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1. Опис навчальної дисципліни 
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний 

арбітраж» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» 
підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень освіти 

Дидактична структура 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 
4,0 

Галузь знань –  
08 «Право»    

 
Спеціальність – 

081 «Право» 
 

Освітньо-
професійна 
програма 
«Право» 

 
Рівень освіти – 

другий 
(магістерський) 
 

Обов’язкова  Обов’язкова  

Модулів – 2 
Рік 

підготовки: 
1-й 

Рік підготовки: 
1-й 

 семестр семестр 
Загальна кількість 

годин  - 120 
2-й 2-й 

Лекції Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4,0 

самостійної роботи 
студента – 6,0 

18 год. 4 год. 
Практичні 

заняття 
Практичні 

зняття 
22 год. 4 год. 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

80 год. 112 год. 
Види 

контролю: 
поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль 

знань (іспит) 

Види 
контролю: 
поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(іспит) 
 
Мета навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» – 

набуття студентами здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
розв`язання спорів, що виникають у сфері міжнародних комерційних 
відносин, що передбачає проведення різноманітних досліджень та/або 
здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Завдання: 
– формування у студентів спеціалізованих концептуальних знань у 

галузі міжнародного комерційного арбітражу, що включають сучасні наукові 
здобутки у цій галузі права, котрі є основою для оригінального мислення та 
проведення досліджень у вказаній сфері; 

– набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок розв’язання 
проблем, котрі виникають у процесі передачі зовнішньоекономічних спорів 
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на вирішення міжнародного комерційного  арбітражу, формування його 
складу, процедури вирішення спорів та винесення рішення, процедури 
оскарження та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів; 

– здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та 
навчальних дисциплін «Цивільне право України», «Господарське право 
України», «Цивільний процес», «Господарський процес», «Міжнародне 
приватне право» й розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних 
контекстах; 

– здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих 
середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 
аспектів соціальної та етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування 
набутих теоретичних знань та сформованих практичних навичок щодо 
укладення арбітражних угод та арбітражних застережень; реалізації 
правового статусу учасників міжнародного комерційного арбітражу; 
визначення компетенції постійно діючих  міжнародних комерційних 
арбітражів та арбітражів «ad hoc»; особливостей визнання та виконання 
рішень міжнародних комерційних арбітражів; 

– формування у студентів знань та умінь, необхідних їм для проведення 
досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою генерування 
нових знань у сфері розв`язання спорів, що виникають у сфері міжнародних 
комерційних відносин. 

Пререквізити: «Цивільне право України», «Господарське право», 
«Цивільний процес», «Господарський процес», «Міжнародне приватне 
право». 

Кореквізити: «Альтернативний розгляд цивільних справ», 
«Міжнародний цивільний процес». 

Постреквізити: «Актуальні проблеми цивільного  права», «Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Судовий розгляд окремих 
категорій цивільних справ». 

Мова навчання – українська. 
 

2. Очікувані результати навчання з дисципліни 
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен демонструвати такі результати навчання:  
 

1. сформувати поняття та зміст основних категорій міжнародного 
комерційного арбітражу; 

2. систематизувати втілення основних сучасних правових доктрин, 
цінностей та принципів функціонування права у галузі розв`язання 
спорів, що виникають у сфері міжнародних комерційних відносин; 

3. проаналізувати взаємодію міжнародних правових систем 
альтернативного вирішення спорів із вітчизняними правовими 
інститутами; 

4. здійснити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 
міжнародного комерційного арбітражу різних правових систем; 

5. інтерпретувати основні міжнародно-правові норми та норми 
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регламентів постійнодіючих міжнародних комерційних арбітражів, а 
також розуміти методологію їхнього тлумачення; 

6. застосовувати норми міжнародного комерційного арбітражу на 
практиці; 

7. пояснити практику реалізації інститутів міжнародного комерційного 
арбітражу; 

8. визначити правову позицію на різних стадіях правозастосування 
міжнародно-правових норм та норм регламентів постійнодіючих 
міжнародних комерційних арбітражів, як зі сторони учасників 
зовнішньоекономічного спору, так і з боку арбітрів; 

9. запропонувати проекти правозастосовних актів на різних стадіях  
діяльності міжнародних комерційних арбітражів; 

10. прогнозувати результат впливу проектів міжнародно-правових норм та  
регламентів постійнодіючих міжнародних комерційних арбітражів на 
відносини у сфері вирішення зовнішньоекономічних спорів; 
 
Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами результатів 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Право», а саме: 
Загальних компетентностей:  
ЗК-1. Здатність до критичного осмислення суспільних та галузевих 

процесів та явищ. 
ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її 

представляти. 
ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК-5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-7. Здатність до безперервної самоосвіти та самовдосконалення. 
ЗК-8. Здатність до інноваційної діяльності. 
ЗК-9. Здатність здійснювати дослідження. 
ЗК-10. Здатність організовувати та керувати професійним розвитком 

осіб та груп. 
ЗК-11. Здатність спілкуватися на професійні теми із представниками 

інших професійних груп. 
ЗК-12. Здатність до міжособистісного та інтерактивного спілкування. 
ЗК-13. Уміння шукати й використовувати різні джерела інформації. 
ЗК-14. Навички роботи в комп’ютерних мережах та використання 

програмних засобів. 
ЗК-15. Здатність розробляти та управляти проектами. 
 
Спеціальних компетентностей:  
 
СК-3. Здатність діяти відповідно до принципів верховенства права та 

законності. 
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СК-4. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 
системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм, а 
також знання практики їх застосування. 

СК -7. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та 
захисту прав та інтересів клієнтів і підвищувати рівень своєї професійної 
діяльності, включаючи визначення напрямку для підвищення кваліфікації та 
професійного навчання впродовж життя. 

СК-8. Здатність застосовувати інструменти позасудового розгляду та 
вирішення правових спорів. 

СК-9. Здатність застосування міждисциплінарного підходу в оцінці 
правових явищ та правозастосовній діяльності.  

СК-13. Здатність використовувати професійне тлумачення норм права в 
порівняльному взаємозв'язку щодо норм внутрішньодержавного і 
міжнародного права. 

СК-14. Здатність проведення порівняльно-правових досліджень 
СК-17. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

включаючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та мотивованості. 
СК-18. Здатність використовувати міждисциплінарні знання для 

вирішення правового завдання. 
СК-19. Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній 

діяльності. 
 
Програмних результатів навчання:  
 
ПРН-1. Давати кваліфіковану оцінку чинного законодавства і 

правозастосовної практики з позицій принципів верховенства права та 
законності. 

ПРН-3. Використовувати сучасні іноземні та вітчизняні механізми 
захисту прав людини. 

ПРН-7. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та 
використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. 

ПРН-8. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 
правозастосування. 

ПРН-9. Застосовувати різноманітні способи усунення прогалин в 
законодавстві. 

ПРН-10. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у 
різних сферах професійної діяльності  

ПРН-12. Здійснювати юридичну кваліфікацію в нестандартних 
ситуаціях 

ПРН-16. Використовувати іноземні юридичні інформаційні ресурси. 
ПРН-17. Здійснювати самостійне наукове дослідження з актуальної 

юридичної тематики із використанням сучасних наукових методів. 
ПРН-18. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 
комплексних проблем, що постають з цього дослідження. 
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ПРН-19. Створювати робочу групу (команду) для реалізації проекту, 
оптимально визначати функції окремих членів команди, створювати умови 
для вироблення загального командного рішення (реалізації проекту). 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ ЯК 
ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ, ЩО 
ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 
ВІДНОСИН 

 
Тема І. Міжнародний комерційний арбітраж як один із засобів 

вирішення зовнішньоекономічних спорів 
Міжнародний комерційний арбітраж у системі державних судів. 

Способи розв’язання зовнішньоекономічних спорів. Переваги арбітражного 
способу розв’язання міжнародних комерційних спорів перед судовим. 
Поняття і види третейських судів. Історія розвитку міжнародного 
комерційного арбітражу. Історія третейського провадження на території 
України та сусідніх держав. 

 
Тема 2. Класифікація і загальна характеристика видів 

міжнародних комерційних арбітражів  
Загальна характеристика регламентів постійно діючих арбітражних 

органів.  Загальна характеристика регламентів арбітражів ad hoc. 
Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі. 
Міжнародно-правова регламентація постійнодіючих міжнародних арбітражів 
та арбітражів ad hoc.. Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма 
(SCC). Віденський міжнародний арбітражний центр (VIAC) Китайський 
міжнародний торговельно-економічний арбітражний центр (CIETAC). 
Корейська комерційна арбітражна рада (KCAB). Корпорація судового 
арбітражу та посередницьких послуг JAMS. Лондонська морська арбітражна 
асоціація (LMAA). Лондонський суд міжнародного арбітражу (LCIA) 
Міжнародний арбітражний центр Гонконгу (HKIAC). Міжнародний 
арбітражний центр Індії (IDAC India). Міжнародний суд арбітражу (ICC). 
Міжнародний центр вирішення спорів (Американська Арбітражна Асоціація) 
(AAA – ICDR). Сінгапурський міжнародний арбітражний центр (SIAC). 
Центр міжнародного арбітражу Мумбаї (MCIA). Швейцарська арбітражна 
палата (SCAI).  

