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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те-
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Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Загально правова 

характеристика 

міжнародних спорів  

 

 

2 

 

1 4   - - - - - - 

2. Правове регулювання 

способів 

врегулювання 

міжнародних спорів 

 2 1 4 -  

- - - - - - 

3. Класифікація способів 

вирішення 

міжнародних спорів 

 2 2 3 -  
- - - - - - 

4. Переговори як спосіб 

вирішення 

міжнародних спорів 

 2 2 3 -  
- - - - - - 

5. Консультації як спосіб 

вирішення 

міжнародних спорів 

 2 2 3   
- - - - - - 

6. Човникова дипломатія 

як спосіб вирішення 

міжнародних спорів 

 2 2 3 -  
- - - - - - 

7 Медіація як спосіб 

вирішення 

міжнародних спорів 

 2 2 4 -  
- - - - - - 

8 Арбітраж як спосіб 

вирішення 

міжнародних спорів 

 2 2 3 -  
- - - - - - 

9 Нейтральне 

встановлення фактів 
як спосіб вирішення 

міжнародних спорів 

 2 1 4   

- - - - - - 

10 Інші способи 

вирішення 

міжнародних спорів 

 2 1 8   
- - - - - - 

 Всього годин: 75 20 16 39 -  - - - - - - 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Загально правова характеристика міжнародних спорів  2 

1.1 Співвідношення понять «міжнародна ситуація», «міжнародний  
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1.2. 

1.3 

конфлікт», «міжнародний спір» та «спір з іноземним елементом». 

Характерні ознаки міжнародних спорів 

Учасники, сторони та суб’єкти міжнародних спорів. 

2. Правове регулювання способів врегулювання міжнародних 

спорів 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

Національне законодавство в сфері врегулювання міжнародних спорів  

Акти ЄС щодо несудових способів вирішення міжнародних спорів 

Міжнародні договори в сфері несудового врегулювання міжнародних 

спорів 

 

3. Класифікація несудових способів вирішення міжнародних спорів  2 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

Загально-правова характеристика несудових (альтернативних, 

мирних) форм/способів вирішення міжнародних спорів 

Універсальні та спеціальні, основні та комбіновані способи 

несудового вирішення міжнародних спорів. 

Виникнення та розвиток несудових способів врегулювання 

міжнародних спорів: досвід інших країн 

Практика застосування несудових способів врегулювання 

міжнародних спорів в Україні. 

 

4. Переговори як спосіб вирішення міжнародних спорів 2 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Поняття переговорів (негоціації) як способу вирішення міжнародного 

спору.  

Види та стилі переговорів. 

Переговорний процес та оформлення його результатів.  

Претензійний порядок врегулювання спорів як особливий вид 

переговорів. 

 

5. Консультації як спосіб вирішення міжнародних спорів 2 

5.1. 

 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Поняття консультацій як способу вирішення міжнародного спору, їх 

характерні ознаки.  

Суб’єкти надання консультацій. 

Порядок надання консультацій  

Оформлення кінцевих домовленостей.  

 

6. Човникова дипломатія як вид посередництва та спосіб вирішення 

міжнародних спорів 

2 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Поняття, значення та види посередництва як несудової форми 

врегулювання міжнародних спорів 

 Поняття та значення човникової дипломатії як виду посередництва та 

способу врегулювання міжнародних спорів 

Посередник, вимоги до особи посередника в човниковій дипломатії 

Порядок взаємодії посередника із сторонами міжнародного спору 

Результати човникової дипломатії, їх оформлення. 

 

7. Медіація як спосіб вирішення міжнародних спорів 2 

7.1. 

 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Поняття та значення медіації як способу врегулювання міжнародних 

спорів 

Види медіації. 

Медіатор. Вибір медіатора. Функції медіатора. 

Процедура медіації. Результати медіації, їх оформлення. 

 

8. Арбітраж як спосіб врегулювання міжнародних спорів 2 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

 

Арбітраж: поняття, правова природа та характерні ознаки  

Види арбітражу  

Загальні правила про арбітраж  

Спеціальні правила про арбітраж  
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9. Нейтральне встановлення фактів як спосіб вирішення 

міжнародних спорів 

2 

9.1. 

 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

Нейтральне встановлення фактів (neutral fact finding): поняття, види, 

особливості застосування  

Нейтральна експертна оцінка обставин справи 

Слідчі комісії, порядок їх формування та результати діяльності 

Порядок врегулювання спору примирною комісією (консоліація) 

 

 

10. Інші способи вирішення міжнародних спорів 2 

10.1 

10.2 

10.3 

 

10.4 

Добрі послуги як спосіб врегулювання міжнародних спорів 

“Мед-арб”: поняття, види та особливості. 

Нейтральне встановлення фактів (neutral fact finding): поняття, види, 

особливості застосування. 

Інші комбіновані способи вирішення спорів. 

 

 Усього 20 
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1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1, 2. Загально правова характеристика міжнародних спорів.  

Правове регулювання способів врегулювання міжнародних спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Співвідношення понять «міжнародна ситуація», «міжнародний конфлікт», «міжнародний 

спір» та «спір з іноземним елементом». 

2. Характерні ознаки міжнародних спорів 

3. Національне законодавство в сфері врегулювання міжнародних спорів  

4. Акти ЄС щодо несудових способів вирішення міжнародних спорів 

5. Міжнародні договори в сфері несудового врегулювання міжнародних спорів. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: конфлікт, правовий спір, міжнародна ситуація, міжнародний конфлікт, міжнародний 

спір, спір з іноземним елементом, спосіб врегулювання спору. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

При опрацюванні матеріалу необхідно пам’ятати, що правильний понятійний апарат є 

необхідним інструментом пізнання соціальних та правових явищ, що відбуваються в суспільстві, 

їх адекватного тлумачення та ефективного впливу на останні. Тому під час вивчення зазначеної 

теми потрібно в першу чергу з’ясувати сутність та поняття міжнародного спору як виду 

конфліктів та розмежувати такі категорії як «міжнародний спір», «міжнародна ситуація», 

«міжнародний конфлікт» та «спір з іноземним елементом».  

В юридичній доктрині домінує точка з про те, що міжнародний спір – специфічна (політико 

правова) розбіжність в інтересах двох і більше суб’єктів міжнародного права як правило держав.  

Утім з таких підходом можна не погодитись з огляду на те, що міжнародне право охоплює 

які мінімум дві галузі: міжнародне публічне і міжнародне приватне право. Отже і предметом 

правового регулювання міжнародного права виступають як публічні, так і приватно-правові 

відносини, і в будь-яких із них можуть виникати конфлікти інтересів і, як наслідок спори. Але 

спори між суб’єктами міжнародних приватних правовідносин чомусь не включено в категорію 

міжнародний спір. В Україні, наприклад, такі спори називаються «спори з іноземним елементом», 

а правовідносини, в яких вони виникають називають правовідносинами з іноземним елементом. 

Але, а нашу думку, таке термінологічне розмежування є штучним і виключення спорів між 

суб’єктами міжнародного приватного права із категорії міжнародний спір є невиправданим. 

Якщо звернутись до етимології таких понять як «конфлікт» та «правовий спір», то можна 

констатувати, що „конфлікт” є більш широким поняттям, ніж „правовий спір”: перше поняття 

походить від латинського терміну conflictus — зіткнення, сутичка та означає соціальне явище, тип 

взаємодії, в основі якого лежать протилежні, іноді навіть несумісні цілі, інтереси суб’єктів такої 

взаємодії. І такі протиріччя можуть мати місце абсолютно в будь-яких сферах суспільного життя. 

Тому нерідко для позначення цього явища використовується термін «соціальний конфлікт».» 

Поняття «правовий спір» означає юридичний конфлікт, тобто різновид соціального 

конфлікту, особливістю якого є те, що протилежні інтереси його суб’єктів або мотивація їх 

поведінки, або об'єкт конфлікту володіють правовими ознаками, а сам конфлікт призводить до 

юридичних наслідків. 

З точки зору природи конфліктів, що виникають у відносинах між суб’єктами міжнародного 

публічного права та окремо суб’єктами міжнародного приватного права термін «міжнародний 

спір» найочевидніше підходить саме до останніх. Саме відносини міжнародного приватного права 

найповніше охоплюються правом, в той час як публічні міжнародні відносини часто виходять за 
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межі права і носять більше політичний, ніж правових характер. Тому для конфліктів, що 

виникають між суб’єктами міжнародного публічного права більш доречним є використання 

термінів «міжнародний конфлікт» або «міжнародна ситуація». 

«Міжнародна ситуація» має місце, коли між державами виник конфлікт інтересів, але при 

цьому вони не вступають у взаємодію для його врегулювання а взаємодіють на інших рівнях 

нагнітаючи напруження між ними. 

 «Міжнародний конфлікт» має місце тоді, коли між державами має місце конфлікт інтересів і 

вони вступають у взаємодію з приводу такого конфлікту.  

«Міжнародний спір» це міжнародний юридичний конфлікт тобто зіткнення, протиріччя 

інтереси суб’єктів міжнародних правовідносин, що може призвести до юридичних наслідків та 

може врегульовуватись правовими засобами. Міжнародні спори можуть виникати між суб’єктами 

як міжнародного публічного, так і міжнародного приватного права. 

Саме в такому розумінні ми розглядаємо термін «міжнародний спір» в даному спецкурсі. 

Оскільки особливістю міжнародного спору як виду конфлікту є його тісний зв'язок з нормою 

права і здатність впливати на виникнення, зміну та припинення правовідносин, отже при 

врегулюванні таких спорів не повинні ігноруватися чи порушуватися положення права. Тому під 

час вивчення зазначеної теми потрібно проаналізувати джерела права у цій сфері. При чому мова 

йде про джерела як національні, так і міжнародні, а також такі що регламентують порядок 

мирного врегулювання як публічно-, так і приватноправових міжнародних спорів. 

Важлива роль в практиці мирного врегулювання міжнародних спорів належить джерелам 

міжнародного права. Особливо це стосується міжнародних спорів публічно-правового характеру.  

Так, наприклад, Конвенція ООН з морського права10.12.1982 року передбачає чотири 

способи врегулювання потенційних міжнародних спорів, кожен з яких держава-учасниці може 

обрати під час підписання цієї Конвенції або під час приєднання до неї: а) Міжнародний трибунал 

з морського права створений відповідно до Додатку VI; b) Міжнародний Суд ООН; c) арбітраж, 

створений відповідно до Додатку VII; d) спеціальний арбітраж, створений відповідно до Додатку 

VIII до цієї Конвенції. 

Стаття IX про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного 

простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла від 27.01.1967 року передбачає проведення 

консультацій у випадку, якщо держава-учасниця Договору має підстави вважати, що заплановані 

нею або її громадянами діяльність або експеримент в космічному просторі створять потенційно 

шкідливі перешкоди діяльності інших держав-учасниць Договору.  

НФВМС приватно-правового характеру регламентовано такими актами як Директива 

2008/52/EC Європейського парламенту та Ради «Про деякі аспекти посередництва (медіації) в 

цивільних та комерційних справах» від 21.05.2008 року, Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 

(переглянуто в 2010 році) тощо. 

