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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вирішення спорів третейськими судами має глибокі історичні
корені. Тож в умовах сьогодення, коли посилюється економічна інтеграція між країнами, міжнародні арбітражі (міжнародні комерційні
арбітражі) відіграють особливу роль у врегулюванні спорів, що виникають у міжнародній торгівлі. Нині вже ніхто не піддає сумніву той
факт, що міжнародний комерційний арбітраж є основним способом
вирішення цих спорів.
Розгляд спорів у міжнародних комерційних арбітражах набуває все більшої популярності серед суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності. Це відбувається завдяки участі в розгляді висококваліфікованих арбітрів, значно швидшому і менш формалізованому, порівняно з державним судочинством, порядку вирішення спорів і значно
нижчим, ніж у державних судах арбітражних витратах. У зв’язку з
цим вивчення діяльності міжнародних комерційних арбітражів є актуальним.
Мета самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародний
арбітраж” полягає в наступному:
• поглиблити теоретичні знання з дисципліни “Міжнародний арбітраж”, отримані на лекціях;
• сприяти засвоєнню у повному обсязі навчальної програми та
формувати самостійність як особисту рису та важливу професійну якість;
• забезпечити активну творчу роботу студентів з опрацювання та
аналізу рекомендованої літератури;
• виробити у студентів уміння використовувати отримані знання
на практиці;
• сприяти формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень із проблем міжнародного комерційного арбітражу;
• поглибити знання студентів у галузі Міжнародного приватного
права, Міжнародного публічного права, Міжнародного економічного права, Міжнародного комерційного права, Міжнародного інвестиційного права;
• формувати вміння студентів здійснювати аналіз універсальних
та регіональних міжнародно-правових актів у сфері регулювання міжнародного комерційного арбітражу;
• сприяти формуванню аналітичного мислення у студентів;
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• виробити у студентів вміння щодо виявлення новел у теорії й
практиці міжнародно-правової та національної регламентації
сфери арбітражного судочинства;
• формувати уявлення студентів про загальні тенденції щодо стану розвитку міжнародного правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу;
• формувати уявлення студентів про перспективи розвитку взаємин України та міжнародних організацій щодо врегулювання
окремих питань міжнародного комерційного арбітражу.
Завдання самостійної роботи студентів полягає у:
• засвоєнні та поглибленні знань із дисципліни “Міжнародний
арбітраж”;
• засвоєнні вмінь та навичок з аналізу універсальних та регіональних міжнародно-правових актів у сфері регулювання міжнародного комерційного арбітражу;
• засвоєнні умінь студентів щодо проведення наукових досліджень із проблем правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу;
• закріпленні та систематизації здобутих знань, їх застосуванні
при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також
виявлення прогалин у системі знань із предмета.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні матеріали для самостійної роботи студентів, конспект лекцій,
практикум тощо.
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ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни
“Міжнародний арбітраж”
Види та форми самостійної
Форми контролю
роботи студентів
та звітності
І. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Опрацювання прослуханого
1.1. Активна участь у різних
лекційного матеріалу, вивчення видах аудиторних занять
обов’язкової та додаткової
літератури
1.2. Вивчення окремих тем
1.2. Перевірка правильності
або питань, передбачених для
виконання завдань
самостійного опрацювання
1.3. Виконання домашніх завдань 1.3. Перевірка правильності
виконання завдань
1.4. Виконання та письмове
1.4. Перевірка правильності
оформлення задач та інших робіт виконання завдань на
аудиторних заняттях
1.5. Підготовка до семінарських,
1.5. Активна участь у
практичних (лабораторних) занять семінарських, практичних
(лабораторних) заняттях
