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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 

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 дисципліни «Міжнародний арбітраж» є ознайомлення з 

ознайомити студентів із засадами функціонування третейських судів та 

міжнародного комерційного арбітражу зокрема; ознайомити студентів із 

засадами правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу; 

ознайомити студентів із процедурою розгляду справ у міжнародному арбітражу 

та виконання його рішень за кордоном; сформувати у студентів правничий 

світогляд, правосвідомість і правову культуру правознавця. юридичне 

мислення; навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання на 

практиці; навчити студентів самостійно поглиблювати і оновлювати правничі 

знання. 

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний 

арбітраж» навчити студентів здійснювати аналіз міжнародно-правових актів 

універсального та регіонального характеру в сфері правового регулювання 

міжнародного комерційного арбітражу; навчити студентів визначати ступінь 

імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі міжнародного 
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комерційного арбітражу в національне законодавство України; ознайомити 

студентів із закордонних досвідом функціонування міжнародних комерційних 

арбітражів; ознайомити студентів із особливостями арбітражних угод та 

навчити складати позовні документи; ознайомити студентів із механізмом 

визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

 «МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ» 

№ 
п/п 

Назва змістового модуля і теми 

І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

Змістовий модуль 1. Поняття та основні категорії міжнародного 
податкового права 

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 . 

Змістовий модуль 2. Співробітництво держав з окремих аспектів 

міжнародного податкового права 

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  

дисципліни 

«МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ» 

 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного податкового права 

 

Тема 1. Міжнародний комерційний арбітраж як один із засобів вирішення 

зовнішньоекономічних спорів 

Характер і тенденції розвитку світової економіки. Господарські 

суперечки як невід'ємний супутник торгових і комерційних відносин. Способи 

розв’язання спорів, які виникли в зовнішньоекономічній сфері. Законодавство 

України щодо розгляду спорів, які виникли в сфері міжнародної торгівлі.  

Загальна характеристика третейського порядку розгляду спорів. Поняття 

третейського суду. Держава і третейські суди. Подібність і розходження 

державних і третейських судів. Поняття «міжнародний арбітраж» і 

«міжнародний комерційний арбітраж».  

Історія виникнення і розвитку міжнародного комерційного арбітражу. 

Основні підстави популярності міжнародного комерційного арбітражу. Сфера 

застосування арбітражного способу вирішення спорів.  

Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародного 

комерційного арбітражу. Історія міжнародної-правової уніфікації норм, що 

регулюють міжнародний комерційний арбітраж. 

Література: [1-77]  

 

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика видів міжнародних 

комерційних арбітражів 

Види третейських судів, що розглядають спори з зовнішньоекономічних 

контрактів. Поняття постійно діючих арбітражних органів і їх загальна 

характеристика. Порівняльно-правовий аналіз Регламентів деяких постійних 

арбітражних органів (Арбітражного Інституту Торговельної Палати м. 
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Стокгольма, міжнародного арбітражного суду при Федеральній палаті 

економіки Австрії тощо). 

Поняття арбітражу ad hoc. Загальна характеристика арбітражу ad hoc і 

його відмінність від постійнодіючого комерційного арбітражу. Порівняльно-

правовий аналіз регламентів, що застосовуються арбітражами ad hoc у своїй 

практиці розгляду спорів. 

Загальна характеристика стадій арбітражного процесу від порушення 

арбітражного розгляду до винесення арбітражного рішення. Порівняльно-

правовий аналіз деяких узгоджувальних Регламентів. 

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 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж 1985 

року. Основні положення Типового закону і значення для уніфікації норм 

національного законодавства з питань міжнародного арбітражу. 

Законодавство України про третейські суди. Характеристика основних 

положень Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”. Сфера 

застосування арбітражного способу вирішення спорів. Арбітражні угоди, 

призначення арбітрів, арбітражне провадження і винесення арбітражного 

рішення і закінчення арбітражного розгляду справи відповідно до чинного 

законодавства України. 

Основні положення Закону Російської Федерації «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» 1993 р. Сфера застосування арбітражного способу 

вирішення спорів, арбітражні угоди, призначення арбітрів і арбітражне 

провадження відповідно до чинного законодавства РФ. 

