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Консультативна допомога кафедри 

Очні консультації: з 14.00 до 16.30 відповідно до графіка чергувань науково- 

педагогічних працівників кафедри. 

Online-консультації: за допомогою електронної пошти (k008@naiau.kiev.uа), 

месенджерів і платформи Zооm, Пн-Пт з 9:00 до 16:00. 

 

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є є вивчення історичних витоків процедур 

АВС, основних видів і принципів, моделей медіації та відновного правосуддя; розгляд 

особливостей застосування примирних процедур до різних сфер суспільних відносин та на 

різних стадіях вирішення спорів; оволодіння комунікативними техніками запобігання 

виникненню конфліктів у процесі вирішення спорів та розгляду справ, ймовірного зіткнення 

інтересів сторін та налагодження порозуміння між сторонами. 

Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні, семінарські заняття (аудиторно або 

в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших 

освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів тощо). 

Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: правові джерела, окремі 

поняття, терміни, визначення, дефініції, історія розвитку інституту альтернативних засобів 

вирішення спорів; сучасні тенденції правового регулювання альтернативних засобів 

вирішення спорів у системі захисту прав та інтересів осіб; сутність правових категорій у 

сфері альтернативних засобів вирішення спорів; особливості застосування альтернативних 

засобів вирішення спорів у різних сферах суспільного життя; процедури АВС; алгоритми 

регулювання альтернативних засобів вирішення спорів у системі захисту права в країнах 

різних правових систем; сучасні вектори регулювання альтернативних засобів вирішення 

спорів у законодавстві Європейського Союзу.  

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Правові інструменти альтернативного 

вирішення спорів» є формування у здобувачів правового мислення, цілісної системи 

глибоких науково-теоретичних знань про теоретичні та практичні основи вирішення спорів 

через застосування процедур АВС, а також стійких вмінь та навичок щодо особливостей 

реалізації, застосування норм національного та міжнародного законодавства у зазначеному 

напрямку. 

 

Основними цілями вивчення дисципліни «Правові інструменти альтернативного 

вирішення спорів» є надання здобувачам знань у сфері правовідносин, пов’язаних із 

застосуванням альтернативних способів вирішення спорів, що має розглядатися як умова 

становлення професійної культури, досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами 

природи і суті механізму врегулювання спорів шляхом застосування процедур АВС; 

ознайомлення з основними положеннями чинного законодавства України та формування 

уміння користуватися відповідними нормативними актами; розкриття змісту основних 

категорій та інститутів; вироблення уміння вирішувати конкретні практичні питання, 

пов’язані із застосуванням норм приватного права для вирішення спорів у порядку, 

альтернативному загальній судовій процедурі; підготовка до практичної діяльності 
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висококваліфікованих спеціалістів із всебічним знанням норм приватного права. 

 
3. Формат навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах 

відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та розкладу занять. 

 

4. Результати навчання 
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам вищої 

освіти набуття необхідних компетентностей. 

  

Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» повинні набути наступні компетентності: 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права 

Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти 

ними. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією. 

 

Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 
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5. Обсяг навчальної дисципліни (денна/заочна) 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 10 год. / 4 год. 

семінарські заняття / практичні  16/14 год. / 10/4 год. 

самостійна робота 50 год. / 72 год. 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

рік навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2021-2022 1 Право І Нормативний (Н) 

 

7. Пререквізити: 

юридична компаративістика; право Європейського Союзу. 

 

Постреквізити: 

застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

нормаотворча діяльність; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні 

аспекти цивільно-правової відповідальності; сучасні аспекти цивільного права та процесу; 

актуальні проблеми застосування сімейного законодавства; актуальні проблеми 

міжнародного приватного права; сучасні аспекти спадкового права; актуальні проблеми 

правового регулювання конкурентних відносин; корпоративне право та основи ділової 

корпоративної розвідки; актуальні проблеми корпоративного права; правове регулювання 

економіки України; міжнародний комерційний арбітраж. 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.  

З боку здобувачів вищої освіти: наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet. 

З боку науково-педагогічних 

працівників та навчального закладу: 

наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet, використання доступних освітніх он-

лайн платформ, відповідне навчально-

методичне забезпечення (навчальна та 

робоча програма навчальної дисципліни 

«Правові інструменти альтернативного 

вирішення спорів», плани-конспекти 

проведення занять, методичні розробки 

організації самостійної та роботи здобувачів 

вищої освіти, тестові завдання для 

проведення поточного та підсумкового 

контролю засвоєння теоретичних знань, 

тощо. 
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9. Політики курсу. 