За результатами вивчення теми студенти повинні знати: поняття та сутність міжнародного 

спору, його специфіку як виду конфліктів; поняття та зміст системи способів врегулювання 

міжнародних спорів. 

 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3. Класифікація способів вирішення міжнародних спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Загально-правова характеристика несудових (альтернативних, мирних) форм/способів 

вирішення міжнародних спорів (НФВМС) 

2. Універсальні та спеціальні, основні та комбіновані способи НФВМС. 

3. Виникнення та розвиток НФВМС: досвід зарубіжних країн 

4. Практика застосування несудових способів врегулювання міжнародних спорів в Україні. 

 

Методичні вказівки 
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Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний спір, несудові (альтернативних, мирних) форми/способи вирішення 

міжнародних спорів (НФВМС), переговори, консультація, човникова дипломатія, посередництво, 

медіація, арбітраж, примирні комісії, добрі послуги, “Мед-арб”, Нейтральне встановлення фактів. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Несудові (альтернативні, мирні) форми/способи вирішення міжнародних спорів (НФВМС) – 

це сукупність неюрисдикційних способів вирішення/врегулювання міжнародних спорів, у 

результаті застосування яких конфліктуючі сторони отримують такий варіант вирішення спору, 

який відповідає праву та враховує їх інтереси і тому є максимально взаємоприйнятним для них. 

НФВМС виступають не просто альтернативою щодо правосуддя, іноді вони є єдиним варіантом 

його врегулювання, особливо, коли має місце перехресна колізія.  

Аналізуючи НФВМС слід звернути увагу на співвідношення та взаємодію таких способів з 

системою юрисдикційного (в т.ч. судового) вирішення юридичних спорів та місце НФВМС в 

механізмі врегулювання спорів. Такі способи об’єднують у собі найбільш гнучкі та динамічні 

засоби подолання юридичних конфліктів, особливо обтяжених наявністю іноземного елемента. 

Тому перевагами таких способів порівняно із юрисдикційним захистом є те, що їх застосування 

можливе у ситуаціях, які підпадають під правове регулювання різних країн або, навіть, різних 

правових систем, що дозволяє мінімізувати час між моментом виникнення конфлікту та часом 

застосування примирної процедури, що надає змогу вирішити спір максимально оперативно та 

способом найбільш прийнятним для сторін спору. Також НФВМС, як і інші альтернативні способи 

вирішення спорів вирізняються добровільністю та конфіденційністю, процедура вирішення спорів 

максимально спрощена та не потребує значних затрат фінансових, організаційних чи інших 

ресурсів порівняно із судовою. Більше того, застосування способів НФВМС дозволяють не просто 

ліквідувати конфлікт, а й примирити конфронтуючі сторони. Ці властивості не тільки вирізняють 

НФВМС серед форм захисту, але й є особливо цінними для вирішення спорів, які за своєю 

природою виходять за межі права якоїсь окремої країни. 

Як і інші альтернативні юрисдикційному способи захисту, НФВМС е можуть 

застосовуватись у таких випадках: 1) якщо хоча б одна з конфліктуючих сторін не бажає брати 

участь у діалозі щодо примирення; 2) якщо спори містять складні, багаторівневі правові питання; 

3) якщо у спорі бере участь значна кількість сторін; 4) якщо розв’язання спору віднесено до 

виключної юрисдикції суду чи інших органів влади; 5) якщо вирішення спору потребує внесення 

змін в акти влади тощо. 

Тому вирішення питання про застосування НФВМС залежить від обставин кожного 

конкретного міжнародного спору. Недоліки зводяться до мінімуму, а переваги максимальні там, 

де з усього різноманіття способів НФВМС обирається той, що оптимально відповідає потребам 

сторін спору, характеру спірної ситуації і конкретним обставинами справи. 

У світовій практиці застосовується значна кількість способів НФВМС, як самостійно, так і в 

комплексі з юрисдикційними процедурами, як-от: добрі послуги, консультації, переговори, 

посередництво, в т.ч. медіація, човникова дипломатія, консоліація, примирні комісії, арбітраж, 

нейтральне (в т.ч. експертне) встановлення обставин, мед-арб тощо. 

Таке розмаїття способів НФВМС дозволяє класифікувати їх на види за різними критеріями.  

Найбільш традиційним є розподіл способів мирного вирішення міжнародних спорів на 

універсальні та спеціальні. Універсальними є способи, які можуть застосовуватись до більшості 

міжнародних спорів. До таких належать: переговори, медіація, човникова дипломатія, арбітраж, 

нейтральне встановлення обставин тощо. Спеціальними є способи, які застосовуються як правило, 

для вирішення окремих видів міжнародних правових спорів: так примирні комісії найчастіше 

застосовуються, до міжнародних трудових спорів; консультації – до міжнародних публічних 

спорів тощо. 

Також НФВМС розмежовують на основні й комбіновані. До основних належать: переговори, 

посередництво, арбітраж. Елементи цих трьох «основних» форм є складовою частиною багатьох 

інших процедур, які в зв’язку з цим отримали назву комбінованих, як-от: човникова дипломатія, 

нейтральне встановлення обставин, примирні комісії, мед-арб тощо. 
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Водночас при підготовці до даного заняття слід звернути увагу і на інші класифікації. Так, 

залежно від моделі взаємодії конфліктуючих сторін з посередниками способи НФВМС умовно 

класифікують на чотири групи: процедури, які проводяться конфліктуючими сторонами без участі 

посередника (різні види переговорів); процедури за участі посередника, який сприяє сторонам 

спору в налагодженні комунікації та веденні діалогу, при цьому розгляд конфліктної ситуації та 

пошук шляхів її вирішення сторони здійснюють самостійно (консультації, добрі послуги, медіація, 

човникова дипломатія тощо); процедури, в яких посередник, що залучається, може висловлювати 

свою позицію щодо окремих обставин конфліктної ситуації або можливих варіантів її вирішення, 

проте його міркування мають рекомендаційний характер (нейтральний експертний висновок, 

консоліація, примирні комісії тощо); процедури, в яких посередник залучається для розгляду та 

вирішення спору і його рішення має обов’язковий для сторін характер (арбітраж тощо).  

Особливу увагу слід приділити проблематиці виникнення та становлення української моделі 

НФВМС, яка відзначається особливостями в такій мірі, у якій був специфічним історичний процес 

розвитку української держави і права. 

За результатами вивчення теми студенти повинні знати: поняття та зміст системи НФВМС, 

місце таких способів в механізмі врегулювання міжнародних спорів, загальну характеристику 

окремих способів вирішення міжнародних спорів. 

 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 4. Переговори як спосіб альтернативного вирішення спору 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1 Поняття переговорів (негоціації) як способу вирішення міжнародного спору.  

2. Види та стилі переговорів. 

3. Переговорний процес та оформлення його результатів.  

4. Претензійний порядок врегулювання спорів як особливий вид переговорів.. 

 

Аудиторна письмова робота 

 

1. Здійснити порівняльну характеристику основних стилів ведення переговорів (письмово 

або у вигляді таблиці). 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний спір, несудові (альтернативних, мирних) форми/способи вирішення 

міжнародних спорів (НФВМС), переговори. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття та значення переговорів як 

способу вирішення міжнародного спору.  

Переговори — це спосіб вирішення спорів шляхом обговорення конфлікту сторонами з 

метою його врегулювання або досягнення взаємовигідного (взаємоприйнятного) для них 

вирішення конфлікту. 

Переговори відрізняються від інших видів соціальної взаємодії тим, що: їх основною 

складовою є спілкування (усне або письмове) та обмін думками; процес переговорів передбачає 

спільну діяльність двох або більше суб’єктів, яка, незважаючи на можливі розбіжності між ними, 

орієнтована на досягнення відносно єдиної мети — досягнення угоди між їх учасниками; така 

діяльність є як правило добровільною та свідомою і орієнтована як на сприяння виникненню зміні 

або припиненню в майбутньому відносин між двома або більше сторонами, так і для усунення вже 

існуючих проблем.  



10 

 

Інакше кажучи переговори допомагають зберегти або відновити відносини, які будуть або 

повинні бути продовжені в майбутньому.  

Необхідно звернути увагу на ту обставину, що переговори як спосіб НФВМС можуть 

застосовуватись до широкого кола суспільних відносин (у т.ч. таких, що знаходяться поза межами 

правового регулювання) на індивідуальному, інституційному, національному або глобальному 

рівнях, що робить їх універсальною формою спілкування. 

Водночас слід уміти розрізняти переговори як спосіб безконфліктного спілкування/діалогу та 

переговори як інструмент врегулювання конфліктів. Переговорний процес в умовах конфлікту має 

низку особливостей, зокрема: переговори накладають на сторони особливу підвищену 

відповідальність за прийняті рішення, оскільки недосягнення згоди в процесі переговорів може 

тягнути за собою повне припинення відносин між контрагентами та невиконання договірних умов; 

несвоєчасні або неправильні рішення, прийняті на переговорах, часто тягнуть за собою 

продовження або навіть посилення конфлікту, що відповідно спричиняє додаткові негативні 

наслідки. З огляд на це у випадку проведення переговорів у конфліктному процесі з метою 

збереження вже існуючих стосунків, сторони повинні орієнтуватися не на погрози чи 

ультиматуми, а на формування позицій про внесок кожного із учасників у майбутню співпрацю.  

В юридичній доктрині переговори класифікують за різними критеріями: залежно від 

кількості сторін: двосторонні (bilateral negotiations) та багатосторонні (multilateral negotiations); за 

характером взаємодії сторін: прямі (direct negotiations) і непрямі (indirect negotiations)); залежно від 

регулярності проведення: разові, а також поновлювані переговори (ongoing negotiations), які, у 

свою чергу, поділяються на такі, що тривають регулярно, мають стабільний порядок денний і 

передбачають можливість повернутися до раніше обговорюваних питань, і такі, що можуть 

проводитись в кілька етапів, і в ході одного етапу переговорів вирішується по суті лише певна 

частина багатоступеневих питань тощо. Різні види переговорів мають свою специфіку та 

застосовуються для різних типів конфліктів. Так, наприклад, для вирішення публічних 

міжнародних спорів найчастіше застосовуються безпосередні поновлювані переговори.  