 
Тема 3. Внутрішньодержавна регламентація міжнародного 

комерційного арбітражу  
Принципи формування національного законодавства про міжнародний 

комерційний арбітраж. Загальна характеристика Закону України «Про 
міжнародний комерційний арбітраж». Сфера застосування арбітражного 
способу вирішення спорів.  Законодавство України про порядок розгляду 
спорів, які виникають у міжнародній торгівлі.  Правове регулювання 
міжнародного комерційного арбітражу в Україні.  Порівняльна 
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характеристика законодавства країн СНД щодо регулювання міжнародного 
комерційного арбітражу.  Морська арбітражна комісія при ТПП України 
(UMAC – МАК при ТПП України). Міжнародний комерційний арбітражний 
суд при Торгово-промисловій палаті України (ICAC). Основні положення 
Регламенту міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій 
палаті України. 

Тема 4. Міжнародно-правова регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу  

Загальна характеристика Женевського протоколу про арбітражні 
застереження 1923. Загальна характеристика Женевської Конвенції про 
виконання іноземних арбітражних рішень 1927р. Загальна характеристика 
Міжамериканської конвенції про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р.  
Характеристика Регламентів Арбітражного інституту Торговельної палати м. 
Стокгольма. Типовий закон ЮНІСТРАЛ “Про міжнародний торговий 
арбітраж” 1985 р. Основні положення Київської конвенції про порядок 
вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарчої діяльності 1992 р. 
Розв’язання інвестиційних спорів за допомогою міжнародного арбітражу. 
Міжнародний Центр по врегулюванню інвестиційний спорів Європейська 
конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. Рекомендації Комісії 
ООН по праву міжнародної торгівлі в допомогу арбітражним установам.  

 
МОДУЛЬ 2. АРБІТРАЖНА УГОДА. АРБІТРАЖНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ 
 
Тема 5. Підстави для розгляду спорів в МКА. Арбітражна угода 
Загальні вимоги щодо розгляду справ арбітражем. Компетенція 

арбітражного суду. Загальне поняття арбітражної угоди та її правова 
природа. Автономність арбітражної угоди. Форма арбітражної угоди за 
законодавством різних країн світу. Арбітражна угода і арбітражне 
застереження. Вимоги до форми арбітражної угоди за законодавством 
України та країн СНД..  

 
Тема 6. Порядок (підстави) передачі спору на розгляд МКА. Право, 

що підлягає застосуванню. Застосування цивільно-процесуального 
законодавства в діяльності МКА 

 
Форма та порядок звернення до МКА. Визначення права, що 

застосовується до арбітражної угоди. Застосування цивільно-процесуального 
законодавства в діяльності МКА.  Угода про право, що підлягає 
застосуванню. Визначення права, що підлягає застосуванню при регулюванні 
договірних правовідносин. 
 

Тема 7. Формування складу арбітражу. Процедура (порядок) 
розгляду комерційних спорів в МКА 

 
Вибір місця арбітражного розгляду. Порушення арбітражної процедури. 

Вимоги до позовної заяви. Формування складу арбітражного суду. Вимоги, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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що висуваються до кандидатури арбітра. Порядок розгляду справи. 
Арбітражний збір. Процедура відводу арбітра. Прийняття арбітражем 
попередніх рішень. Заходи попереднього забезпечення. Припинення 
арбітражного розгляду справи. Витрати, пов’язанні зі здійсненням арбітражу.    

 
Тема 8. Порядок винесення й оскарження арбітражного рішення. 

Виконання арбітражних рішень 
 
Поняття арбітражного рішення. Винесення арбітражного рішення. 