Досягається за допомогою наступних складових: 

1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної 

доброчесності;  

2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання 

здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені 

практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні 

оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з 

графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у 

журналі групи. 

 

10. Схема навчальної дисципліни 
Тема заняття,  кількість годин 

план заняття, тези 

 

 

Вид 
навчальног

о заняття 

 

 

 
Необхідне 

обладнання 

 

 

 
Ресурси в 

інтернеті, 

література 

Права та обов’язки 

здобувачів під час 

проведення 
навчального заняття 

 

Перелік необхідних 

завдань, які мають 

виконати здобувачі 
на занятті 

 

 

 
Бал 

(оцін

ки) 

 

П
р

и
м

іт
к
и

 

Тема 1. Загальна 

характеристика способів 

альтернативного вирішення 

спорів (14 год.) 

Виникнення та розвиток 
способів альтернативного 

вирішення спорів. 

Роль впровадження 
альтернативних способів 

вирішення правових спорів в 

Україні. Виникнення та 
розвиток української моделі 

альтернативних способів 

вирішення спорів. Історія 
розвитку інституту 

альтернативних способів 

вирішення спорів.  
Сутність альтернативних 

способів вирішення правових 

спорів.  
Принципи та підходи до 

вирішення конфліктів та 

спорів. Способи та методи 
вирішення конфлікту: критерії 

вибору.  

Поняття, ознаки, принципи та 
класифікація альтернативних 

способів вирішення спорів. 
Види альтернативних способів 

вирішення спорів: їх загальна 

характеристика.  
Сфера застосування 

альтернативних способів 

вирішення спорів. 

Поняття та причини 

виникнення конфлікту в 

сучасному суспільстві. 
Структура (елементи) 

конфлікту. Динаміка 

конфлікту. Стадії конфлікту. 
Вихід з конфлікту: загасання, 

розв’язання, врегулювання, 

Лекція (2 

год.)., 
семінарськ

е заняття 

(2 год.), 
практичне 

заняття (2 

год.), 
самостійна 

робота (8 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Опрацювати 

лекційний матеріал, 
підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 
Вирішення задач 

виконується 

письмово з 
обов’язковою 

аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 

норми. 

5 
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скасування конфлікту. 

Поведінка юриста у конфлікті. 
Роль поліцейського у 

попередженні та вирішені 

конфлікту. 

Питання до заняття: 

1. Історія розвитку інституту 

альтернативних способів 
вирішення спорів.  

2. Виникнення та розвиток 

української моделі 
альтернативних способів 

вирішення спорів. 

3. Поняття, ознаки, принципи 
та класифікація 

альтернативних способів 

вирішення спорів. 
4. Види альтернативних 

способів вирішення спорів: їх 

загальна характеристика. 
5. Сфера застосування 

альтернативних способів 

вирішення спорів. 
 

Тема 2. Досудова медіація у 

цивільних спорах (12 год.) 

Законодавство зарубіжних 

країн про альтернативну 

процедуру врегулювання 
спорів за участю посередника 

(про медіацію). Історія 

розвитку медіації в Україні та 
світі. 

Поняття та природа медіації. 

Принципи медіації. Види 

медіації. Моделі медіації. 

Право на медіацію. Правила 

медіації .Сторони медіації. 
Статус медіатора. Функції 

медіатора та вимоги до нього. 

Інші учасники медіації.  
Загальна характеристика 

медіаційної процедури. 

Відмінність медіації від 
переговорів і судового 

процесу. Правила медіації. 

Тривалість медіаційної 
процедури. Премедіація. Стадії 

(етапи) медіації. Збір 

інформації та визначення тем 
для обговорення. Робота з 

інтересами та потребами 

сторін. Пошук та оцінка 
варіантів вирішення. 

Оформлення домовленостей. 

Постмедіація. Рішення за 
результатами медіації та його 

виконання. 

Медіація в країнах англо-
американської школи права 

(США, Великобританія). 

Медіація в країнах романо-
германської школи права 

(Німеччина, Італія, Франція).  

Європейські стандарти 
медіації. Європейський кодекс 

поведінки медіаторів. Кодекс 

етики медіатора Національної 
асоціації медіаторів України 

(НАМУ). Етичні засади 

медіації.  
Саморегулювання в 

медіаторській спільноті.  

