припинення розгляду справи у МКА в Україні ?

2.

Назвіть випадки оскарження рішення МКА.

3.

Які ви знаєте підстави для відмови у визнанні рішень іноземного
міжнародного комерційного арбітражу в Україні ?

4.

Які підстави для відмови у визнанні рішень іноземного міжнародного
комерційного арбітражу існують за законодавством різних країн
світу?

5.

Які ви знаєте підстави для відмови у виконанні рішень іноземного
міжнародного комерційного арбітражу в Україні ?

6.

Які існують підстави для відмови у визнанні рішень іноземного
міжнародного

комерційного

арбітражу

за

Нью-Йоркською

конвенцією про визнання і приведення у виконання іноземних
арбітражних рішень 1958 р. ?
7.

Опишіть процедуру визнання й виконання іноземних арбітражних
рішень в Україні.

Теми рефератів:
1.

Загальна характеристика положень Женевської Конвенції про виконання
арбітражних рішень 1927 р.

2.

Загальна характеристика положень Нью-Йоркської Конвенції про визнання
і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.
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3.

Відмінність положень Нью-Йоркської конвенції від положень Женевської
Конвенції про виконання арбітражних рішень 1927 р.

4.

Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні.

5.

Законодавство

країн

СНД

про

визнання

і

виконання

іноземних

арбітражних рішень.
Література: [1, 14, 18, 19, 21, 23, 25-27, 33, 43, 50, 55, 56, 61, 66, 67]
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