
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ 

Метою курсу є опанування студентами основних понять, інститутів та 
джерел міжнародного комерційного арбітражу, вимог щодо процедур та порядку 
розгляду комерційних спорів та винесення за ними рішень з тим, щоб вони могли 
надати суб’єктам господарювання України необхідну допомогу. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародний комерційний арбітраж» має 
безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне право, міжнародне 
приватне право, право міжнародної відповідальності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування правових норм, які регулюють 
відносини, що виникають між суб’єктами різних правових систем у процесі 
врегулювання або вирішення суперечок між ними. 

Програмні результати навчання: 
знати: місце комерційного арбітражу у міжнародному цивільному процесі; 

види комерційних арбітражів, порядок призначення арбітрів, процедуру 
арбітражного провадження; порядок винесення арбітражного рішення, його 
визнання та виконання в інших державах; міжнародно-правові акти, що регулюють 
діяльність міжнародного комерційного арбітражу;  

вміти: укладати арбітражні угоди; надавати кваліфіковану допомогу 
суб’єктам господарювання при складанні необхідних документів; представляти 
сторони при розгляді справ у арбітражних судах; використовувати підстави для 
відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень; аналізувати 
арбітражну практику; 

володіти: системою знань що стосуються функціонування третейських 
судів та міжнародного комерційного арбітражу зокрема; правового регулювання 
міжнародного комерційного арбітражу; процедур розгляду справ у міжнародному 
арбітражу та виконання його рішень за кордоном. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Міжнародний комерційний арбітраж як один із основних засобів 

розв’язання спорів, що виникають у сфері міжнародних комерційних відносин. 
Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. Поняття 
третейського порядку вирішення спорів. Поняття і види міжнародного 
комерційного арбітражу. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітраж. 
Джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. 

Арбітражне провадження та виконання арбітражних рішень. Арбітражна 
угода, її види. Відвід державного суду з непідсудності. Відвід третейського суду з 
непідсудності. Порядок розгляду спорів міжнародним комерційним арбітражем. 
Арбітражне рішення. 11 касування арбітражного рішення. Визнання та виконання 
арбітражних рішень. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
– 150 годин, у т. ч. – 68 годин аудиторних занять і 82 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