Загальна характеристика правової регламентації міжнародного 

комерційного арбітражу в країнах Центральної Європи. 



 7

Загальна характеристика правової регламентації міжнародного 

комерційного арбітражу в країнах Західної Європи (Швеції, Франції, 

Німеччини, Австрії, Великобританії). 

Література: [3, 11, 12, 18, 19, 21, 23, 25-27, 32, 33, 39, 40, 43, 47, 53, 56, 58, 70, 

71] 

 

Тема 4. Міжнародно-правова регламентація міжнародного комерційного 

арбітражу 

Женевський протокол про арбітражні застереження 1923 р. і Женевська 

конвенція про приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1927 р.  

Московська конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільно-

правових спорів, які витікають з відносин економічного і науково-технічного 

співробітництва 1972 р. та Київська конвенція про порядок вирішення спорів, 

пов’язаних зі здійсненням господарчої діяльності 1992 р. Сфера застосування 

цих конвенцій. Основні поняття, закріплені в текстах конвенцій. Підсудність і 

відвід арбітражного суду по непідсудності. Визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень.  

Загальна характеристика Європейської Конвенції про 

зовнішньоторговельний арбітраж 1961 року. Сфера застосування Конвенції. 

Принципи міжнародного комерційного арбітражу, закріплені в Конвенції. 

Основні поняття, що застосовуються в тексті Конвенції. Підсудність державним 

судам і відвід арбітражного суду по непідсудності. Процедура здійснення 

арбітражного процесу. Оголошення арбітражного рішення недійсним. Заключні 

положення і застереження держав-учасниць Конвенції. 

Поняття інвестиційного спору. Порядок розв’язання міжнародних 

інвестиційних спорів, що виникають між державами та іноземними 

юридичними і фізичними особами. Конвенція 1965 року про врегулювання 

інвестиційних спорів між державами і фізичними та юридичними особами 

інших держав. Загальна характеристика Конвенції, сфера її застосування, 

держави-учасниці Конвенції. Міжнародний Центр по врегулюванню 
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інвестиційних спорів. Порядок розв’язання інвестиційних спорів, передбачений 

Конвенцією. 

Література: [6-10, 12, 18, 21, 27, 33-38, 43, 55, 56, 72] 

Змістовий модуль 2.  

Співробітництво держав з окремих аспектів міжнародного податкового 

права 

Тема 5. Арбітражна угода 

Поняття і природа арбітражної угоди як правової основи для передачі 

суперечки на дозвіл третейського суду. Визначення терміну «арбітражна угода» 

за законодавством різних країн світу. Арбітражне застереження і третейський 

запис. 

Вимоги до форми арбітражної угоди в різних країнах світу. Істотні і 

факультативні умови арбітражної угоди. Можливість визначення в арбітражній 

угоді права, яке буде застосовуватись при розгляді справи. Підстави для 

визнання арбітражної угоди недійсною.  

Концепція автономності арбітражної угоди. Доктрина “компетенція 

компетенції”.  

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 в міжнародному комерційному 

арбітражі 

Порівняльна характеристика арбітражного (третейського) порядку 

розгляду міжнародних комерційних спорів і розгляди таких спорів державними 

судами. Порядок пред’явлення позову у міжнародному комерційному 

арбітражі. Вимоги до форми позовної заяви. Документи, які прикладаються до 

позовної заяви. Визначення підсудності справи.  

Процедура визначення кількості і призначення арбітрів. Відвід арбітрів. 

Припинення мандату арбітра. Порядок призначення нового арбітра.  
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Початок арбітражного провадження. Визначення правил процедури. 

Визначення місця проведення і мови арбітражного розгляду. Обрання норм 

права, які застосовуються при розгляді даної справи. 

Слухання та розгляд документів. Призначення експертів. Строки розгляду 

справи в міжнародному комерційному арбітражі. 

Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів згідно з регламентами 

міжнародних комерційних арбітражів різних країн світу. 

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 і оскарження арбітражного рішення. 

Виконання арбітражних рішень. 

Підстави припинення розгляду справи в міжнародному комерційному 

арбітражі. Можливість укладання сторонами спору мирової угоди. Винесення 

арбітражного рішення. Форма і зміст арбітражного рішення. Додаткові 

рішення. Типові строки вручення сторонам письмового рішення. 