Особливості медіації в 
окремих сферах суспільних 

відносин. Медіація у спорах 
про захист особистих 

немайнових прав фізичної 

Семінарсь

ке заняття 
(2 год.), 

практичне 

заняття (2 
год.), 

самостійна 

робота (8 
год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Опрацювати 

лекційний матеріал, 
підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 
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особи. Медіація у спорах про 

право власності та інші речові 
права. Медіація у спорах про 

право інтелектуальної 

власності. Медіація у спорах, 
що виникають з договорів. 

Медіація у спорах про 

недоговірні зобов’язання. 
Медіація у спорах про 

спадкове право. 

Медіація як спосіб вирішення 
господарських спорів.  

Сімейна медіація. Медіація у 

спорах про розірвання шлюбу. 
Медіація у спорах про 

стягнення аліментів. Медіація 

у спорах про поділ майна 
подружжя. Медіація у спорах 

про шлюбний договір. 

Медіація у спорах про 
визначення походження дітей. 

Медіація в трудових 

відносинах. Медіація як спосіб 
вирішення індивідуальних 

трудових спорів. Медіація як 

спосіб вирішення колективних 
трудових спорів. 

Місце поліцейського в процесі 

врегулювання правових спорів 
за допомогою медіації.  

Питання до заняття: 

1. Поняття медіації. Медіація 
як альтернативний спосіб 

вирішення спорів.  

2. Теоретичні основи 

виникнення та розвитку 

медіації в Україні. 

3. Нормативно-правове 
регулювання медіації в 

Україні. 

4. Принципи медіації. 
5. Види медіації та їх 

загальна характеристика. 

6. Особливості інституту 
медіації в державах 

Європейського Союзу. 
 

Тема 3. Мирова угода у 

цивільних спорах (10 год.) 

Поняття мирової угоди сторін. 
Порядок укладення мирової 

угоди. Затвердження мирової 

угоди судом. Відмова у 
затвердженні мирової угоди. 

Особливості ухвали суду про 

затвердження мирової угоди. 
Наслідки укладення мирової 

угоди. Виконання мирової 

угоди.  
Мирова угода сторін у 

апеляційному провадженні 

цивільного судочинства. 
Порядок укладення мирової 

угоди у апеляційному 

провадженні цивільного 
судочинства. Наслідки 

укладення мирової угоди у 

апеляційному провадженні 
цивільного судочинства. 

Мирова угода сторін у 

касаційному провадженні 
цивільного судочинства. 

Порядок укладення мирової 

угоди у касаційному 
провадженні цивільного 

судочинства. Наслідки 
укладення мирової угоди у 

касаційному провадженні 

Лекція (2 

год.), 

семінарськ
е заняття 

(2 год.), 

практичне 
заняття (2 

год.), 

самостійна 
робота (4 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 
гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 
обов’язковою 

аргументацією та 
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цивільного судочинства. 

Мирова угода в процесі 
виконання рішення. Порядок 

укладення мирової угоди в 

процесі виконання рішення. 
Затвердження мирової угоди у 

процесі виконання рішення. 

Строк розгляду судом питання 
про затвердження мирової 

угоди. Відмова у затвердженні 

мирової угоди у процесі 
виконання рішення. 

Питання до заняття: 
1. Поняття мирової угоди 
сторін у цивільному 

судочинстві та співвідношення 

з медіацією. 
2. Порядок укладення 

мирової угоди. 

3. Особливості укладення 
мирової угоди на різних 

стадіях цивільного 

судочинства. 
4. Виконання мирової угоди. 

 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 

Тема 4. Врегулювання 

цивільних спорів за участю 

судді (14 год.) 

Поняття врегулювання спору 
за участю судді та його 

співвідношення з медіацією. 

Ознаки врегулювання спору за 
участю судді. 

Підстави проведення 

врегулювання спору за участю 

судді. Порядок призначення 

врегулювання спору за участю 

судді. Порядок проведення 
врегулювання спору за участю 

судді.  

Припинення врегулювання 
спору за участю судді. 

Підстави припинення 

врегулювання спору за участю 
судді. Строк проведення 

врегулювання спору за участю 

судді. 

Питання до заняття: 

1. Поняття врегулювання 

спору за участю судді та його 
співвідношення з медіацією. 

