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Стислий опис навчальної дисципліни 
Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

сприяння одержанню здобувачами 

основоположних знань з дисципліни 

“Міжнародний комерційний арбітраж”; 

забезпечення правової підготовки, 

mailto:volodymyr_petryna@yahoo.com
about:blank


спрямованої на формування інтелектуального 

потенціалу висококваліфікованих 

працівників, що володіють основами 

теоретичних знань в галузі міжнародного 

комерційного арбітражу, необхідних для їх 

майбутньої професійної діяльності, здатних 

оцінювати природу суспільних процесів та 

явищ у сфері рішення міжнародних 

комерційних спорів та виявляти розуміння 

меж та механізмів їх правового регулювання. 

Тривалість 3 кредити ECTS, всього годин - 90  

Форми та методи навчання Поєднання традиційних і нетрадиційних 

форм і методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: 

- лекції 

- семінари 

- практичні заняття 

- самостійну аудиторна робота 

здобувачів 

- самостійна позааудиторна роботу 

здобувачів 

- консультації 

- лекції-презентації, відео лекції; 

- семінарські/практичні заняття 

(обговорення питань теми, дискусія, 

тестування, виконання завдань, 

розв’язання аналітичних задач) 

Система поточного контролю У формі усного опитування, письмового 

експрес-контролю, виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, розв’язання 

ситуативних завдань, а також у формі 

комп’ютерного тестування. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки здобувачів вищої освіти за 

визначеною темою. Основна мета поточного 

контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачем та здобувачами, управління 

навчальною мотивацією. 

Система підсумкового контролю У формі заліку з врахуванням балів, 

отриманих під час навчання. 

Пререквізити «Теорія держави і права», «Господарське 

право», «Господарський процес», «Цивільне 

право», «Цивільний процес», «Суб’єкти 

господарського права», «Складання 

господарсько-правових документів», 

«Міжнародне право» 

 

 

 

 

 



Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 
Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПРН 3. Засвоєння основних положень 

нормативно-правових актів, що регулюють 

правовідносини у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу, вивчення 

основних категорій міжнародного 

комерційного арбітражу, вміння 

розкривати їх зміст; 

ПРН 6. Вміння обґрунтовано формулювати 

свою правову позицію та вміння 

опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі аргументи; дискутувати зі 

складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати; 

ПРН 10. Формування професійної 

здатності аналізувати взаємодію 

міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою 

України, зокрема розуміння відмінностей в 

праві провідних країн світу та 

українському праві; 

ПРН 12. Проведення порівняльно-

правового аналізу даних інститутів права 

різних правових систем, враховуючи 

взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу; 

ПРН 13. Вміння показати обізнаність з 

основними теоретичними та практичними 

проблемами міжнародного комерційного 

арбітражу, перспективами розвитку та 

вдосконалення законодавства в цій сфері; 

ПРН 14. Вміння обґрунтовувати правову 

позицію на різних стадіях 

правозастосування; 

ПРН 15. Здобуття практичних навичок 

розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування у сфері 

міжнародного комерційного арбітражу 

СК 1. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі міжнародного 

комерційного арбітражу з точки зору 

правничих компетенцій або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

СК 5.  Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

СК 7. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної юридичної (правничої) 

діяльності у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу. 

СК 9. Здатність застосовувати 

міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній 

діяльності, що пов’язана із 

функціонуванням міжнародного 

комерційного арбітражу та його окремих 

інституцій. 

СК 10. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та найкращими 

практиками в міжнародному 

комерційному арбітражі. 

СК 13. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій у міжнародному комерційному 

арбітражі. 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної 

дисципліни 
 

Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних 

задач і проблем міжнародного комерційного арбітражу; використовувати методику 

тлумачення і застосування правових норм, що його регулюють, в тому числі системно з 

нормами суміжних галузей права. 



Здатність розуміти сутність міжнародного комерційного арбітражу та особливості 

його правового регулювання, специфіку реалізації його принципів, усвідомлювати склад 

правовідносин у сфері міжнародного комерційного арбітражу; характер норм, що його 

регулюють та засади їх застосування. 

 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію, застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у 

галузі міжнародного комерційного арбітражу. 

Здатність здійснювати пошук, інтерпретацію та систематизацію норм права, які 

регулюють міжнародний комерційний арбітраж. 

 

Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 
Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 
Тема 1. Поняття, міжнародного 

комерційного арбітражу та його 

види. Джерела норм, що 

регулюють міжнародний 

комерційний арбітраж 

Лекція: аудиторно, онлайн. 

Семінарські і практичні заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; індивідуальні та 

групові презентації; підготовка 

рефератів та есе; підготовка 

презентацій; розв’язування 

тестових завдань; вирішення 

задач 

Теми рефератів доповідей: 

1. Умови, за яких 

зовнішньоекономічні спори 

можуть розглядатися 

державними судами.  