Важливо також засвоїти, що залежно від намірів учасників переговорів можуть різнитися й 

стилі їх ведення. В доктрині виділяють чотири основні стилі проведення переговорів: жорсткий 

стиль, м’який стиль, торговий стиль, стиль співробітництва. Жорсткий стиль передбачає 

наполягання на своїх вимогах, непоступливість, постійний тиск на контрагента. Як правило, такий 

стиль обирає сторона конфлікту, яка має правову, фінансову, організаційну чи інші переваги над 

опонентом. М’який стиль передбачає компроміс, поступки опонентові 

Такий стиль переговорів є доцільним за умови, що добрі відносини із опонентом для сторони 

спірних правовідносин є важливішими за виграш спору. Торговий (компромісний) стиль 

передбачає обмін поступками, в результаті кожна сторона спірних правовідносин у чомусь 

програє для того, щоб в чомусь виграти. Торговий стиль націлений не на налагоджування 

добросусідських відносин з опонентом, а на досягнення своєї вигоди. Співробітницький стиль 

передбачає врегулювання конфлікту з максимальним задоволенням інтересів обох сторін спірних 

правовідносин. Якщо в ситуації конфлікту ведуться переговори в співробітницькому стилі, 

сторони прагнуть віднайти взаємну вигоду там, де тільки можна, а там, де їх інтереси не 

співпадають, вони наполягають на такому результаті, який би був заснований на певних 

справедливих нормах, незалежно від волі кожної сторони 

При ознайомленні із питанням стратегії та стилів переговорів слід особливу увагу звернути 

на розмежування таких категорій як «позиція» та «інтерес». Позиція — це конкретна пропозиція 

або пакет пропозицій, з яким сторона виходить на переговори. Інтерес — це причина або основа 

сформульованої пропозиції, що частково відображена в позиції сторони. Інтерес має більш 

глибинний характер; і якщо позиції можуть змінюватися в ході обговорення предмета переговорів, 

інтереси, як правило, залишаються незмінними. Саме за наявності спільних або ж частково 

дотичних інтересів сторони шляхом поступок і зближення позицій, як правило, приходять до 

взаємовигідної угоди. У зв’язку із цим, важливим для успішності переговорів є узгодження 

інтересів сторін, а не їх позицій. 

Існування багатьох різновидів переговорів обумовлює специфіку переговорного процесу, 

який також може відрізнятися. Водночас його умовно можна поділити на п’ять найбільш 
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поширених етапів переговорів: 1) підготовка до переговорів; 2) виступи (презентація) сторін; 3) 

формулювання списку обговорюваних питань; 4) досягнення домовленості й оформлення 

договору; 5) завершення переговорів. Під час вивчення зазначеної теми потрібно детально 

проаналізувати зміст кожного з етапів, а також звернути увагу на особливості оформлення 

результатів переговорів. 

Наразі в Україні законодавче оформлення отримав лише один вид переговорів – претензійне 

врегулювання спору. 

Претензійний порядок врегулювання спору — різновид переговорів, що передбачає 

самостійне врегулювання спору сторонами в поза- і досудовому порядку за допомогою 

особливого письмового спілкування з метою зняття правової або фактичної невизначеності та 

встановлення (визначення) цивільних прав, що є для сторін у силу договору або закону 

обов’язковою або добровільною. Особливістю претензійної процедури, яка дозволяє чітко 

кваліфікувати і відрізняти її від інших схожих досудових способів врегулювання спорів є 

обов’язкова письмова форма. 

Слід пам’ятати, що застосування претензійного порядку врегулювання спору в Україні є 

правом, а не обов’язком суб’єктів спірних правовідносин. Проте в окремих випадках застосування 

цього порядку є обов’язковим (наприклад у спорах, що виникають у сфері міжнародних 

перевезень). 

За результатами вивчення теми студенти повинні знати сутність та характерні ознаки 

переговорів як НФВМС, розрізняти види переговорів, вміти визначати стилі найбільш ефективні 

для конкретних переговорів та особливості їх процедури. 

 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 5. Консультації як спосіб вирішення міжнародних спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Поняття консультацій як способу вершення міжнародного спору, їх характерні ознаки.  

2. Суб’єкти надання консультацій. 

3. Порядок надання консультацій  

4. Оформлення кінцевих домовленостей 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний спір, несудові (альтернативних, мирних) форми/способи вирішення 

міжнародних спорів (НФВМС), консультація, переговори. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття та значення консультацій як 

способу вирішення міжнародних спорів.  

Консультації — спосіб це процес взаємодії заінтересованих осіб покликаний забезпечити 

превенцію виникнення міжнародних спорів, який передбачає попередньо визначений діалог 

заінтересованих осіб – суб’єктів міжнародних відносин, на випадок виникнення між ними 

розбіжностей або для напрацювання спільної позиції щодо тих чи інших питань.  

Консультації часто ототожнюють з переговорами чи називають їх різновидом. Водночас 

вони є це радше комбінованим способом НФВМС, який містить елементи переговорів та 

нейтрального встановлення обставин справи. 

Консультації відрізняються від інших видів соціальної взаємодії тим, що: сторони діалогу 

можуть наперед (ще до виникнення конфлікту) домовитись про зустрічі, їх періодичність та форму 

взаємодії, утворити консультаційні комісії, або визначити нейтрального консультанта, до якого 

вони можуть звернутись у разі потреби; консультації часто передбачають опосередкований діалог 
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(наприклад, шляхом обміну документами); основна мета консультації превенція міжнародного 

спору шляхом усунення розбіжностей, що можуть спричинити міжнародний спір. 

Консультації як правило застосовуються після переговорів чи інших примирних процедур на 

етапі виконання домовленостей, щоб можливі в процесі виконання розбіжності не переросли в 

новий спір. 

Проведення періодичних консультацій може бути передбачено в процесі тривалої взаємодії 

суб’єктів міжнародних відносин з метою підтримання миру між ними. 

У низці дво- і багатосторонніх угод консультації передбачені як обов'язковий засіб усунення 

розбіжностей (Генеральна угода про тарифи і торгівлю 1947 р.; Договір про принципи діяльності 

держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні 

тіла 1967 р.; Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в їхніх надрах ядерної 

зброї й інших видів зброї масового знищення 1971 р.; Конвенція ООН з морського права 1982 р.; 

Угода про політичні консультації між Бразилією і США 1976 р.; Хартія про особливе партнерство 

між Україною і НАТО 1997 р. та ін.). В міждержавних міжнародних договорах у сфері охорони 

навколишнього середовища в якості засобу вирішення спорів вони часто виступають єдиним, 

прямо передбаченим міжнародним договором, засобом (Наприклад, в Об'єднаній конвенції про 

безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними 

відходами 1997 г. (ст. 38), в Конвенції про ядерну безпеку 1994 г. (ст. 29)).  

Переговорний процес під час консультацій має низку особливостей, зокрема: консультації 

передбачають багаторазову взаємодію їх учасників; час, місце, спосіб і періодичність 

консультацій, за загальним правилом, визначається їх учасниками наперед ще до виникнення 

конфлікту; консультації, як правило, стосуються окремих обставин ситуації, а не всього 

міжнародного спору вцілому; консультації часто вимагають від сторін спеціальних знань, тому їх 

учасниками часто виступають фахівці, спеціалісти. 

За результатами вивчення теми студенти повинні знати сутність та характерні ознаки 

консультацій як НФВМС та особливості їх процедури, розрізняти види консультацій, вміти 

визначати доцільність застосування даного способу до конкретної ситуації. 

 

 

Семінарські заняття 5 

Тема 6. Човникова дипломатія як вид посередництва та спосіб вирішення міжнародних 

спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Поняття, значення та види посередництва як способу НФВМС 

2. Човникова дипломатія як вид посередництва: поняття та характерні ознаки.  

3. Посередник, вимоги до особи посередника в човниковій дипломатії. 

4. Порядок човникової дипломатії та оформлення її результатів.  

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний спір, несудові (альтернативних, мирних) форми/способи вирішення 

міжнародних спорів (НФВМС), посередництво, посередник, фасилітація, медіація, човникова 

дипломатія, консоліація, примирні комісії. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

На практиці у випадку виникнення спору, непоодинокими є ситуації, коли існують проблеми 

із взаєморозумінням між конфліктуючими сторонами і є велика ймовірність допустити помилки, 

що можуть призвести до затягування конфлікту на більш довгий час та його ескалації. 

Ефективному вирішенню таких спорів сприяє залучення посередника. Спосіб вирішення спорів 

(конфліктів, дискусій), що передбачає взаємодію сторін конфлікту та незалежного, нейтраль ного, 

кваліфікованого посередника, який сприяє останнім у відновленні комунікації, обговоренні 
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конфлікту та пошуку способів його вирішення або взаємовигідного (взаємоприйнятного) для них 

врегулювання конфлікту, отримав назву посередництво, і займає особливе місце серед способів 

альтернативного вирішення спорів. Безсумнівними перевагами посередництва є його гнучкість, 

універсальність та економічна доступність. Крім того, ця процедура спрямована на діалог між 

учасниками конфлікту і посередником і, що найбільш важливо, на діалог конфліктуючих сторін 

між собою, а тому ефективність цього способу досить висока. 

Необхідність обробки значного обсягу інформації в ході посередництва, з’ясування певної 

спільності та взаємозв’язку інтересів сторін, посилення їхньої взаємної довіри й готовності до 

спільного пошуку збалансованого вирішення конфлікту обумовлює поетапність цієї примирної 

процедури. Звісно структура посередництва залежить від його виду та особливостей конкретного 

спору, що є предметом врегулювання, водночас, можна виділити етапи, як правило, присутні в 

більшості процедур. Так, першим етапом є ініціювання процедури, на якому відбувається вибір 

виду посередництва, який найбільше відповідає потребам сторін конфлікту та конкретного 

посередника чи відповідної організації, документальне оформлення (де це потрібно) угоди про 

відповідні послуги. 

Наступним етапом є налагодження комунікації сторін. Тут посередник здійснює збір повної 

інформації про конфлікт на поточний момент і вживає заходів щодо спонукання сторін до діалогу. 

В окремих видах посередництва функції посередника щодо початку та налагодження комунікації 

вичерпуються визначенням часу, місця та допомогою в організації проведення зустрічі сторін. При 

цьому в подальшому діалозі він може не брати активної участі (наприклад, «добрі послуги»), в 

інших — посередник може активно співпрацювати з усіма учасниками до моменту кінцевого 

вирішення конфлікту (наприклад, медіація, консоліація). 

На етапі взаємодії учасників посередництва посередник забезпечує конструктивне 

обговорення проблеми. З цією метою він може надавати допомогу в організації спілкування, 

гасити надмірну емоційність сторін та створювати комфортну атмосферу спілкування, зміщувати 

акценти в діалозі, звертати увагу учасників на певні факти, надавати допомогу в пошуку 

вирішення конфлікту. 

Завершальним етапом посередництва є перевірка виконання домовленостей. Оскільки 

фактично рішення щодо способу врегулювання конфлікту приймають сторони, саме вони 

відповідають за виконання угоди, досягнутої в результаті діалогу. Водночас своєрідний контроль 

посередника в цьому випадку дозволяє останньому побачити, чи ефективною була примирна 

процедура. Якщо ж виявлено проблеми виконання, посередник може своєчасно посприяти 

сторонам у подоланні труднощів з виконанням і проаналізувати, якими упущеннями під час 

посередництва вони обумовлені та не допустити їх у майбутньому.  

При ознайомленні конкретними видами посередництва слід пам’ятати, що примирна 

процедура за участю посередника є надзвичайно ефективною при застосуванні до таких ситуацій, 

у яких мова йде не просто про міжнародний спір, а про міжнародний конфлікт в стані ескалації 

(наприклад, військовий конфлікт).  