Особлива думка арбітра. Додаткові арбітражні рішення. Особливості 
оскарження арбітражного рішення. Особливості судового контролю за 
арбітражним рішенням. Порядок визнання та приведення до виконання 
арбітражних рішень. Система екзекватури. Клопотання про скасування 
арбітражного рішення. Визнання й виконання рішень міжнародних 
комерційних арбітражів. Підстави для відмови у виконанні арбітражних 
рішень.  Характеристика Нью-Йоркської Конвенції про визнання й 
приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. Процедура 
визнання й виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. 
Законодавство країн СНД про визнання і виконання іноземних арбітражних 
рішень. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема навчальної 
дисципліни 

Обсяг у годинах 
Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Модуль І. Міжнародний 
комерційний арбітраж як 
один із основних засобів 
розв`язання спорів, що 
виникають у сфері 
міжнародних 
комерційних відносин  

        

1.Міжнародний 
комерційний арбітраж як 
один із засобів вирішення 
зовнішньоекономічних 
спорів 

12 1 1 10 12 2 - 12 

2.Класифікація і загальна 
характеристика видів 
міжнародних комерційних 
арбітражів 

12 1 1 10 12 - - 12 

3.Внутрішньодержавна 
регламентація 
міжнародного 

14 2 2 10 12 - - 12 
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комерційного арбітражу 

4.Міжнародно-правова 
регламентація 
міжнародного 
комерційного арбітражу  

14 2 2 10 12 - - 12 

Разом 52 6 6 40 44 2  46 
Модуль ІІ. Арбітражна 
угода. Арбітражне 
провадження та 
виконання арбітражних 
рішень  

        

5.Підстави для розгляду 
спорів в МКА. Арбітражна 
угода 

18 4 4 10 18   18 

6.Порядок (підстави) 
передачі спору на розгляд 
МКА. Право, що підлягає 
застосуванню. 
Застосування цивільно-
процесуального 
законодавства в діяльності 
МКА 

18 4 4 10 20  2 18 

7.Формування складу 
арбітражу. Процедура 
(порядок) розгляду 
комерційних спорів в МКА 

16 2 4 10 17 -  17 

8.Порядок винесення й 
оскарження арбітражного 
рішення. Виконання 
арбітражних рішень 

16 2 4 10 20 2 2 16 

Разом  68 12 16 40 76 4 4 66 
Усього годин / кредитів 
ECTS 

120 / 
4,0 

18 22 80 120 / 
4,0 

4 4 112 

 

5. Теми лекційних і практичних занять 
5.1. Теми лекційних занять 

Теми навчальної дисципліни Теми лекцій 

Обсяг у 
годинах 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль І. Міжнародний 
комерційний арбітраж як 
один із основних засобів 
розв`язання спорів, що 
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виникають у сфері 
міжнародних комерційних 
відносин  
1.Міжнародний 
комерційний арбітраж як 
один із засобів вирішення 
зовнішньоекономічних 
спорів 

1.Міжнародний 
комерційний арбітраж як 
один із засобів вирішення 
зовнішньоекономічних 
спорів 

1 2 

2.Класифікація і загальна 
характеристика видів 
міжнародних комерційних 
арбітражів 

2.Класифікація і загальна 
характеристика видів 
міжнародних комерційних 
арбітражів 

1  

3.Внутрішньодержавна 
регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу 

3.Внутрішньодержавна 
регламентація 
міжнародного комерційного 
арбітражу 

2  

4.Міжнародно-правова 
регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу  

4.Міжнародно-правова 
регламентація 
міжнародного комерційного 
арбітражу  

2  

Модуль ІІ. Арбітражна 
угода. Арбітражне 
провадження та 
виконання арбітражних 
рішень  

   

5.Підстави для розгляду 
спорів в МКА. Арбітражна 
угода 

5.Підстави для розгляду 
спорів в МКА. Арбітражна 
угода 

4  

6.Порядок (підстави) 
передачі спору на розгляд 
МКА. Право, що підлягає 
застосуванню. Застосування 
цивільно-процесуального 
законодавства в діяльності 
МКА 

6.Порядок (підстави) 
передачі спору на розгляд 
МКА. Право, що підлягає 
застосуванню. Застосування 
цивільно-процесуального 
законодавства в діяльності 
МКА 

4  

7.Формування складу 
арбітражу. Процедура 
(порядок) розгляду 
комерційних спорів в МКА 

7.Формування складу 
арбітражу. Процедура 
(порядок) розгляду 
комерційних спорів в МКА 

2  

8.Порядок винесення й 
оскарження арбітражного 
рішення. Виконання 
арбітражних рішень 

8.Порядок винесення й 
оскарження арбітражного 
рішення. Виконання 
арбітражних рішень 

2 2 

Усього  18 4 
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5.2. Теми практичних занять 

Теми навчальної дисципліни Теми практичних занять 
Обсяг у годинах 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль І. Міжнародний 
комерційний арбітраж як 
один із основних засобів 
розв`язання спорів, що 
виникають у сфері 
міжнародних комерційних 
відносин  