2. Проблеми, які 

виникають при вирішенні 

зовнішньоекономічних спорів 

державними судами. 

3. Положення Закону 

України «Про міжнародне 

приватне право» щодо вирішення 

зовнішньоекономічних спорів. 

4. Переваги вирішення 

зовнішньоекономічних спорів 

шляхом міжнародного 

комерційного арбітражу перед 

вирішенням 

зовнішньоекономічних спорів 

шляхом судочинства. 

Тема 2. Поняття та правовий 

статус арбітражної установи та 

арбітражного трибуналу. 

Правовий статус арбітра 

Лекція: аудиторно, онлайн. 

Семінарські і практичні заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; індивідуальні та 

групові презентації; підготовка 

рефератів та есе; підготовка 

презентацій; розв’язування 

тестових завдань; вирішення 

задач 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Поняття, порядок 

створення та правовий статус 

міжнародних комерційних 

арбітражних установ (англ. 

international commercial arbitration 

institutions).  

2. Завдання та функції 

міжнародної комерційної 

арбітражної установи. 

3. Лондонський суд 

міжнародного арбітражу (LCIA). 

4. Міжнародний 

комерційний арбітражний суд 

при Міжнародній торговій 

палаті. 

5. Поняття та правовий 

статус арбітра. 

6. Поняття, порядок 

формування та правовий статус 

міжнародного комерційного 

арбітражного трибуналу. 

Тема 3. Підстави та порядок 

розгляду зовнішньоекономічних 

спорів шляхом арбітражу  

Лекція: аудиторно, онлайн. 

Семінарські і практичні заняття: 

індивідуальні та групові 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Арбітражна угода та її 

види. 



опитування; індивідуальні та 

групові презентації; підготовка 

рефератів та есе; підготовка 

презентацій; розв’язування 

тестових завдань; вирішення 

задач 

2. Арбітражний регламент.  

3. Типовий закон 

ЮНСІТРАЛ про  міжнародний 

комерційний арбітраж (англ. 

UNCITRAL Model Law on 

International Commercial 

Arbitration). 

4. Учасники арбітражного 

процесу. 

5. Загальноприйнятий в 

світі порядок порушення та 

здійснення арбітражного 

провадження.  

6. Повноваження 

арбітражного трибуналу. 

7. Припинення розгляду 

зовнішньоекономічного спору 

шляхом арбітражу. 

Тема 4. Визнання та виконання 

арбітражних рішень 

 

Семінарські і практичні заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; індивідуальні та 

групові презентації; підготовка 

рефератів та есе; підготовка 

презентацій; розв’язування 

тестових завдань; вирішення 

задач 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Арбітражне рішення.  

2. Оспорення арбітражних 

рішень. 

3. Конвенція про визнання 

та виконання іноземних 

арбітражних рішень. 

4. Оформлення іноземного 

арбітражного рішення для цілей 

його визнання і виконання в 

іноземній країні. 

5. Відмова у визнанні і 

виконанні іноземних 

арбітражних рішень. 

6. Порядок визнання і 

виконання іноземних 

арбітражних рішень в Україні. 

7. Виконання в Україні 

арбітражних рішень 

Міжнародного комерційного 

арбітражного суду при Торгово-

промисловій палаті України.  

8. Положення Цивільного 

процесуального кодексу України, 

що стосуються виконання 

арбітражних рішень. 

Тема 5. Проблеми термінології в 

українському законодавстві, що 

регулює відносини з 

міжнародного комерційного 

арбітражу. Відмінності МКАС 

при ТПП України від основних 

міжнародних комерційних 

арбітражних установ світу 

 

Лекція: аудиторно, онлайн. 

Семінарські і практичні заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; індивідуальні та 

групові презентації; підготовка 

рефератів та есе; підготовка 

презентацій; розв’язування 

тестових завдань; вирішення 

задач 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Проблемні аспекти 

положень Закону України «Про 

міжнародний комерційний 

арбітраж». 

2. Причини, які породили 

проблеми в українській 

термінології у сфері 

міжнародного комерційного 

арбітражу.  

3. Органи, що розглядали 

господарські спори в СРСР та їх 

статус. Статус арбітра в СРСР.  

4. Державні арбітражні 

суди в Україні та Російській 

Федерації. Ліквідація  державних 

арбітражних судів в Україні.  

5. Третейські суди в 

Україні та їх компетенція.  



6. Причини надання в 

українському праві поняттю 

«арбітраж» іншого значення, ніж 

воно має  в міжнародному праві 

та в праві економічно розвинутих 

країн.  

7. Проблеми некоректного 

вживання термінів «арбітражний 

суд» і «третейський суд» в Законі 

України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» для 

позначення поняття «arbitral 

tribunal» (арбітражний трибунал), 

що вживається в UNCITRAL 

Model Law on International 

Commercial Arbitration, та його 

причини.  