При опрацюванні матеріалу необхідно особливу увагу приділити Човниковій дипломатії – 

способу мирного вирішення міжнародних спорів шляхом серії переговорів за участю 

нейтрального посередника і на основі висунутих останнім умов. 

За загальним правилом застосування човникової дипломатії для вирішення конкретного 

міжнародного спору здійснюється за спільним рішенням конфліктуючих сторін. Водночас в 

нейтральний посередник, яким може бути держава, яка не є стороною конфлікту, міжнародна 

організація, громадський чи політичний діяч інша авторитетна для сторін конфлікту особа може 

виступити з відповідною ініціативою. 

Саме ця примирна процедура наразі застосовується в міжнародних спорах не тільки 

публічно-правового, а й приватного характеру.  

В юридичній доктрині часто човникову дипломатію називають видом переговорів, або 

тактикою переговорів. Водночас з цим не можна погодитись з тих причин, що посередник в 

човниковій дипломатії, на відміну від посередників в опосередкованих переговорів може мати 

власну позицію у спорі і впливати на позиції сторін конфлікту, висувати останнім певні умови. З 
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цих же причин не слід ототожнювати човникову дипломатію і з шатл-медіацією та добрими 

послугами. 

Посередники можуть здійснювати човникову дипломатію діяльність індивідуально, в складі 

організації та робочих груп. Процедура човникової дипломатії в різних видах конфліктів має свої 

особливості, проте в більшості випадків, вона здійснюється в кілька етапів, як от: опитування 

сторін про їх потреби та інтереси; формування графіку послідовних зустрічей посередника із 

кожною із сторін; формування посередником умов сторонам (факультативний етап); визначення 

пропозицій щодо шляхів вирішення спору (висування альтернативних рішень), оцінка й вибір 

рішень, досягнення угоди та її оформлення. 

За результатами вивчення теми студенти повинні визначати поняття та характерні ознаки 

посередництва як способу НФВМС, розрізняти види посередництва, знати умови застосування 

човникової дипломатії та особливості цієї процедури. 

 

 

Семінарські заняття 6 

Тема 7. Медіація як спосіб вирішення міжнародних спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Поняття та значення медіації як способу врегулювання міжнародних спорів 

2. Види медіації. 

3. Медіатор. Вибір медіатора. Функції медіатора. 

4. Процедура медіації. Результати медіації, їх оформлення 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний спір, несудові (альтернативних, мирних) форми/способи вирішення 

міжнародних спорів (НФВМС), посередництво, медіація, медіатор, медіаційна угода. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Медіація (від лат. medius — займати середину між двома точками зору або сторонами, 

mediatio — посередництво) – вид посередництва, що передбачає взаємодію сторін конфлікту та 

незалежного, нейтрального, кваліфікованого посередника — медіатора, який сприяє останнім у 

відновленні комунікації, обговоренні конфлікту та пошуку способів його вирішення або 

взаємовигідного (взаємоприйнятного) для них врегулювання конфлікту. 

Саме ця примирна процедура наразі імплементується в національний механізм захисту прав 

особи як найбільш універсальний вид посередництва. 

В різних країнах процедури медіації мають багато спільного, утім їх роль у механізмі захисту 

прав людини і взаємодія з юрисдикційної захистом відрізняються. Залежно від взаємодії з 

юрисдикційною формою захисту виділяють 1) судову («присудову», «інтегровану») та 2) 

позасудову (неінтегровану) медіацію. В першому випадку даний спосіб примирення 

застосовується під час судового провадження за сприяння суду, в другому – незалежно від 

існування судового процесу виключно за бажанням сторін спору. 

Залежно від моделі поведінки медіатора розмежовують три види медіації: 1) медіація при 

пасивній участі медіатора – медіатор в процесі посередництва лише сприяє налагодженню 

комунікації між сторонами конфлікту; 2) медіація при активній участі медіатора – медіатор поряд 

з налагодженням комунікації між сторонами конфлікту може давати оцінку окремим фактам або 

позиціям сторін (наприклад, висловлювати свою думку про ймовірне рішенні по справі, якщо спір 

буде передано на розгляд суду); 3) Трансформативна медіація – медіатор не тільки сприяє 

комунікації між сторонами для врегулювання конкретного спору, але й відновленню нормальних 

відносин сторін. 

За загальним правилом застосування медіації для вирішення конкретного міжнародного 

спору здійснюється за спільним рішенням конфліктуючих сторін. Водночас в країнах, де поряд з 



15 

 

добровільною застосовується модель обов’язкової, судової медіації звернення до медіатора може 

бути рекомендовано або призначено судом. 

Посередники-медіатори можуть здійснювати медіаційну діяльність індивідуально, в складі 

організації та об’єднання медіаторів. Процедура медіації в різних країнах має свої особливості, 

проте в більшості випадків, вона здійснюється в кілька етапів, як от: вступне слово медіатора; 

виступи (презентація) сторін; .формулювання порядку денного, з’ясування інтересів сторін, 

визначення спірних питань; формування пропозицій щодо шляхів вирішення спору (висування 

альтернативних рішень), оцінка й вибір рішень, досягнення угоди та її оформлення. 

При медіації посередник, допомагаючи сторонам, не може наперед спрогнозувати, які 

потреби та інтереси сторін будуть виявлені в ході обговорення і яким чином сторони вирішать їх 

задовольнити. Посередник володіє лише загальною інформацією про конфлікт між відповідними 

сторонами та позиції сторін. Тільки в процесі посередництва він допомагає сторонам виявити їх 

реальні потреби та інтереси, необхідність задоволення яких спровокувала конфлікт, доступні 

сторонам способи задоволення їх потреб та інтересів і можливі шляхи врегулювання конфлікту. 

При цьому посередник не може нічого радити сторонам чи пропонувати власні варіанти 

вирішення їх конфлікту. Цим медіація відрізняється і від такого виду посередництва, як 

консоліація (від лат. concilio — наближати, англ. conciliate — примиряти), при якій консоліатор 

виступає не тільки як посередник, але й як своєрідний радник конфліктуючих сторін. і може 

давати власну оцінку окремим обставинам справи, робити консультативні зауваження, що 

стосуються характеру спору протягом всього процесу обговорення та пропонувати сторонам свій 

варіант вирішення конфлікту. 

Деякі дослідники консиліацію називають попереднім етапом переговорів, медіації або 

арбітражу, «оціночною медіацією» тощо водночас це самостійний вид посередництва, що 

передбачає взаємодію сторін конфлікту та незалежного, нейтрального, кваліфікованого 

посередника — консиліатора, який за результатами обговорення конфлікту пропонує сторонам 

варіант рішення, яке не є обов’язковим для них. 

Найбільше поширення медіація має при врегулюванні в приватно-правових, трудових та 

економічних міжнародних спорів (сімейна медіація, корпоративна медіація, комерційна медіація). 

Слід звернути увагу, що законодавчо не встановлено вимог до змісту документів, якими 

ініціюється медіація чи оформляються її результати. Не конкретизують це питання і численні 

Рекомендації та інші міжнародні акти. За загальним правилом такі документи оформляються в 

одному примірнику для кожної сторони, що братиме/брала участь у медіації, та медіатора. Крім 

того у процесі оформлення медіаційної угоди, в першу чергу, оформляються ті пункти, по яких 

готовність учасників до домовленостей найбільш висока. 

Водночас оформлення результатів медіації не завжди обмежується укладенням тільки 

медіаційної угоди. Залежно від обставин конкретного спору, предмета спору, виду медіації 

домовленості сторін можуть оформлятися іншими документами (мировою угодою, ухвалою суду, 

наказом, правочином тощо). 

За результатами вивчення теми студенти повинні визначати поняття та характерні ознаки 

медіації, розрізняти її види, знати умови застосування конкретних видів медіації та особливості їх 

процедур. 

 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 8. Арбітраж як спосіб врегулювання міжнародних спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Арбітраж: поняття, правова природа та характерні ознаки  

2. Види арбітражу  

3. Загальні правила про арбітраж  

4. Спеціальні правила про арбітраж  
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Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: АВС, арбітраж, третейський суд, арбітражна угода, МКА. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Арбітраж — це спосіб вирішення спорів, що передбачає взаємодію сторін конфлікту та 

незалежного, нейтрального, кваліфікованого посередника (арбітра), який за результатами 

обговорення конфлікту вповноважений винести обов’язкове для сторін рішення. Головне завдання 

арбітражу полягає у врегулюванні спору шляхом застосування норм відповідного (національного 

або міжнародного) права. 

Даний спосіб альтернативного вирішення правових конфліктів має глибоке історичне 

коріння й дуже популярний у більшості країн світу. У ХХ ст. арбітраж став стандартним методом 

вирішення спорів в різних галузях економіки (будівництво, біржова торгівля, перевезення і 

страхова справа, міжнародні комерційні угоди тощо) — галузях, де фахова грамотність арбітра є 

особливо корисною.  

Слід пам’ятати, що в Україні арбітраж здійснюється так званими третейськими судами, які 

попри свою назву не є органами судової влади. Тому, вітчизняне третейське судочинство є нічим 

іншим як видом арбітражу. 

Аналізуючи арбітраж, студентам необхідно особливу увагу приділити аналізу юридичної 

природи і принципів організації арбітражу в Україні. В юридичній доктрині існує дискусія щодо 

віднесення арбітражу до способів АВС, оскільки останній не відповідає таким ознакам АВС як 

неформалізований характер, менша вартість порівняно із судовою процедурою, швидкість тощо. 

Водночас у терміні «альтернативне вирішення спорів» альтернативність означає можливість 

конфліктуючих сторін використовувати для вирішення/врегулювання конфлікту (спору) і захисту 

своїх прав та інтересів будь-які на їх вибір примирні чи інші процедури, не заборонені законом. 

Така риса притаманна й арбітражу, попри його формалізований характер, адже обирати цей спосіб 

врегулювання спорів чи ні — вирішують саме сторони; і вони самостійно визначають, з яким 

арбітром (арбітрами) співпрацювати і який вид арбітражу обрати. 

В Україні, як і багатьох інших країнах світу, функціонують внутрішній (третейські суди) і 

зовнішній (міжнародний комерційний) арбітраж. Перший застосовується до спорів, у яких 

конфліктуючі сторони є резидентами однієї країни, другий — у спорах, обтяжених іноземним 

елементом. При опануванні даної теми студентам необхідно також розмежовувати «міжнародний 

комерційний арбітраж» та «міжнародний (публічний) арбітраж». Міжнародний (публічний) 

арбітраж розглядає спори, які є результатом міждержавних відносин. Учасниками таких спорів є 

держави, а предметом є питання міжнародного публічного права. Водночас міжнародний 

комерційний арбітраж розглядає цивільно-правові спори, ускладнені іноземним елементом, де 

хоча б одна зі сторін повинна бути представником іноземної держави. 

При дослідженні видів арбітражу студентам слід звернути увагу на те, що розвиток цього 

способу АВС обумовив існування двох основних його форм: інституційного (постійнодіючого) 

арбітражу та арбітражу ad hoc (створеного для вирішення конкретної справи). 