   

1.Міжнародний комерційний 
арбітраж як один із засобів 
вирішення 
зовнішньоекономічних спорів 

1.Міжнародний комерційний 
арбітраж як один із засобів 
вирішення 
зовнішньоекономічних спорів 

1  

2.Класифікація і загальна 
характеристика видів 
міжнародних комерційних 
арбітражів 

2.Класифікація і загальна 
характеристика видів 
міжнародних комерційних 
арбітражів 

1  

3.Внутрішньодержавна 
регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу 

3.Внутрішньодержавна 
регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу 

2  

4.Міжнародно-правова 
регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу  

4.Міжнародно-правова 
регламентація міжнародного 
комерційного арбітражу  

2  

Модуль ІІ. Арбітражна 
угода. Арбітражне 
провадження та виконання 
арбітражних рішень  

   

5.Підстави для розгляду 
спорів в МКА. Арбітражна 
угода 

5.Підстави для розгляду спорів 
в МКА. Арбітражна угода 

4  

6.Порядок (підстави) передачі 
спору на розгляд МКА. 
Право, що підлягає 
застосуванню. Застосування 
цивільно-процесуального 
законодавства в діяльності 
МКА 

6.Порядок (підстави) передачі 
спору на розгляд МКА. Право, 
що підлягає застосуванню. 
Застосування цивільно-
процесуального законодавства 
в діяльності МКА 

4 2 

7.Формування складу 
арбітражу. Процедура 
(порядок) розгляду 
комерційних спорів в МКА 

7.Формування складу 
арбітражу. Процедура 
(порядок) розгляду 
комерційних спорів в МКА 

4  

8.Порядок винесення й 
оскарження арбітражного 
рішення. Виконання 

8.Порядок винесення й 
оскарження арбітражного 
рішення. Виконання 

4 2 
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арбітражних рішень арбітражних рішень 

Усього  22 4 

 
6. Форми педагогічного контролю,  

засоби та критерії оцінювання результатів навчання  
Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни 

«Міжнародний комерційний арбітраж» передбачає проведення поточного та 
підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-
рейтингової системи. 

Видами поточного контролю знань студентів є: 
– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на лекційних заняттях із застосуванням таких 
засобів: усне, письмове або експрес-опитування. За підсумками поточного 
контролю на лекціях студенти можуть отримати від 0 до 4 балів; 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 
навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких 
засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, 
розв’язання практичних завдань або задач, захист кейсу, підготовка і захист 
есе або реферату за ініціативи студента. За підсумками практичних занять 
упродовж семестру студент може отримати від 0 до 28 балів;  

– протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної 
роботи (підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). 
Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 8. 

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної 
дисципліни є іспит, що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Іспит 
складається в усній формі за білетами до іспиту. Мінімальна оцінка 
результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент 
допускається до іспиту, становить 20 балів. 

 
Розподіл балів між формами організації  освітнього процесу і видами 

контрольних заходів: 

Лекційні 
заняття 

Практичні заняття 
(поточний 
контроль) Самостійна 

робота  

Іспит 
(підсумковий 

контроль) 

Загальна 
оцінка 
знань Модуль 

№ 1 
Модуль 

№ 2 

max 4 max 14 max 14 max 8 max 60 max 100 

 
Критерії оцінювання з дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» 

Систематичність та активність роботи на лекціях оцінюється 

викладачем від 0 до 4 балів, виходячи з наступних критеріїв: 
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4 бали – у разі відвідування (відпрацювання пропущених) здобувачем 

вищої освіти усіх лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру та 

роботи на них; 
0 балів – у разі наявності пропущених (невідпрацьованих пропущених) 

лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру або відсутність активності 

в освоєнні навчального матеріалу на них. 

Оцінка визначається викладачем, який веде практичні заняття, на 

підставі даних журналу академічної групи та інформації, наданої лектором, 

на останньому практичному занятті відповідного семестру та включається до 

оцінки за ПК поточного семестру (навчального року). 

Результати оцінювання роботи здобувача вищої освіти фіксуються у 

журналі обліку роботи викладача, відповідній відомості та оприлюднюються 

за допомогою електронної системи контролю навчання. 

кількість 
балів критерії оцінювання 

13-14 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять без 
поважних причин; 
відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
вміння мислити абстрактно та узагальнено; 
здатність публічно представити матеріал. 