1.6. Підготовка до модульного
1.6. Написання контрольної
контролю та інших форм
роботи, тестування та ін.
поточного контролю
II. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук та огляд літературних 2.1. Розгляд підготовлених
джерел за заданою проблематикою матеріалів під час аудиторних
занять
2.2. Написання реферату
2.2 Обговорення (захист)
чи доповіді за заданою
реферату під час аудиторних
проблематикою
занять
2.3. Аналітичний розгляд наукової 2.3. Обговорення результатів
публікації
проведеної роботи під час
аудиторних занять
2.4. Аналіз конкретної виробничої 2.4. Розгляд підготовлених
ситуації, підготовка до ситуаційних матеріалів, участь у діловій
вправ
грі, ситуаційних вправах та ін.
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Питання, винесені на самостійний розгляд, мають розглядатися
між лекціями та семінарами із цих тем. На кожному семінарському
занятті перевіряються вивченні студентами теми, опрацьовані самостійно, що передбачає проведення усного опитування, перевірку рефератів за заданими темами, внесення питань, самостійно опрацьованих, у перелік питань рефератів. Готуючись до виступу на семінарі
студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна
користуватися.
Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою
проходить під керівництвом викладача, який вказує студентові, де
можна знайти відповідну літературу (нормативні джерела, підручники, монографії, статті тощо,) та консультує його з приводу аналізу
різних видів літературних джерел, допомагає зробити аналітичний
розгляд наукових публікацій.
Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм
поточного контролю передбачає:
1) опрацювання конспектів лекцій із питань, які винесені на модульний та поточний контроль;
2) опрацювання спеціальної юридичної літератури та підручників
за темами, винесеними на модульний та поточний контроль.
Підготовка до контрольної роботи має проходити у визначений
навчальним розкладом час. На відповідному семінарському занятті
відбудеться модульний контроль знань.
Вивчення засад правового регулювання зовнішньоекономічних
відносин передбачає підготовку студентами рефератів за темами, вказаними у планах семінарських занять. При підготовці рефератів студенти використовують як основну, так і додаткову літературу, проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати
заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з
них можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських
гуртках, конференціях.
Найпоширенішою формою усного оприлюднення результатів пошуково-аналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. Доповідь — це документ, в якому викладаються певні питання, даються
висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить
від змісту матеріалу та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді
становить 4— 8 сторінок. Якщо доповідь складається з 4–6 сторінок,
вона називається повідомленням.
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Перед написанням реферату студент має опрацювати міжнародні та національні правові акти, обов’язкову й додаткову літературу
за темою. Обсяг реферату становить від 10 до 15 сторінок. Він складається з вступу (1–2 с.), основної частини (8–10 с.), висновку (1–
2 с.), переліку використаних джерел. Реферат виконується на білому
папері формату А4.
Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. Відпрацювання може проходити за такими
формами:
• усна — студент відповідає на питання, винесені на відповідне
семінарське заняття, які задає йому викладач;
• доповідь — студент готує доповідь за заданою йому викладачем
темою з відповідного семінарського заняття;
• реферат — за погодженням із викладачем студент готує реферат
із відповідної теми семінарського заняття.
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Змістовий модуль І. Поняття
міжнародного арбітражу
Міжнародний комерційний арбітраж
як один із засобів вирішення
зовнішньоекономічних спорів
Класифікація і загальна характеристика
видів міжнародних комерційних
арбітражів
Внутрішньодержавна регламентація
міжнародного комерційного арбітражу
Міжнародно-правова регламентація
міжнародного комерційного арбітражу