Постійнодіючий (інституційний) арбітраж є недержавною установою, сформованою з метою 

здійснення юрисдикційних функцій на основі укладеної сторонами арбітражної угоди. 

Інституційні арбітражні центри, як правило, створюються при торгових палатах, асоціаціях, 

біржах по торгівлі певною продукцією. В окремих країнах існують регіональні арбітражні центри 

(наприклад, у Пекіні та Каїрі). Інституційні арбітражі діють постійно і не закінчують своє 

функціонування після вирішення конкретної справи. Головною особливістю постійнодіючих 

арбітражів є наявність спеціальних арбітражних регламентів та правил, які, як правило, 

розробляються на основі типових (модельних) регламентів, рекомендованих Комісією Організації 

Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі — ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL).  

Арбітраж ad hoc створюється для розгляду конкретної справи, і коли ця справа доходить до 

свого процесуального результату — він перестає існувати. Сторони самостійно обирають 

арбітражний регламент для арбітражу ad hoc і можуть повністю контролювати процес розгляду 
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справи. Як правило, сторони в арбітражі ad hoc надають перевагу арбітражному регламенту 

ЮНСІТРАЛ. 

Перевагою арбітражу ad hoc, безумовно, є те, що він формується з більшою увагою до 

побажань сторін і фактів конкретної справи. Але слід пам’ятати, що подібний спосіб проведення 

арбітражного процесу потребує більшої співпраці сторін та їх юристів. Недоліком арбітражу ad 

hoc стає його абсолютна залежність від поведінки сторін. Арбітраж ad hoc може залишатися 

ефективним лише при умові добросовісного виконання сторонами своїх обов’язків.  

Також диференціюють види міжнародного комерційного арбітражу за предметним 

принципом: арбітражі загальної компетенції, які можуть розглядати всі види спорів, пов’язаних з 

міжнародним економічним та науко-технічним співробітництвом (наприклад, Американська 

арбітражна асоціація, Китайська міжнародна торгово-економічна арбітражна комісія, 

Лондонський комерційний міжнародний арбітражний суд), та арбітражі спеціальної компетенції, 

які формуються з метою вирішення спорів, що виникають зі специфічних відносин (Арбітраж при 

Міжнародній асоціації повітряного транспорту, Арбітраж при асоціації з торгівлі кави в Гамбурзі, 

Арбітраж Лондонської асоціації з торгівлі зерном). 

Наразі арбітраж це один з небагатьох способів АВС, що знайшов своє детальне законодавче 

регулювання в більшості розвинених країн. 

Положення, які регламентують вітчизняну модель арбітражу, переважно акумульовано в 

Законах України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 р. та «Про міжнародний комерційний 

арбітраж» від 24 лютого 1994 р., які було прийнято на підставі Типового закону, розробленого 

Комісією ООН із права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), а положення щодо оскарження рішень 

третейських судів, оспорювання рішень МКА, та видачу наказів/надання дозволу на примусове 

виконання виконавчих листів за рішеннями третейських судів, визнання та надання дозволу на 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу — у Цивільному процесуальному 

кодексі України (Розділ VIIІ; глави 3, 4 Розділу ІХ) та Господарському процесуальному кодексі 

України (Розділ VII) . 

При опрацюванні матеріалу необхідно також звернути увагу на арбітражні угоди 

(застереження). Арбітражна угода — це письмова угода, відповідно до якої сторони 

зобов’язуються передати в арбітраж всі чи певні спори, які виникли чи можуть виникнути між 

ними у зв’язку з будь-якими конкретними договірними чи іншими правовідносинами, об’єкт яких 

може бути предметом арбітражного процесу. У своїй арбітражній угоді сторони можуть обирати 

регламент та процедуру їх арбітражного провадження, місце і мову арбітражу, матеріальне право, 

що регулює справу, арбітрів, що будуть розглядати справу. 

При цьому студентам потрібно пам’ятати, що за формою закріплення виділяють два види 

арбітражних угод: арбітражне застереження та окрема арбітражна угода. Арбітражне застереження 

є більш розповсюдженим видом арбітражної угоди і є домовленістю сторін про передачу свого 

спору до арбітражу у випадку виникнення потенційних протиріч між ними. Як правило, 

арбітражне застереження включається до змісту основного договору та є його частиною. 

Натомість окрема арбітражна угода або «третейський запис» має ретроспективний характер – це 

самостійний договір про передачу спору, що виник на розгляд третейського суду бо МКА. Окремі 

науковці виділяють третій вид арбітражної угоди — арбітражний договір, що укладається 

сторонами окремо від основного контракту, щодо спорів, що можуть виникнути між сторонами в 

майбутньому, у зв’язку з конкретним контрактом, або групою контрактів між ними. 

Додатково студенти повинні проаналізувати процедуру арбітражу та його результати. 

Як правило, арбітраж (і внутрішній, і міжнародний) діє у складі одного або трьох арбітрів.  

Процедура розгляду справ у арбітражі має ряд спільних рис із судовим провадженням, але ці 

процеси є принципово різними. Характерною особливістю арбітражного процесу, на відміну від 

процесу національних судів, що підпорядковані вимогам процесуальної форми, в арбітражі у 

сторін є необмежені можливості впливати на процедуру вирішення спору.  

При підготовці до арбітражного процесу, як і до судового, збираються усі можливі факти, 

докази, проводиться аналіз контракту, з'ясовуються спірні питання, проводяться зустрічі зі 

свідками, відповідними спеціалістами тощо. Разом з цим, в арбітражному процесі існує менше 

закріплених законодавством способів щодо отримання доказів; свідки зазвичай не можуть 
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викликатися офіційними повістками; в період перед слуханням справ не проводяться зустрічі між 

арбітрами та сторонами, адже відсутні жорсткі процесуальні межі. В будь-якому разі, саме 

слухання справи більшою мірою залежить від точки зору арбітра і тому є непередбачуваним на 

відміну від судового розгляду, і врешті, арбітражне рішення є остаточним і не підлягає 

оскарженню по суті на відміну від судового рішення. 

За результатами вивчення теми студенти повинні також знати та вміти з’ясувати особливості 

процедури арбітражу, специфіку прийняття, звернення до виконання та оскарження арбітражних 

рішень. 

 

Семінарські заняття 8 

Тема9, 10. Нейтральне встановлення фактів як спосіб вирішення міжнародних спорів. 

Інші способи вирішення міжнародних спорів 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Нейтральне встановлення фактів (neutral fact finding): поняття, види, особливості 

застосування  

2. Нейтральна експертна оцінка обставин справи 

3. Слідчі комісії, порядок їх формування та результати діяльності 

4. Порядок врегулювання спору примирною комісією 

5. Мед-арб”: поняття, види та особливості. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний спір, несудові (альтернативних, мирних) форми/способи вирішення 

міжнародних спорів (НФВМС), посередництво, нейтральне встановлення фактів, консоліація, 

примирні комісії, слідчі комісії, мед-арб. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Кожен спір є унікальним з точки зору емоційної напруженості, інтересів сторін, правового 

регулювання тощо. Водночас при всіх відмінностях переважна більшість конфліктів має 

принаймні один спільний елемент — факти. І доля багатьох спорів залежить від того, яку 

інформацію про ці факти отримають конфліктуючі сторони. Адже там, де існує невизначеність, 

множиться недовіра. З огляду на це отримання сторонами об’єктивної інформації про факти, що 

мають значення для вирішення конкретного спору, є важливою умовою його оперативного та 

ефективного врегулювання.  

Нейтральне встановлення фактів (neutral fact fi nding) — спосіб альтернативного вирішення 

спорів (АВС), що передбачає залучення сторонами конфлікту або суб’єктом, що 

розглядає/вирішує спір незалежного фахівця, який досліджує обставини справи і дає їм 

нейтральну оцінку (neutral evaluation) або здійснює нейтральну експертизу обставин справи, що 

потребують спеціальних знань (neutral expert fact fi nding).  

Цей спосіб НФВМС може застосовуватись як самостійно, так і в поєднанні з іншими 

примирними процедурами. 

Найбільш поширеним видом нейтрального встановлення фактів є нейтральна оцінка (neutral 

evaluation), при якій нейтральна особа забезпечує оцінку обставин справи, або здійснює збір 

інформації (в т.ч. доказів) про такі обставини. 

Якщо вирішення конфліктів вимагає як правового, так і технічного дослідження та аналізу, в 

такому випадку може застосовуватись спільне встановлення фактичних обставин справи (joint 

fact-fi nding), що здійснюється шляхом формування групи фахівців (коміісії), у т.ч з різних галузей 

знань та представників сторін конфлікту, які співпрацюють при встановленні та оцінці 

відповідних фактів, що мають значення для вирішення конфлікту. 

Результати нейтрального встановлення фактів мають, як правило, рекомендаційний характер, 

проте сторони можуть домовитись про їх обов’язковість для врахування в подальших процедурах 
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Якщо в приватно-правових спорах нейтральну оцінку можуть здійснювати як окремі особи, в 

т.ч. експерти, так і спеціально створені комісії, то у міжнародних спорах публічно правового 

характеру такі функції виконують слідчі комісії, які здійснюють так зване обстеження. 

Як самостійний міжнародно-правовий інститут слідча процедура вперше була закріплена у 

Гаазькій конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень від 17 липня 1899 року.  

Відповідно до ст. 10 Конвенції міжнародні слідчі комісії засновуються на підставі окремих 

угод між сторонами. У цій угоді точно визначаються підлягають розслідування факти, 

встановлюється порядок і термін утворення комісії, і обсяг повноважень її членів. Порядок 

утворення слідчих комісій визначається відповідно до положень ст. ст. 45 і 47 Конвенції. Слідча 

процедура була уточнена Конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень від 18.10.1907 

року (ст. 9-36 Розділу ІІІ.). 

Загальні риси, властиві міжнародної слідчої процедури, - це добровільність її використання 

сперечалися державами; націленість на розслідування питань факту в суперечках; тимчасова 

основа роботи комісії (тільки для встановлення фактів); переважання в складі комісії 

"нейтрального компонента" (часто головує, наприклад, представник третьої сторони); висновки 

комісії не носять обов'язкового для сторін характеру.  

Є й інші міжнародні договори, що передбачають обстеження: Статут Ліги Націй (ст. 12, 15, 

17); Конвенція про заснування міжнародних слідчих комісій 1923 р Статут ООН (ст. 33), 

Декларація принципів міжнародного права 1970 р, Декларація про зміцнення міжнародної безпеки 

1970 р 

Незабаром після прийняття Гаазької конвенції 1907 року практика врегулювання 

міждержавних розбіжностей пішла по шляху розширення компетенції слідчих комісій за рахунок 

наділення їх правами не тільки з розслідування фактів, але й з питань процедури і умов вирішення 

спору. 