2. Ознаки врегулювання 

спору за участю судді. 
3. Підстави та строк 

проведення врегулювання 

спору за участю судді. 
4. Порядок проведення 

врегулювання спору за участю 

судді. 
5. Припинення врегулювання 

спору за участю судді. 
 

Лекція (2 
год.), 

семінарськ

е заняття 
(2 год.), 

практичне 

заняття (2 
год.), 

самостійна 

робота (8 

год.) 

ноутбук, 
проектор 

1* Отримувати якісні 
освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 
ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 

учасників освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготуватися до 
семінарського та 

практичного  занять. 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 
практики. До 

семінарського 

заняття здобувач 
повинен підготувати 

короткі виступи з 

кожного 
контрольного 

питання теми. При 

підготовці до 
практичного заняття 

здобувач повинен 

розв’язати 
запропоновані задачі. 

Вирішення задач 

виконується 
письмово з 

обов’язковою 

аргументацією та 
посиланням на 

відповідні правові 

норми. 

5 

 

Тема 5. Третейське 

судочинство у цивільних 

справах (22 год.) 

Історичні засади третейського 

судочинства. 

Поняття та правова природа 
третейського суду. Види 

третейських судів. Специфіка 

третейського судочинства і 
його відмінність від 

судочинства в державних 

судах. Співвідношення 
третейських судів та 

міжнародного комерційного 

арбітражу.  
Умови розгляду спору 

Лекція (2 

год.), 

семінарськ
е заняття 

(4 год.), 

практичне 
заняття (4 

год.), 

самостійна 
робота (12 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 
гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

Підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 
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третейськими судами. Порядок 

формування складу 
третейського суду: вимоги до 

третейських суддів. Порядок 

розгляду і вирішення спорів у 
третейських судах. 

Третейський збір та витрати 

третейського суду, пов’язані з 
розглядом спору.  

Поняття третейської угоди. Її 

ознаки та правова природа. 
Види третейських угод. 

Третейський договір. 

Третейське застереження. 
Форма, зміст, порядок 

укладення та виконання 

третейських угод.  
Порядок укладення і 

затвердження мирової угоди в 

третейському суді. 
Особливості механізму 

затвердження мирової угоди. 

Механізм забезпечення позову, 
що розглядається в 

третейському суді. Прийняття 

рішення третейським судом. 
Порядок винесення ухвали 

третейським судом.  

Вимоги до рішення 
третейського суду. Додаткове 

рішення. Обов’язковість 

рішення третейського суду. 
Передумови для оскарження 

рішення третейського суду. 

Суб’єкти, які наділені правом 

оскаржувати рішення 

третейського суду.  

Проблеми виконання рішень 
третейського суду. Державний 

контроль за рішеннями 

постійно діючих третейських 
судів в Україні. 

 

Питання до заняття 1: 

1. Поняття та правова природа 

третейського суду, його 

співвідношення з міжнародним 
комерційним арбітражем. 

2. Види третейських судів, 
порядок їх створення та 

правові основи діяльності. 

3. Види третейських угод. 

4. Форма, зміст, порядок 

укладення та виконання 

третейських угод. 
5. Загальна характеристика 

третейського розгляду. 

6. Специфіка третейського 
судочинства і його відмінність 

від судочинства в державних 

судах. 
 

Питання до 2: 

1. Порядок укладення і 
затвердження мирової угоди в 

третейському суді. 

2. Механізм забезпечення 
позову, що розглядається в 

третейському суді. 

3. Прийняття рішення 
третейським судом. Вимоги до 

рішення третейського суду. 

4. Підстави та порядок 
оскарження рішення 

третейського суду. 

 

тощо повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 

Тема 6. Практика 

тлумачення і застосування 

Лекція (2 

год.), 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

Підготуватися до 

семінарського та 

5  
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норм права, що регулюють 

діяльності міжнародного 

комерційного арбітражу (18 

год.) 

Поняття міжнародного 
комерційного арбітражу та 

переваги вирішення 

зовнішньоекономічних спорів 
шляхом арбітражу. 

Види міжнародного 

комерційного арбітражу: 
інституційний арбітраж та 

арбітраж ad hoc. Джерела 

норм, що регулюють 
міжнародний комерційний 

арбітраж. 