14
14
12
12

У, ПК,
СР
У, ПК, Т /
СР
КР
У, ПК,
СР
У, ПК,
СР

Змістовий модуль ІІ. Розгляд справ
в арбітражному порядку
5

Арбітражна угода

6

Процедура розгляду спорів у
міжнародному комерційному арбітражі
7
Порядок винесення і оскарження
арбітражного рішення. Виконання
арбітражних рішень
Разом годин: 54

Форми котролю:
усне опитування — У;
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підсумковий

рубіжний

Види
контролю
самостійної
роботи

Назва змістового модуля і теми

поточний

№
пор.

Кількість
годин на самостійну
роботу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ”

У, ПК,
СР
У, ПК,
Т/
СР
КР
У, ПК,
СР

У

контрольна робота — КР;
перевірка конспектів — ПК;
перевірка завдань для самостійної роботи — СР;
тестування — Т.
ЗМіст
САМОСТІЙНОЇ роботи
з дисципліни
“Міжнародний Арбітраж”
Змістовий модуль І. Поняття міжнародного арбітражу
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 і завдання 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. Назвіть основні етапи розвитку МКА.
6. Опишіть зв’язок МКА з державними судовими установами.
Теми рефератів
1. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів.
2. Поняття і види третейських судів.
3. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу.
4. Історія третейського провадження на території колишнього
СРСР.
Література [1–79]
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Тема 2. Класифікація і загальна характеристика видів
міжнародних комерційних арбітражів
1. Загальна характеристика регламентів постійно діючих арбітражних органів.
2. Загальна характеристика регламентів арбітражів ad hoc.
3. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Назвіть 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 у 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. Переваги МКА перед державними судами при вирішенні зовнішньоекономічних спорів.
Теми рефератів
1. Міжнародно-правова регламентація постійно діючих міжнародних арбітражів.
2. Міжнародно-правова регламентація арбітражів ad hoc.
Література [2; 3; 11; 14; 15; 17–19; 22; 25; 28; 35; 36;
47; 51; 53; 54; 60–62; 66; 69; 74]
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.
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Питання і завдання для самоконтролю
1. Які існують правові засади третейського судочинства?
2. Які види підсудності існують у світі?
3. Назвіть критерії, які 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 у США?
8. Порядок розгляду справ у МКА у 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. 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 в
Австрії.
4. Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу у
Великій Британії.
5. Порівняльна характеристика законодавства країн СНД щодо
врегулювання міжнародного комерційного арбітражу.
6. Порівняльна характеристика регламентів міжнародних арбітражів іноземних країн.
Література [2; 3; 14–16; 18; 22–25; 28; 32;
36; 44; 45; 51; 56; 57; 71]
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Тема 4. Міжнародно-правова регламентація міжнародного
комерційного арбітражу
1. Загальна характеристика Женевського протоколу про арбітражні застереження 1923 р.
2. Загальна характеристика Женевської Конвенції про виконання
іноземних арбітражних рішень 1927 р.
3. Загальна характеристика Міжамериканської конвенції про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р.
4. Характеристика Регламентів Арбітражного інституту Торговельної палати 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. Вирішення інвестиційних спорів через міжнародний арбітраж.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Назвіть 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
цивільно-правових суперечок, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва, підписана у
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.
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Теми рефератів
1. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж
1961 р.
2. Загальна характеристика положень Типового закону
ЮНІСТРАЛ “Про міжнародний торговий арбітраж” 1985 р.
3. Загальна характеристика положень Київської конвенції про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарчої
діяльності 1992 р.
4. Рекомендації Комісії ООН про права міжнародної торгівлі на
допомогу арбітражним установам.
5. Загальна характеристика положень Міжамериканської Конвенції про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р.
6. Міжнародний Центр з урегулювання інвестиційний спорів.
Література [4–8; 17; 20; 22; 28; 29; 36; 39–43; 49; 72–74]
Змістовий модуль ІІ. Розгляд справ в арбітражному порядку
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 і завдання для самоконтролю
1. Що означає термін “арбітражна угода”?
2. Які існують види арбітражної угоди?
3. Які існують теорії юридичної природи арбітражної угоди?
4. Законодавство яких країн дає змогу укладати арбітражну угоду
в усній формі?
5. Вимоги до форми та змісту арбітражної угоди за законодавством України.
6. Вимоги до форми та змісту арбітражної угоди за законодавством Росії.
7. Вимоги до форми та змісту арбітражної угоди за законодавством Німеччини.
8. Які існують підстави для визнання арбітражної угоди недійсною?
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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 розвинених держав.
Література [1–4; 7; 9; 17; 21–25; 27; 29; 30;
36; 38; 39; 42; 46; 49; 53; 63; 75; 77]
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.
7. Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів згідно з регламентами міжнародних комерційних арбітражів різних країн
світу.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Який існує порядок пред’явлення позову у міжнародному комерційному арбітражі в Україні?
2. Який існує порядок пред’явлення позову у міжнародному комерційному арбітражі в європейських країнах?
3. 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. Основні стадії арбітражного провадження.
8. Опишіть процес визначення процедури розгляду справи у
МКА.
9. Який процес розгляду спору в МКА?
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Теми рефератів
1. Арбітражне провадження.
2. Принципи третейського судочинства.
3. Арбітражне провадження в країнах Центральної Європи.
4. Арбітражне провадження в країнах СНД.
Література [3; 4; 7–9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 21–26; 28;
36; 44–49; 52; 53; 58–60; 65; 69; 71; 76; 79]
Тема 7. Порядок винесення і 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.
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 р.,
ЦПК України.
6. Процедура визнання й виконання іноземних арбітражних рішень згідно з Міжамериканською Конвенцією про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р.
Питання і завдання 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
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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.
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 [3; 4; 6–9; 11; 13–15; 17; 18; 25;
28; 34; 36; 40; 50; 55; 64; 68]
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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