11-12 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять без 
поважних причин; 
відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при розв’язані 

завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
здатність публічно представити матеріал. 
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9-10 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
активна робота на практичних заняттях; 
засвоєння основних положень тем змістовного модуля;  
допущення декількох незначних помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
здатність публічно представити матеріал. 

7-8 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
здатність публічно представити матеріал. 

5-6 Несистематичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 
наявність декількох невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
великі складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані 

завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

3-4 Епізодичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за 

наявності стимулу з сторони викладача); 
наявність певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення значної кількості помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
невміння визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
невпевнені навички застосування актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

1-2 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
не достатні навички застосування актів законодавства 
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0 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
теми пропущених практичних занять не відпрацьовані; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
відсутність навичок застосування актів законодавства; 
невміння публічно представляти матеріал. 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти із навчальної дисципліни 

«Міжнародний комерційний арбітраж» виконується у формі: 

1. наукової статті; 

2. наукової доповіді; 

3. тез наукової доповіді на конференції; 

4. огляд судової практики; 

5. есе за вузькоспеціальною проблематикою; 

6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, у т.ч. 

іноземної; 

7. термінологічного словника. 

Враховуючи різноманіття форм самостійної роботи, і той факт, що 

остання оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів, як критерії її оцінювання 

використовуються такі показники: 

- складність форми обраної студентом самостійної роботи; 

- ступінь самостійності виконання роботи; 

- творчий характер роботи; 

- внутрішня послідовність, логічність і завершеність роботи. 

Форми самостійної роботи, зазначені в пунктах 1-4 притаманний 

науковий характер, а тому вони оцінюються у діапазоні від 0 до 8 балів. 

Форми самостійної роботи, зазначені в пунктах 5-7, мають переважно 

теоретично-прикладний характер, а тому вони оцінюються у діапазоні від 0 

до 4 балів. 

Розрахункова шкала для оцінювання самостійної роботи здобувача 

вищої освіти: 
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Кількість балів 

Критерії оцінювання 
робота 

наукового 
характеру 

робота 
теоретично-
прикладного 

характеру 

8 4 
робота має самостійний, творчий характер; 
роботі притаманна внутрішня послідовність, логічність і 
завершеність. 

7 3 
робота має самостійний характер; 
робота містить протиріччя, відсутня достатня аргументація висновків 
та завершеність у них. 

6 
2 

Робота має самостійний характер, але містить хибні та 
неаргументовані висновки 

5 Робота має самостійний характер, але не враховує зміни чинного 
законодавства 

4 

1 

Робота має самостійний характер, але не містить аналізу матеріалів 
правозастосовної практики  

3 
Робота не має самостійного характеру, містить хибні та 
неаргументовані висновки, але включає аналіз чинного 
законодавства. 

2 

0 

Робота не має самостійного характеру, містить хибні та 
неаргументовані висновки, протиріччя з положеннями чинного 
законодавства, проте робота  відповідає вимогам до оформлення 
відповідного виду робіт. 

1 
Робота не має самостійного характеру; в роботі відсутні висновки; 
не відповідає вимогам що пред'являються до оформлення 
відповідного виду робіт. 

0 Індивідуальна робота не виконана 
 

Розрахункова шкала для оцінювання підсумкового контролю знань 

здобувача вищої освіти: 

 

 
Вид 
контролю 

Кількість 
балів 

Критерії(за кожною з оцінок) 

Іспит Мах 60 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання 
матеріалу, передбаченого програмою навчальної 
дисципліни, у тому числі орієнтація в 
інноваційних наукових доктринах та концепціях 
дисципліни. 
2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а 
також матеріали правозастосовної практики його 
реалізації. 
3. Здатність демонструвати знання основної та 
додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з 
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дисципліни та використання отриманих знань у 
практичній роботі. 

55 1. Повне знання матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни. 
2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а 
також знайомство із матеріалами правозастосовної 
практики його реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури та знайомство з 
додатковою літературою, рекомендованою 
кафедрою. 
4. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для у 
практичної роботи. 

50 1. Достатньо повне знання матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни, 
за відсутності у відповіді суттєвих неточностей. 
2. Наявність окремих пробілів у знанні чинного 
законодавства, а також матеріалів 
правозастосовної практики його реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
4. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для у 
практичної роботи. 

45 1. Знання основного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і 
майбутньої роботи за професією. 
2. Наявність пробілів у знанні чинного 
законодавства, а також матеріалів 
правозастосовної практики його реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
4. Помилки і суттєві неточності у відповіді на 
іспиті за наявності знань до їх самостійного 
усунення або за допомогою викладача. 