Юридична сила рішень міжнародного комерційного арбітражу. 

Можливість перегляду винесеного арбітражного рішення. Можливість 

оскарження рішення міжнародного комерційного арбітражу і підстави 

оскарження. Клопотання про скасування рішення. Терміни подання такого 

клопотання. 

Суб’єкти визнання та виконання арбітражних рішень. Підстави для 

відмови у визнанні рішень і відмови у виконанні рішень іноземного 

міжнародного комерційного арбітражу. 

Основні положення Женевської Конвенції 1927 року про виконання 

іноземних арбітражних рішень. Нью-Йоркська Конвенція 1958 року про 

визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень. Загальна 

характеристика Конвенції 1958 року. Поняття і визначення, що застосовуються 

в Конвенції. Сфера застосування Конвенції, держави-учасниці Конвенції. 

Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, встановлена 
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Конвенцією 1958 р. Підстави, передбачені Конвенцією для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень.  

Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в 

Україні. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”, Указ 

Президії Верховної Ради СРСР 1988 року, ЦПК України.  

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

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1.  Способи розв’язання зовнішньоекономічних спорів. 

2.  Поняття і види третейських судів. 

3.  Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу. 

4.  Правова регламентація постійнодіючих міжнародних арбітражів. 

5.  Правова регламентація арбітражів ad hoc. 

6.  Правове регулювання діяльності третейських судів в Україні. 

7.  Підвідомчість справ третейському судові. 

8.  Організаційні питання діяльності постійно діючого третейського суду. 

9.  Система принципів третейського розгляду. 

10.  Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу в Україні. 

11.  Порівняльна характеристика законодавства країн СНД щодо регулювання 

міжнародного комерційного арбітражу. 

12.  Порівняльна характеристика регламентів міжнародних арбітражів 

іноземних країн. 

13.  Европейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.  

14.  Загальна характеристика положень Типового закону ЮНСІТРАЛ “Про 

міжнародний торговий арбітраж” 1985 р. 

15.  Загальна характеристика положень Київської конвенції про порядок 

вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарчої діяльності 1992 р. 

16.  Рекомендації Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі в допомогу 

арбітражним установам. 
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17.  Загальна характеристика положень Міжамериканської Конвенції про 

міжнародний комерційний арбітраж 1975 р. 

18.  Розв’язання інвестиційних спорів за допомогою міжнародного арбітражу. 

Міжнародний Центр по врегулюванню інвестиційний спорів. 

19.  Арбітражна угода і арбітражне застереження. 

20.  Арбітражне провадження. 

21.  Юридична природа рішення третейського суду. 

22.  Відвід третейського суду з непідсудності. 

23.  Скасування арбітражного рішення. 

24.  Загальна характеристика положень Женевської Конвенції про виконання 

арбітражних рішень 1927 р. 

25.  Загальна характеристика положень Нью-Йоркської Конвенції про визнання 

і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.  

26.  Відмінність положень Нью-Йоркської конвенції від положень Женевської 

Конвенції про виконання арбітражних рішень 1927 р. 

27.  Національно-правове регулювання визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень. 

28.  Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. 

29.  Порядок визнання рішень іноземних судів на території України. 

30.  Законодавство країн СНД про визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1.  Основні способи розв’язання спорів, які виникли в зовнішньоекономічній 

сфері.  

2.  Національне законодавство різних країн світу про вирішення 

зовнішньоекономічних спорів. 

3.  Загальна характеристика міжнародних конвенції щодо врегулювання 

спорів з цивільно-правових відносин.  
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4.  Законодавство України про порядок розгляду спорів, які виникають в 

міжнародній торгівлі.  

5.  Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів.  

6.  Поняття і допустимість третейських судів. 

7.  Види третейських судів. 

8.  Принципи третейського судочинства. 

9.  Правове регулювання діяльності третейських судів в Україні. 

10.  Поняття міжнародного комерційного арбітражу.  

11.  Повноваження міжнародного комерційного арбітражу. 

12.  Історія виникнення і розвитку міжнародного комерційного арбітражу. 

13.  Підстави популярності міжнародного комерційного арбітражу. 