Вперше таке положення було включено в договір між США і Великою Британією від 11 

січня 1909 про прикордонних водах між Сполученими Штатами і Канадою. У ст. IX договору 

передбачалося установа міжнародної змішаної комісії не тільки для того, щоб "розслідувати і 

відобразити в доповіді факти та обставини, пов'язані з тих чи інших питань у справах, переданих 

на розгляд комісії", але також для пропозиції "тих висновків і рекомендацій", які можуть 

виявитися доречними. У той же час доповіді комісії не повинні були мати характеру арбітражних 

рішень.  

Так було покладено початок закріпленню в міжнародному праві ще одного інституту 

мирного врегулювання міжнародних спорів – консоліації.  

В доктрині цей вид посередництва, який передбачає можливість посередника давати оцінку 

фактам чи обставинам спору отримав різні назви «примирні комісії», «погоджувальна процедура», 

«оціночна медіація» тощо. 

Важливим кроком на шляху впровадження консоліації стало прийняття Загального акту про 

мирне вирішення міжнародних спорів від 26 вересня 1928 р. з поправками, внесеними 

Генеральною Асамблеєю ООН від 28 квітня 1949 р., а пізніше у 1995 році – Типового 

погоджувального регламенут ООН для вирішення спорів між державами. 

Оскільки система способів НФВМС характеризується певною гнучкістю та індивідуальним 

підходом до кожного конкретного спору, цілком логічним етапом її розвитку стало виникнення 

нових процедур врегулювання спорів, які поєднують у собі відповідні механізми основних 

способів вирішення спору — переважно посередництва, переговорів та арбітражу. Такі способи 

вирішення спорів у науці отримали назву «комбіновані», «комплексні» або «гібридні». 

Одним з найвідоміших комбінованих способів вирішення спорів є мед-арб (mediation-

arbitration або med-arb) — це спосіб урегулювання спору за допомогою посередника-арбітра, який 

проводить зі сторонами спору медіаційну процедуру, а в разі недосягнення ними медіаційної 

угоди уповноважений ухвалити обов’язкове для сторін рішення у порядку арбітражу. Тобто мед-

арб передбачає поєднання двох основних принципово різних способів альтернативного вирішення 

спорів примирної консенсуальної процедури медіації та імперативного арбітражу, в якому 

наявний елемент змагальності. 
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Завдяки використанню медіаційної процедури на початку процесу сторони отримують 

можливість під керівництвом кваліфікованого і досвідченого посередника особисто висловити 

свою думку і претензії по суті спору, спробувати знайти спосіб врегулювання існуючої конфлікту, 

а якщо посереднику не вдається допомогти сторонам досягти взаємовигідного рішення, він може 

вирішити спір за них. 

Існує декілька видів процедури мед-арб: arb-med, Co-med-arb, med-then-arb, Mediation And 

Last Offer Arbitration тощо. 

Вищевказаним не вичерпується перелік всіх способів НФВС, але означені вище способи є 

найбільш поширеними в світі. 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів 
 

Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою 

здобуття вищої освіти. Реалізація цієї мети обумовлює надзвичайну важливість самостійної 

роботи в навчальному процесі.  

Самостійна робота – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом студентом у 

вільний від обов’язкових аудиторних занять час. Дана форма організації навчальної роботи має 

ціллю сприяти розвитку творчих здібностей студентів, формуванню особистості фахівця, здатного 

самостійно аналізувати, оцінювати і регулювати власну діяльність, усвідомлювати перспективи 

саморозвитку та самоосвіти. 

В рамка навчальної дисципліни «Несудові форми вирішення міжнародних спорів» 

передбачається два типи самостійної роботи студентів: обов’язкова (здійснюється в процесі 

навчальних занять, при підготовці до них і під час їх проведення), а також факультативна 

(здійснюється за узгодженням з викладачем у формі індивідуальних завдань, що визначаються для 

студентів з урахуванням їх особистих інтересів і здібностей). 

Самостійна робота здійснюється опосередковано, без безпосередньої участі керівника, але 

під його контролем. Залежно від типу самостійної роботи керівник може визначати час її 

здійснення в процесі навчальних занять, узгоджувати її з іншими видами навчальної діяльності, 

пропонувати конкретні завдання, проводити інструктаж щодо їх виконання, з'ясовувати повноту, 

глибину та обсяг обов'язково виконаного завдання, здійснювати допоміжні заходи (консультації, 

спостереження, співбесіди та ін.) з опосередкованого управління діяльністю студентів і 

діагностики якості самостійної роботи. 

 

 

1.4.1. Задання для самостійної роботи студентів 

 

Блок завдань (БЗ) № 1 
Тема 1. Загально правова характеристика міжнародних спорів 

(виконується на семінар № 1) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю:  

Таблиця № 1.  

Співвідношення понять «міжнародний спір», «міжнародний конфлікт», «спір з іноземним 

елементом» 

 

№ 

п/п 

 

 
МІЖНАРОДНИЙ 

КОНФЛІКТ 

МІЖНАРОДНИЙ 

СПІР 
СПІР З ІНОЗЕМНИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ 

1. Суть    
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2. Сфера відносин, в якій 

виникає 

   

3. Сторони    

4 …    

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Як співвідносяться поняття «конфлікт», «спір» та «правовий спір». 

2. Як співвідносяться поняття міжнародний спір», «міжнародний конфлікт», «спір з 

іноземним елементом» 

3. Які характерні ознаки міжнародного спору? 

4. Як співвідносять поняття «потреба», «інтерес», «позиція»? 

5. Які існують підходи до вирішення/регулювання міжнародних спорів? 

 

Блок завдань (БЗ) № 2 

Тема 2. Правове регулювання способів врегулювання міжнародних спорів 
(виконується на семінар № 1) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю джерел національного та міжнародного 

права, що регламентують НФВМС  

Таблиця №2 

Правове регулювання НФВМС 

 
№ 

п/п 

 СПОСІБ НФВМС 

 
СУТЬ СПОСОБУ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

  

  

 
НАЦІОНАЛЬНІ 

АКТИ 
АКТИ ЄС 

МІЖНАРОДНІ 

ДОГОВОРИ 

1.      

 

Блок завдань (БЗ) № 2 

Тема 3. Класифікація способів альтернативного вирішення правових спорів та сфера 

їхнього застосування 

(виконується на семінар № 2) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю: 

 

Таблиця №3 

Основні способи НФВМС 

 
№ 

п/п 

 

СПОСІБ АВС СУТЬ СПОСОБУ 
ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ  
ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

1.      

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які існують класифікації способів НФВМС? 

2. Які способи називаються універсальними? Чому? 

3. Які способи називаються «комбінованими»? Чому? 

4. Які процедури називаються спеціальними? Чому? 
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Блок завдань (БЗ) № 4 

Тема 4. Переговори як спосіб альтернативного вирішення правових спорів 

(виконується на семінар № 3) 

 

Завдання 1. Визначити особливості претензійного порядку врегулювання спорів як виду 

переговорів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке переговори? 

2. Наявність яких умов обумовлює використання переговорів як способу врегулювання 

конфліктів? 

3. Які існують стилі переговорів? 

4. Яке значення стилю переговорів для ефективності вирішення правового спору? 

5. Що таке стратегія переговорів? 

6. Які виділяють види переговорів? 

 

Блок завдань (БЗ) № 5 

Тема 5. Консультації як спосіб альтернативного вирішення правових спорів 

(виконується на семінар № 4) 

 

Завдання 1. Знайти в світовій практиці приклади застосування консультацій для 

врегулювання міжнародних спорів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке консультації як спосіб НФВМС? 

2. Наявність яких умов обумовлює використання консультацій як способу превенції 

міжнародних спорів? 

3. Який порядок проведення консультацій? 

4. Після яких процедур найчастіше застосовують консультації? 

 

Блок завдань (БЗ) № 6 

Тема 6. Човникова дипломатія як вид посередництва та спосіб вирішення 

міжнародних спорів. 

(виконується на семінар № 5) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльні таблиці: 

 

Таблиця № 4 

Види посередництва 

 

№ 

п/п 

 

Види 

посередництва 
МЕДІАЦІЯ  

ЧОВНИКОВА 

ДИПЛОМАТІЯ 
КОНСОЛІАЦІЯ 

ДОБРІ 

ПОСЛУГИ 

1. Визначення     

2. Умови 

застосування 

    

3. Структура      

4. Оформлення 

результатів 

    

5. …     

 

 

Питання для самоконтролю 
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1. Що таке посередництво? 

2. Які умови необхідні для звернення до посередника? 

3. Від чого залежить вибір виду посередництва? 

4. Яка структура посередництва? 

5. Яка специфіка човникової дипломатії як виду посередництва? 

6. Які існують техніки переговорного процесу, що застосовуються в посередництві? 

 

Блок завдань (БЗ) № 7 

Тема 7. Медіація як спосіб вирішення міжнародних спорів. 

(виконується на семінар № 6) 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Чи медіація відрізняється від інших видів посередництва? 

2. Які існують моделі медіації? 

3. Чим регламентовано вимоги до особи медіатора? 

4. Чи може медіація проводитись двома медіаторами? 

5. Який інструментарій використовує медіатор в процесі посередництва? 

6. Що таке медіаційна угода? 

7. Які особливості консоліації як виду посередництва? 

 

Блок завдань БЗ) № 8 

Тема 8. Арбітраж як спосіб альтернативного вирішення правових спорів. 

(виконується на семінар № 7) 

 

Завдання 1. Скласти проект арбітражної угоди. 

 

Завдання 2. Підготувати проект заяви про видачу виконавчого листа (надання дозволу) на 

виконання рішення третейського суду/ міжнародного комерційного арбітражу (МКА). 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Як співвідносяться поняття «арбітраж» та «третейське судочинство»? 

2. Хто може бути арбітром? 

3. Які є види арбітражної угоди.  

4. Які умови дійсності арбітражних угод? 

5. Які існують види арбітражу? 

6. Що таке арбітраж ad hoc? 

7. Яка структура арбітражу? 

8. Який документ складає арбітр за результатами розгляду спору? 

9. Які підстави скасування рішення третейського суду? 

10. Які підстави скасування рішення МКА? 

11. Які особливості надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України? 

 

Блок завдань (БЗ) № 9 

Тема 9. Нейтральне встановлення фактів як спосіб вирішення міжнародних спорів. 

(виконується на семінар № 8) 

 

Завдання 1. Підготувати проект договору про нейтральне встановлення фактів/обставин 

спору 
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Блок завдань (БЗ) № 10 

Тема 10. Інші способи вирішення міжнародних спорів. 

(виконується на семінар № 8) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю: 

 

Таблиця № 5 

Способи НФВМС  

№ 

п/п 

 

ВИД 

МІЖНАРОД

НОГО 

СПОРУ 

НАЙБІЛЬШ 

ОПТИМАЛЬ

НИЙ 

СПОСІБ 

НФВМС 

СУТЬ 

СПОСОБУ 

ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАН

НЯ  

ПЕРЕВАГИ ПРИМІТКА 

1.       

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання – це основний засіб поглиблення, узагальнення та закріплення тих 

знань, які студенти одержують в процесі навчання. Дана форма організації навчання 

застосовується студентами у вільний від обов’язкових навчальних занять час.  