40 1. Знання основного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і 
майбутньої роботи за професією. 
2. Наявність значних пробілів у знанні чинного 
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законодавства, а також матеріалів 
правозастосовної практики його реалізації. 
3. Ознайомлення з основною літературою, 
рекомендованою кафедрою. 
4. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань 
для усунення найсуттєвіших помилок за 
допомогою викладача. 

35 1. Прогалини в знанні чинного законодавства, а 
також матеріалів правозастосовної практики його 
реалізації. 
2. Пробіли у знанні окремих частин основного 
матеріалу, передбаченого програмою навчальної 
дисципліни. 
3. Наявність помилок у відповіді на іспиті. 

Min 0 1. Відсутність знань чинного вітчизняного 
законодаства та значної частини теоретичного 
матеріалу, передбаченого програмою навчальної 
дисципліни. 
2. Неможливість продовжити навчання або 
здійснювати професійну діяльність без 
проходження повторного курсу з цієї дисципліни. 

 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Міжнародний 

комерційний арбітраж» виставляється в залікову книжку відповідно до такої 
шкали: 
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Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Визначення 

Оцінка 
за 

націона
льною 

шкалою 

Оцінка за 100- 
бальною 
шкалою 

А Відмінно – відмінне виконання, 
лише з незначною кількістю 
помилок 

5 
 

90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

4 

 
80 – 89 

С Добре – у цілому правильна 
робота з певною кількістю 
незначних помилок 

 
75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 3 

 
70 – 74 

Е Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

 
60 – 69 

FX Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перескладати 2 

 
 

35 – 59 
F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс 

 
 

0 – 34 
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7.1. Нормативно-правові акти. 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 
1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. ст.56   Дата 
оновлення: 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1798-12/ 
(дата звернення: 27.08.2020). 

2. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 
21.04.1961 р. Офіційний вісник України від 19.11.2004. 2004 р.. № 44. С.357. 
Ст. 2940. Дата оновлення: 07.01.1964. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069 (дата звернення: 27.08.2020). 

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 
16.04.1991 № 959-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 29. ст. 
377. Дата оновлення: 15.08.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12/ (дата звернення: 27.08.2020). 
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7.2. Література 

Основна література 
1. Матвійчук В. К. Міжнародний комерційний арбітраж : практикум 

: у 7 кн. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар.  К. : КНТ, 2007. 
Кн. 1 : Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. 

Арбітраж як спосіб вирішення спорів по зовнішньоторговельним контрактам. 
Поняття третейського порядку вирішення спорів. Історія розвитку 
Міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів. – 244 с. 

Кн. 2 : Статус партнерів. Форма зовнішньоторговельних контрактів. 
Платіжні умови. Забезпечення виконання зобов`язань. Проблеми 
застосування інституту позовної давності при укладанні 
зовнішньоторговельних контрактів.  308 с. 

2. Международный коммерческий арбитраж / В. В. Комаров, В. Н. 
Погорецкий. Х. : Право, 2009. 164 с. 

3. Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого"; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло.  Х. : 
Право, 2012.  320 с. 

4. Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб. / Юрій 
Білоусов [та ін.] ; під ред. У. Гелльманна, В. М. Коссака. — Хмельницький : 
Хмельницький університет управління та права, 2015. 203 с. 

5. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб. / О. М. 
Гончаренко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф.комерц. права. — Ніжин : Вид-
во НДУ ім. М. Гоголя, 2014.  203 с.  

6. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та 
законодавство / Торгово-промислова палата України ; під заг. ред. І. Г. 
Побірченко. – К. : Ін Юре, 2007. – 584 с. 

7. Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду у справах щодо надання дозволу на виконання рішень 
міжнародних комерційних арбітражних судів та їх оспорювання / Упоряд.: 
канд. юрид. наук Д. Д. Луспеник, канд. юрид. наук Ю. В. Черняк; відпов. за 
вип.: д-р юрид. наук М. М. Шумило. - Київ, 2019. - Вип. 2.  33с. 
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8. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические 
споры. К. : Праксіс, 2006.  864 с. 

9. Цірат А.В., Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж : 
навч. посіб..- К. : Істина, 2002.  304 с. 
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1. Буяновська О. Практика визнання та виконання рішень МКАС 
при ТПП України в іноземних державах відповідно до Нью-Йоркської 
конвенції 1958 р.. Право України.  2014. № 12. С. 83-93 

2. Захарченко Т. Правила прискореної арбітражної процедури 
Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма. Право України. 2011. 
№ 11-12.  С. 314-320. 