14.  Переваги та недоліки розгляду спорів в міжнародному комерційному 

арбітражі. 

15.  Зв'язок міжнародного комерційного арбітражу з державними судами. 

16.  Загальна характеристика постійно діючих арбітражних органів.  

17.  Поняття і загальна характеристика арбітражу ad hoc.  

18.  Характеристика основних положень Закону України “Про міжнародний 

комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р.  

19.  Основні положення Регламенту міжнародного комерційного арбітражу при 

Торгово-промисловій палаті України. 

20.  Загальна характеристика положень Закону РФ «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» 1993 р.  

21.  Загальна характеристика положень законодавства міжнародний 

комерційний арбітраж країн Центральної Європи.  

22.  Загальна характеристика положень законодавства міжнародний 

комерційний арбітраж країн Західної Європи 

23.  Загальна характеристика Регламентів Арбітражного інституту 

Торговельної палати м. Стокгольма та міжнародного арбітражного суду 

при Федеральній палаті економіки Австрії. 
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24.  Загальна характеристика законодавства країн СНД щодо регулювання 

міжнародного комерційного арбітражу. 

25.  Типовий закон ЮНСІТРАЛ “Про міжнародний торговий арбітраж” 1985 р. 

26.  Основні положення Київської конвенції про порядок вирішення спорів, 

пов’язаних зі здійсненням господарчої діяльності 1992 р. 

27.  Загальна характеристика Європейської Конвенції про 

зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. 

28.  Основні положення Міжамериканської Конвенції про міжнародний 

комерційний арбітраж 1975 р. (Панама). 

29.  Загальна характеристика Конвенції 1965 р. про врегулювання 

інвестиційних спорів між державами і фізичними та юридичними особами 

інших держав. 

30.  Міжнародний Центр по врегулюванню інвестиційних спорів. 

31.  Арбітражний і погоджувальний Регламенти ІКСІД. 

32.  Поняття арбітражної угоди та її форми. 

33.  Юридична природа арбітражної угоди. 

34.  Підстави недійсності арбітражної угоди. 

35.  Порядок подачі позову до міжнародного комерційного арбітражу. Вимоги 

до форми позовної заяви. 

36.  Право третейського суду на визначення своєї компетенції. 

37.  Відвід державного суду з непідсудності як спосіб забезпечення виконання 

арбітражної угоди.  

38.  Відвід третейського суду з непідсудності як форма забезпечення дійсності 

арбітражної угоди.  

39.  Процедура вибору та призначення арбітрів. 

40.  Припинення повноваження арбітра. Відвід арбітрів. 

41.  Порядок визначення правил процедури. Визначення мови і місця 

арбітражного провадження. Строки розгляду справи. 

42.  Слухання та розгляд документів. Призначення експертів. 
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43.  Право, що застосовується при вирішенні спору в міжнародному 

комерційному арбітражі. 

44.  Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів згідно з регламентами 

міжнародних комерційних арбітражів різних країн світу. 

45.  Винесення рішення колегією арбітрів. Форма і зміст арбітражного рішення. 

46.  Припинення арбітражного розгляду справи. 

47.  Клопотання про скасування арбітражного рішення.  

48.  Юридична сила рішень міжнародного комерційного арбітражу.  

49.  Внутрішнє та іноземне арбітражне рішення. 

50.  Скасування арбітражного рішення. 

51.  Оголошення арбітражного рішення недійсним. 

52.  Визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів. 

Підстави для відмови у виконанні арбітражних рішень. 

53.  Суб’єкти визнання та виконання арбітражних рішень. 

54.  Національно-правове регулювання визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень. 

55.  Джерела правових норм, які регулюють порядок виконання іноземних 

арбітражних рішень в Україні. 

56.  Міжнародно-правове регулювання визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень. 

57.  Женевська Конвенція про виконання арбітражних рішень 1927 р. 

58.  Загальна характеристика Нью-Йоркської Конвенції про визнання і 

приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. 

59.  Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. 

Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”, Указ Президії 

Верховної Ради СРСР 1988 року, ЦПК України.  

60.  Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних рішень згідно з 

Міжамериканською Конвенцією про міжнародний комерційний арбітраж 

1975 р. 
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