Поняття арбітра. Особи, які 
можуть виступати в якості 

арбітрів. Правовий статус 

арбітра. 
Арбітражна угода, як підстава 

розгляду 

зовнішньоекономічних спорів 
шляхом арбітражу: поняття 

арбітражної угоди та види 

арбітражних угод. 
Зміст арбітражної угоди: 

визначення виду арбітражу та 

визначення міжнародного 
комерційного суду/інституту у 

разі обрання сторонами 

арбітражної угоди 
інституційного арбітражу; 

визначення правил, за якими 

буде проводитись 

міжнародний комерційний 

арбітраж; визначення кількості 

арбітрів, що будуть 
здійснювати арбітраж, та 

порядку їх призначення; 

визначення місця проведення 
арбітражу; визначення мови, 

на якій має проводитись 

арбітраж; визначення 
матеріального права, яке має 

бути застосоване при 

вирішенні 
зовнішньоекономічного спору 

шляхом арбітражу; визначення 
того, чи буде арбітраж 

здійснювався тільки на 

підставі документів без 

заслуховування сторін 

зовнішньоекономічного спору 

та інших учасників 
арбітражного процесу (усних 

слухань, дебатів тощо). 

Загальноприйнятий в світі 
порядок порушення 

арбітражного провадження: 

Request for Arbitration/запит на 
арбітраж та його зміст. 

Позовна заява (англ. Statement 

of Case) та її зміст.  
Поняття арбітражного рішення 

(англ. Arbitral Award). 

Оспорювання арбітражних 
рішень. 

Порядок визнання і виконання 

іноземних арбітражних рішень 
в Україні. Виконання в Україні 

арбітражних рішень 

Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при 

Торгово-промисловій палаті 

України. 

Питання до заняття 1: 

1. Джерела регулювання 

семінарськ

е заняття 
(4 год.), 

практичне 

заняття (2 
год.), 

самостійна 

робота (10 
год.) 

справедливе та 

об’єктивне 
ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 
свободи та законні 

інтереси всіх 

учасників освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

практичного  занять. 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 
висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 
практики. До 

семінарського 

заняття здобувач 
повинен підготувати 

короткі виступи з 

кожного 
контрольного 

питання теми. При 

підготовці до 
практичного заняття 

здобувач повинен 

розв’язати 
запропоновані задачі. 

Вирішення задач 

виконується 
письмово з 

обов’язковою 

аргументацією та 
посиланням на 

відповідні правові 

норми. 
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діяльності міжнародного 

комерційного арбітражу 
2. Поняття, ознаки та види 

міжнародного комерційного 

арбітражу 
3. Правова природа 

міжнародного комерційного 

арбітражу 
4. Юрисдикція міжнародного 

комерційного арбітражу 

5. Поняття арбітражної угоди, 
види, вимоги до складання 

Питання до заняття 2: 

1. Порушення процедури 
арбітражного розгляду 

2. Формування складу 

арбітражного суду 
3. Розгляд спору по суті та 

винесення арбітражного 

рішення 
4. Набуття чинності, 

оспорювання арбітражного 

рішення 
5. Виконання рішень 

міжнародних комерційних 

арбітражів. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна 

за семестр: 

«відмінно» – здобувач демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки; вільно володіє 

науковими термінами; 

«добре» – здобувач демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв‘язках; 

«задовільно» – здобувач володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

«незадовільно» – здобувач не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами 
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Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

Написання рефератів, доповідей, 

презентацій, тощо здійснюється відповідно 

до запропонованої тематики викладачем, з 

урахуванням програми навчальної 

дисципліни. 

Семінарські та практичні заняття Під час проведення семінарів 

(практичних занять) здобувачі працюють у 

такому форматі:  

1) викладач оголошує вступну промову, 

перевіряє наявність здобувачів та оголошує 

навчальні питання заняття; 

2) надається можливість оголошення 

доповідей, рефератів, презентацій тощо; 

3) здобувачі відповідають на навчальні 

питання (практичні завдання), після 

кожного з них інші здобувачі вносять свої 

пропозиції та доповнення, а також задають 

додаткові запитання; 

4) викладач підводить підсумки, 

відповідає на запитання здобувачів, 

оголошує оцінки та оголошує тему та 

завдання наступного заняття. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Відсутність невідпрацьованих 

пропусків занять та незадовільних оцінок, а 

також наявність більше 50% оцінок на 

аудиторних заняттях. 

 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий контроль Підсумкова кількість балів 

 залік  

 
Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 6. 

Самостійна робота 

    

 

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 добре  B вище середнього рівня 



13 

 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 
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