3. Захарченко Т. Правила сприяння арбітражу з боку Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 
відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. Право України.  2012.  
№ 1-2.  С. 484-487. 

4. Коссак В. Проблеми застосування Віденської конвенції про 
договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р.. Право України.  2013.  № 7.  
С. 91-102. 

5. Притика Ю. Актуальні питання визначення понять визнання та 
виконання рішень іноземних судів. Право України.  2013.  № 7. С. 199-207. 

6. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи: 
современная практика заключения. Разрешение споров. М.: Книжный мир, 
1998. 826 с.  

7. Шемшученко С. Джерела права, що застосовуються в 
арбітражному процесі в рамках Міжнародного центру по врегулюванню 
інвестиційних спорів. Право України.  2012.  № 6.  С. 45-52. 

 
7.3. Інтернет-ресурси. 

1. Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (SCC - The 
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) 
https://sccinstitute.com/ (дата звернення: 27.08.2020). 

2. Віденський міжнародний арбітражний центр (VIAC - Vienna 
International Arbitral Centre) https://www.viac.eu/en/ (дата звернення: 
27.08.2020). 

3. Електронний архів-репозитарій Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. URL:  http://dspace.nlu.edu.ua/(дата 
звернення: 12.06.2020). 

4. Китайський міжнародний торговельно-економічний арбітражний 
центр (CIETAC - China International Economic and Trade Arbitration 
Commission) http://www.cietac.org/?l=en (дата звернення: 27.08.2020). 

5. Корейська комерційна арбітражна рада (KCAB - Korean 
Commercial Arbitration Board ) http://www.kcabinternational.or.kr/main.do  (дата 
звернення: 27.08.2020). 

6. Корпорація судового арбітражу та посередницьких послуг JAMS 
https://www.jamsadr.com/global/ (дата звернення: 27.08.2020). 
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7. Лондонська морська арбітражна асоціація (LMAA – London 
Maritime Arbitrators Association) http://www.lmaa.org.uk/ (дата звернення: 
27.08.2020). 

8. Лондонський суд міжнародного арбітражу (LCIA - The London 
Court of International Arbitration) https://www.lcia.org/ (дата звернення: 
27.08.2020). 

9. Міжнародний арбітражний центр Гонконгу (HKIAC - Hong Kong 
International Arbitration Centre)  https://www.hkiac.org/ (дата звернення: 
27.08.2020). 

10. Міжнародний арбітражний центр Індії (IDAC India - International 
and Domestic Arbitration Centre in India) http://www.idacindia.org/ (дата 
звернення: 27.08.2020). 

11. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-
промисловій палаті України (ICAC - МКАС при ТПП України) 
https://icac.org.ua/ru/ (дата звернення: 27.08.2020). 

12. Міжнародний суд арбітражу (ICC – International Chamber of 
Commerce) https://iccwbo.org/  (дата звернення: 27.08.2020). 

13. Міжнародний центр вирішення спорів (Американська 
Арбітражна Асоціація) (AAA – ICDR -  International Centre for Dispute 
Resolution) https://www.icdr.org/ (дата звернення: 27.08.2020). 

14. Морська арбітражна комісія при ТПП України (UMAC – МАК 
при ТПП України) https://macom.org.ua/ru/ (дата звернення: 27.08.2020). 

15. Офіційний портал Верховної Ради України. URL:  
http://rada.gov.ua/(дата звернення: 12.06.2020). 

16. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені 
В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua(дата звернення: 12.06.2020). 

17. Сінгапурський міжнародний арбітражний центр (SIAC - 
Singapore International Arbitration Centre) https://www.siac.org.sg/ (дата 
звернення: 27.08.2020). 

18. Центр міжнародного арбітражу Мумбаї (MCIA - Mumbai Centre 
For International Arbitration) https://mcia.org.in/ (дата звернення: 27.08.2020). 

19. Швейцарська арбітражна палата (SCAI - Swiss Chambers' 
arbitration institution) https://www.swissarbitration.org/ (дата звернення: 
27.08.2020). 

7.4. СЕНМК. 
1. Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс 

із навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» : 
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=771:spysok-
rekomendovanoi-literatury&Itemid=151  

7.5.Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни 
Передплачено доступ до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН 

(Система ГРАНД та Система аналізу судових рішень VERDICTUM). Доступ 
можливий у читальному залі Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
(м. Полтава, Першотравневий проспект, 5, 1-й поверх). 
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