8. Проблеми некоректного 

вживання терміну «третейський 

суд» в Законі України «Про 

міжнародний комерційний 

арбітраж» для позначення понять 

«arbitration» та «arbitral tribunal», 

що вживаються в UNCITRAL 

Model Law on International 

Commercial Arbitration, та його 

причини. 

9. Проблема використання 

в Законі України «Про 

міжнародний комерційний 

арбітраж» терміну «третейський 

суд» та її причини. 

10. Відмінності в порядку 

створення, правовому статусі  та 

організації діяльності 

Міжнародного комерційного 

арбітражного суду при Торгово-

промисловій палаті України від 

основних міжнародних 

комерційних арбітражних судів 

світу та їх причини. 

 

Основні інформаційні джерела 

1. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996р. № 

254к/96ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96 

2. Конвенція з питань цивільного процесу. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_083;  

3. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 

URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_070;  

4. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_009/page3;  

5. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням 

господарської діяльності. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_076;  



6. Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного 

арбітражу. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_879;  

7. Господарський процесуальний кодекс України. URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12;  

8. Закон України «Про міжнародне приватне право». URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2709-15; 

9. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж».  URL:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4002-12; 

10. Закон України «Про третейські суди». URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1701-15; 

11. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text; 

12. Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань 

надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, 

отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затверджена 

наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації 

України від 27.06.2007 року № 1092/5/54. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-

15#Texthttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08;  

13. Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України № 04-5/608 

від 31.05.2002 «Про деякі питання практики розгляду справ за участю 

іноземних підприємств і організацій». URL:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02;  

14. Регламент Лондонського Міжнародного Третейського суду. URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_447;  

15. Арбітражний регламент Міжнародного арбітражного суду при 

Міжнародній торговій палаті. URL: 

http://www.nkau.gov.ua/NSAU/pravonsau.nsf/9f8cead0b3bf2b88c3256a910055a8
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http://arb.ucci.org.ua/icac/ru/rules.html;  

17. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_059;  

18. ICC Rules of Arbitration. URL: http://www.iccwbo.org/products-and-

services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration/;  

19. LCIA Arbitration Rules. URL: 

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Arbitration_Rules.aspx;  



20. UNCITRAL Arbitration Rules.  URL: 

http://www.UNCITRAL.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-

rules-revised-2010-e.pdf;  

21. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. URL:  

http://www.jus.uio.no/lm/un.arbitration.model.law.1985/; 

22. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards. URL:  http://www.uncitral.org/ uncitral /en/ uncitral 

_texts/arbitration/NYConvention.html;  
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни: 

- пакет програмних продуктів Microsoft Office; 

- мультимедійний проектор, комп’ютер, ноутбук, планшет, 

інтерактивні дошки; 

- ресурси для організації дистанційного навчання (Zoom, Google 

Docs, Telegramm). 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 



діяльності). Перескладання пропусків та незадовільних оцінок відбувається 

під час чергування викладачів на кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

добовий наряд, та інші) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням науково-педагогічним працівником.  

Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що наукові 

роботи, доповіді та інші форми роботи здобувачів вищої освіти будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни 

здійснюється з дотриманням основних нормативних документів 

Національної академії внутрішніх справ:  

1. Положення про організацію освітнього процесу в Національній 

академії внутрішніх справ: рішення Вченої ради НАВС від 24.02.2021, 

протокол № 5/13-5 

2. Положення про академічну доброчесність у Національній академії 

внутрішніх справ: Рішення Вченої ради НАВС від 27 березня 2018 р., 

протокол № 5, введено в дію Наказ НАВС від 30.03.2018 № 422. 

3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності в Національній академії внутрішніх справ (Ухвалене рішенням 

Вченої ради від 24.04.2018 Затверджено наказом НАВС від 02.05.18 № 642); 

4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в 

Національній академії внутрішніх справ (затверджений Рішенням Вченої 

ради Національної академії внутрішніх справ від 12 листопада 2020 року, 

протокол № 22, уведено в дію наказом НАВС від 08.12.2020 № 1171); 

5. Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ 

(рішення вченої ради НАВС від 28.01.2020, протокол № 2, затверджено 

наказом НАВС від 17.02. 2020 № 215). 

 

Після здійснення вибору цієї дисципліни вона стає обов’язковою для 

вивчення та включається до індивідуального навчального плану здобувача 

 

 

 

https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/polozh_pro_akadem.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/polozh_pro_akadem.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/2020/polozhennia_vondzpiv_0320.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/2020/polozhennia_vondzpiv_0320.pdf


Оцінювання результатів навчання 

 

Аудиторна робота (поточне накопичення балів) Підсумковий контроль Підсумкова кількість балів 

max 60 % max 40 % max 100 % 

Теми 1, 2, 3 Теми 4, 5 Самостійна 

робота 

Залік  

30 20 10 40 100 

 

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 від середнього рівня 

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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