За загальним правилом індивідуальні завдання виконуються самостійно кожним студентом. 

В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть 

залучатися кілька студентів.  

В межах навчальної дисципліни «Несудові форми вирішення міжнародних спорів» 

індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів, слайдів-презентацій, таблиць. Завдання 

обирається студентом/студентами на початку семестру і виконується за встановленими вимогами. 

Виконання індивідуальних завдань здійснюється під методичним керівництвом викладача, але без 

його безпосередньої участі. 

 

1.5.1.Основні вимоги до написання індивідуальних завдань 

При виконанні індивідуальних завдань студенти повинні використовувати законодавчі та 

підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, судову 

практику, статистичні дані, аналітичну інформацію судових органів. 

При виконанні індивідуального завдання у формі реферату, останній повинен містити 

наступні структурні елементи: титульна сторінка встановленого зразка (зразок 1.), вступ, 

параграфи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі необхідності). Розділи змісту 

роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. 

Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші 

не проставляється. 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки.  

Роботи повинні виконуватись комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням 

тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві 

стандартних полів: лівого — 30 мм, верхнього та нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно бути виконано 

шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. 

Захист роботи передбачає презентацію реферату на практичних заняттях або науковому 

гуртку. 

При виконанні індивідуального завдання у формі презентації остання повинна містити від 

10 до 20 слайдів на відповідну тему. Інформація на слайдах повинна бути структурованою та 

достатньою за обсягом для розкриття заданої теми.  
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При виконанні індивідуального завдання у формі таблиці, остання розміщується 

симетрично на сторінці таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом 

на кут 90 за годинниковою стрілкою.  

Таблиця повинна складатися із номера таблиці, найменування таблиці і самої таблиці. 

Номер таблиці і її найменування повинно вказуватись над таблицею, починаючи від лівого її кута 

за формою: "Таблиця 1. Назва таблиці". Крапка в кінці не проставляється.  

Таблиця повинна бути розподілена на на графи (колонки) і рядки. Ліву першу колонку та 

перший верхній ряд таблиці слід використовувати для назви критеріїв аналізу представленого в 

таблиці матеріалу. Якщо таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або 

розміщують одну частину під одною чи поряд. Допускається нумерація граф на початку таблиці і 

при перенесенні частин таблиці на наступних сторінках. У всіх випадках назва таблиці 

розміщуються тільки над першою її частиною. 
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Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра цивільного права та процесу 

     

     

   Навчальна дисципліна: 

   Несудові форми вирішення міжнародних 

спорів    

     

 РЕФЕРАТ  

  на тему:   

 «ЧОВНИКОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ» 

 

     

     

   Виконав:  

   Іванов  

   Віктор Дмитрович, 

   студент IV курсу ЮФ 

    

   Перевірила:  

   Бондаренко-Зелінська 

   Надія Леонтіївна, 

   кандидат юридичних наук, 

   доцент 

    

 Хмельницький  

 2019  
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Зразок 2 

(Виклад роботи). 

 

ЗМІСТ   

    Стор. 

 ВСТУП - 3 

1. Човникова дипломатія: поняття, сутність та характерні 

риси 

- 5 

2. Посередник в човниковій дипломатії: вимоги до 

посередника, його функції та повноваження 

- 9 

3. Особливості порядку човникової дипломатії та 

оформлення її результатів 

- 13 

 ВИСНОВКИ - 16 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - 18 

 

ВСТУП 

 (Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( Назва першого параграфу) 

 ( Виклад змісту першого параграфу)  

. . . . . . . . .  

2. ( Назва другого параграфу) 

 ( Виклад змісту другого параграфу)  

. . . . . . . . .  

3. ( Назва третього параграфу) 

 ( Виклад змісту третього параграфу)  

. . . . . . . . .  

ВИСНОВКИ 

 (Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Moments in U.S. Diplomatic History. Association for Diplomatic Studies and Training. URL : 

https://adst.org/2016/03/on-the-road-again-kissingers-shuttle-diplomacy/ 

2. Shuttle diplomacy Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_diplomacy  

3. Челночная дипломатия. Переговоры, которые изменили историю. Коментаръ. URL : 

https://www.kommersant.ru/doc/2668031 

4. … (інші джерела, оформлені відповідно до вимог оформлення списку джерел). 

 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

реферату і особистий підпис студента. 

 

 

1.5.2.Тематика індивідуальних завдань 

У разі обрання студентом роботи над індивідуальними завданнями, визначене нижче 

завдання 1 є обов’язковими, а завдання 2-3 на вибір студента. 

 

Завдання 1. Написати реферат на одну з тем : 

1. Міжнародний спір: поняття, характерні ознаки, види. 

2. Правове регулювання примирних комісій в Україні. 

3. Практика застосування різних НФВМС в зарубіжних країнах (конкретна країна 

узгоджується з керівником) . 

https://adst.org/2016/03/on-the-road-again-kissingers-shuttle-diplomacy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_diplomacy
https://www.kommersant.ru/doc/2668031
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4. Порівняльно-правова характеристика таких способів НФВМС як «посередництво», 

«човникова дипломатія», «медіація» 

5. Порівняльно-правова характеристика таких способів НФВМС як «переговори», 

«консультації», «нейтральне встановлення фактів» 

6. Моделі медіації в світі. 

7. Добрі послуги як спосіб врегулювання міжнародних спорів 

8. Вимоги, яким повинен відповідати переговорщик. 

9. Вимоги, яким повинен відповідати медіатор. 

10. Міжнародний арбітраж. 

11. Незалежне встановлення фактів (neutral fact finding) практика використання в Україні. 

 

Завдання 2. Підготувати презентацію по одній з тем дисципліни. 

 

Завдання 3. Підготувати порівняльну таблицю способів НФВМС. 

 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль у 8семестрі проводиться у формі  заліку. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Співвідношення понять «міжнародна ситуація», «міжнародний конфлікт», 

«міжнародний спір» та  «спір з іноземним елементом». 

2. Характерні ознаки міжнародних спорів 

3. Учасники, сторони  та суб’єкти міжнародних спорів. 

4. Загально-правова характеристика несудових форм вирішення міжнародних спорів 

5. Універсальні та спеціальні, основні та комбіновані способи несудового вирішення 

міжнародних спорів. 

6. Виникнення та розвиток несудових способів врегулювання міжнародних спорів: 

досвід інших країн 

7. Практика застосування несудових способів врегулювання міжнародних спорів  в 

Україні. 

8. Поняття переговорів (негоціації) як способу вирішення міжнародного спору.  

9. Види та стилі переговорів. 

10. Переговорний процес та оформлення його результатів.  

11. Претензійний порядок врегулювання спорів як особливий вид переговорів.  

12. Поняття консультацій як способу вирішення міжнародного спору, їх характерні 

ознаки.  

13. Порядок надання консультацій.  Оформлення кінцевих домовленостей  

14. Поняття,  значення та види посередництва як несудової форми врегулювання 

міжнародних спорів 

15. Поняття та значення човникової дипломатії як виду посередництва та способу 

врегулювання міжнародних спорів 

16. Посередник, вимоги до особи посередника в човниковій дипломатії 

17. Порядок взаємодії посередника із сторонами міжнародного спору 

18. Результати човникової дипломатії, їх оформлення.  

19. Поняття та значення медіації як способу врегулювання міжнародних спорів 

20. Види медіації. 

21. Медіатор. Вибір медіатора. Функції медіатора. 

22. Процедура медіації. Результати медіації, їх оформлення.  

23. Арбітраж: поняття, правова природа та характерні ознаки Види арбітражу  

24. Загальні та спеціальні правила про арбітраж  

25. Нейтральне встановлення фактів (neutral fact finding): поняття, види, особливості 

застосування  
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26. Слідчі комісії, порядок їх формування  та результати діяльності 

27. Порядок врегулювання спору примирною комісією 

28. Добрі послуги як спосіб врегулювання міжнародних спорів 

29. “Мед-арб”: поняття, види та особливості. 

30. Нейтральне встановлення фактів (neutral fact finding): поняття, види, особливості 

застосування. 

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Характерні ознаки міжнародних спорів 

 

2. Посередник, вимоги до особи посередника в човниковій дипломатії. 

 

3. Виконайте тестові завдання: 

 

3.1. До видів посередництва, що застосовуються для вирішення міжнародних спорів не 

віноситься: 

a) слідчі комісії; 

b) добрі послуги; 

c) човникова дипломатія; 

d) примирні комісії; 

e) переговори. 

 

3.2. Спосіб вирішення спорів, що передбачає взаємодію сторін конфлікту та незалежного, 

нейтрального, кваліфікованого посередника, який за результатами обговорення конфлікту 

вповноважений винести обов’язкове для сторін рішення – це: 

a) фасилітація; 

b) медіація; 

c) консоліація; 

d) арбітраж; 

e) човникова дипломатія.  

 

3.3.  Який спосіб вирішення міжнародних спорів належить до спеціальних НФВМС: 

a) медіація;  

b) переговори 

c) слідчі комісії 

d) човникова дипломатія 

e) примирні комісії. 

 

3.4. Юрисдикція внутрішнього арбітражу поширюється на спори: 

a) справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;  

b) справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; 

c) справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів); 

d) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;  

e) справи, пов’язані з державною таємницею.  
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої 

схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни   
    

 100 балів  
    

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 

 5 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

        

20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

  

  

 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється 

у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених 

навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію 

освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.  

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення у сьомому семестрі 7 

семінарських занять за денною формою навчання. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній таблиці: 

№ 

з/п 
10 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  

 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

 

1 

 

10 

 

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

10 
10 

 Усього балів  20 
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3. Рекомендовані джерела 

 

3.1. Основні джерела 

 

1. Manhart U. Höre, rede, siege: Leitfadenfürerfolgreiches Verhandeln . - Wien : Linde, 

2005. - 220 S. 

2. Mediation  (AnwaltsBasics) /von  Christian Wermke. – Hemmer: – 1. Mai 2012/ – 

187 p. (нім.)   

3. Types of ADR — mediation; conciliation; arbitration; and counseling. Australian 

Government The Treasury. URL : http://www.treasury.gov.au/Policy-Topics/Business/Small-

Business/Legal-Topics/Dispute-Resolution-Proceedings/Types-of-ADR. 

4. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика 

застосування /Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О.Бік, Х.Терешко. – Львів:ПАІС, 2007. – 

296 с. 

5. Альтернативное разрешение споров: учеб.-метод. комплекс / А. И. Зайцев, И. 

Ю. Захарьящева, И. Н. Балашова, А. Н. Балашов. — М.: Экзамен, 2007. — 573 [1] с. 

6. Андреев В. И. Конфликтология: Искусство спора, ведение переговоров, 

разрешения конфликтов / В. И. Андреев. - М. : Народноеобразование, 1995. - 127 с.  

7. Балинська О. М. Правова комунікація: вербально-біхевіористський підхід: 

монографія / О. М. Балинська ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л. : Паіс, 2008. - 

212c. 

8. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 256 с. 

9. Бертон Дж. В. Конфликт и коммуникации: Использование контролируемой 

коммуникации в международных / Дж. В. Бертон // Теория международных отношений: 

Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. С. 

353–361. http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt34.html 

10. Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний 

підхід до аналізу: монографія[Текст] / С. В. Бобровник. – К.: Юридична думка, 2011. – 

384 с.  

11. Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб [Текст] / І. В. 

Ващенко, М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 407 с. 

12. Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. 

Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-

Зелінської. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. — 

234 с. 

13. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст: 

Всемирная конференція Международнойассоциации процесуального права (18-21 

сентября 2012 г., г. Москва, Россия): Сб. докладов под. ред. Д. Я. Малешина. – М.: Статут, 

2012. – 720 с. 

14. Експлугес Карлос Медиация по гражданским и коммерческим делам [Espluges 

Karlos  Civil and commercial mediation] / Карлос Експлугес // Цивилистическая 

процессуальная мысль : Международн. сб. науч. статей. – Вып. 4 «Адвокатура» / Под. ред. 

С. Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2015. – С 320.-400. (англ.) 

15. Капітоненко М. Г. Міжнародні конфлікти : навч. посіб. – К. 6 Либідь, 2009. – 

352 с. 

16. Кириченко А. В. Современные психологические технологии влияния на 

личность в профессиональных целях / А. В. Кириченко ; науч. ред. А. А. Деркач. - Минск : 

Тесей, 2003. - 224 с. 

17. Клич А. К. Договор о медиации как исполнительный документ [Aleksandra Klich 

Settlement by mediation as an example of a execution]/ А. К. Клич // Цивилистическая 

процессуальная мысль : Международн. сб. науч. статей. – Вып. 3 «Мсполнительный 

процесс» / Под. ред. С. Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2014. – С. 376 (англ.) 

18. Клюев Е. В. Речевая коммуникация [Текст] : Успешность речевого 

http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt34.html
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взаимодействия: Учеб. пособие для ун-тов и ин-тов / Е. В. Клюев. - М. : РИПОЛ 

КЛАССИК, 2002. - 317 с.  

19. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – 

К. : Знання, 2013. – 407 с.  

20. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. – СПб.: Лань, 1999. –448 с. 

21. Коробанов Ю. М. Теорія і практика комунікацій: навч. посібник: у 3 ч. / Ю. М. 

Коробанов, А. Ю. Коробанов. Ч. 1 : Наукові методи, моделі та семантика комунікативних 

процесів. - Миколаїв: Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2009. - 

63 с.  

22. Лазарев С. В. Основы судебного примирения. М. : Инфотропик Медиа, 2011. 

256 с. 

23. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта: Учебное пособие [Текст] / 

Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 

24. Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е. Р., 

Кирвель И. Ю., [и др.] ; под ред. У. Хелльмана, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды. – 

Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 524 с. 

25. Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в 

США : дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 362 л. 

26. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. – СПб: ЮНИТИ-ДАНА, 1996. 

– 160 с. 

27. Практическая психология конфликта: Учебное пособие / Г. В. Ложкин, 

Н. И. Повякель. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 

28. Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері 

господарювання (теоретичні аспекти): монографія [Текст] / В. В. Рєзнікова. ― 

Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. ― 706 с. 

29. Складні розмови: як обговорювати те, що хвилює найбільше / Дуглас Стоун, 

Брюс Петтон, Шейла Гін ; пер. з англ. О. Ліпської. – Х.: Віват, 2019. – 272 с.  

30.  Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: 

світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України. К. : Фенікс, 

2013. 159 c. 

31. Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере : учеб.-

метод. пособие / И. А. Бельская [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. — Хмельницкий : 

Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 232 с. 

32. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського 

приватного права: монографія / Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-

Зелінська [та ін..] ; За заг. ред. Ю. В. Білоусова. – Ред. Журн. «Право України», 2013. – 296 

с. 

33. Чернышева Т. В. Примирение в праве: понятие и виды : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.01. М., 2012. 18 c.  

34. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний 

посібник. – К.: Кондор, 2004. – 172 с. 

 

 

3.2. Допоміжні джерела 

 

3.2.1. Нормативні джерела, правозастосовча практика 

 

1. 1928 GENERAL ACT (PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES). 

CIL. Centre for International law. URL: https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1928-General-

Act-of-Arbitration.pdf 

2. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 

1958) (the «New York Convention») / UNCITRAL. URL: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&lang=en. 

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1928-General-Act-of-Arbitration.pdf
https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1928-General-Act-of-Arbitration.pdf
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3. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on 

certain aspects of mediation in civil and commercial matters.  EUR-Lex. Access to European Union law 

URL : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:En:PDF. 

4. Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law /* 

COM/2002/0196 final (Зелена книга альтернативного вирішення спорів у цивільному та 

комерційному праві). EUR-Lex Access to European Union law.   URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1475417153556&uri=CELEX:52002DC0196. 

5. European Code of Conduct for Mediators of 2 June 2004. URL : 

http://bgarf.ru/science/baltic-center-of-mediation-and-conflictology/normativno-pravovye-

dokumenty/evro-kodeks.pdf. 

6. European Convention on International Commercial Arbitration, Geneva, 21 April 1961. 

United Nations Treaty Collection. URL: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&lang=en. 

7. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен в 2010 году) / ЮНСИТРАЛ. 

URL : http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf. 

8. Арбитражный регламент. Примирительный регламент. ICC —International Chamber 

of Commerce. URL : http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-

Services/Mediation/Rules/2012-Arbitration-Rules-and-2014-Mediation-Rules-RUSSIAN-version. 

9. Верховенство права: Доповідь, схвалена Венеціанською комісією на 86-му 

пленарному засіданні, (м. Венеція, 25-26.03.2011). Council of Europe.Venice Commission. URL:  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr 

10. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. (зі змінами та 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6. — Ст. 56.  

11. Загальна декларація прав людини, проголошена Організацією Об’єднаних Націй 

10.12.1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України: декларації, документи / упорядник 

Ю. К. Качуренко. — К. : Наукова думка, 1992. — С. 18–24. 

12. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 

октября 1970 года. United Nations. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 

13. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року. 

Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069 

14. Інструкція про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) : затв.наказом Національної служби посередництва і 

примирення від 09.11.2005 р. № 124 // Бюлетень національної служби посередництва і 

примирення. 2005. № 12. 

15. Конвенции о мирном решении международных столкновений (Гаага, 18 октября 

1907 г.) приинятой в развитие положений Конвенции о мирном решении международных 

столкновений (Гаага, 29 июля 1899 г.) 

16. Конституція України від 28.06.1996 року в редакції від 21.02.2019 року/ Верховна 

Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

17. Міжнародні договори України про правову допомогу: Офіц. вид. / М-во юстиції 

України; Під заг. ред. С. Р. Станік. — Ужгород: ІВА, 2000. — 559 с.  

18. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий Генеральною 

асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 16.12.1966 р. // Права людини. Міжнародні договори 

України. — К., 1992. — С. 36–58. 

19. Конвенція про захист прав і основних свобод людини, підписана у Римі, 

04.11.1950 р. // Вісник Українського центру прав людини. — 1998. — № 3. — С. 29–37. 

20. О медиации : Закон Республики Казахстан от 28.01.2011 г. № 401–IV. Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1475417153556&uri=CELEX:52002DC0196
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1475417153556&uri=CELEX:52002DC0196
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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21. Положення про арбітра : затв. наказом Національної служби посередництва і 

примирення від 18.11.2008 р. № 132 / Національна служба посередництва і примирення. URL : 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2010-02-24-14-36-

30&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22. 

22. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. // ОВУ. 

— 2012. — № 62. — Ст. 2509. 

23. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України 23.02.2006 р. // ОВУ. — 2006. — № 12. — Ст. 792; ВВР. — 2006. — № 30. 

— Ст. 260.  
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Proceedings/Types-ofADR. 

2. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст : Всемирная 

конференция Международной ассоциации процессуального права (18–21 сентября 2012 г., г. 

Москва, Россия) / под ред. Д. Я. Малешина. М. : Статут, 2012. 720 с.  

3. Способы урегулирования конфликтов в случае невозможности проведения медиации. 

URL : https://law.wikireading.ru/51725. 

http://leksika.com.ua/10441202/legal/arbitrazh_mizhnarodniy
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.jamsadr.com/fi%20les/Uploads/Documents/Articles/Polsky-Neutral-Fact-Finding-CC-2007-07.pdf
http://www.jamsadr.com/fi%20les/Uploads/Documents/Articles/Polsky-Neutral-Fact-Finding-CC-2007-07.pdf
http://www.treasury.gov.au/Policy-Topics/Business/SmallBusiness/Legal-Topics/Dispute-Resolution-Proceedings/Types-ofADR
http://www.treasury.gov.au/Policy-Topics/Business/SmallBusiness/Legal-Topics/Dispute-Resolution-Proceedings/Types-ofADR
https://law.wikireading.ru/51725
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4. Інформаційні ресурси 

https://zakon.rada.gov.ua  – Верховна Рада України. Законодавство України.    

https://court.gov.ua/ – Судова влада України 

http://www.ccu.gov.ua –  Конституційний Суд України.  

https://supreme.court.gov.ua/supreme/ — Верховний Суд України.  

https://www.president.gov.ua/ —  Президент України. Офіційне інтернет-представництво 

https://www.kmu.gov.ua/ua — Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

України 

https://icac.org.ua – Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України  

http://www.minjust.gov.ua/— Міністерство юстиції України.  

http://www.nbuv.gov.ua  —   Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. 

https://www.britannica.com – ENCYCLOPEDIA BRITANNICA   

http://izron.ru/articles ИЦРОН. Информациоанный центр развития образования и науки  / 

http://www.ligazakon.ua/ — Ліга:Закон   

http://www.commonground.org.ua/ – Украинский Центр Согласия. Практика разрешения 

конфликтов.  

http://yurpsy.com/ – Юридическая психология и не только… 

http://www.uncitral.org – UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE 

LAW 

https://www.un.org/ – United Nations 

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp –  Official Documents System of the United 

Nations. 

https://treaties.un.org/ – United Nations Treaty Collection.  

https://www.venice.coe.int – Council of Europe. Venice Commission.  

http://www.ilo.org – International Labour organization.    

http://eur-lex.europa.eu – EUR-Lex Access to European Union law. 

https://cil.nus.edu.sg –  CIL. Centre for International law.  

http://www.iccwbo.org – ICC. International Chamber of Commerce.    

https://ihl-databases.icrc.org – ICRC. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
https://court.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
https://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://icac.org.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.britannica.com/
http://izron.ru/articles/iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-8-mezhdunarodnoe-pravo-evropeyskoe-pravo-spetsialnost-12-00-10/printsip-mirnogo-razresheniya-sporov-kak-sposob-obespecheniya-mezhdunarodnogo-mira-i-bezopasnosti/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.commonground.org.ua/
http://www.commonground.org.ua/
http://yurpsy.com/
https://uncitral.un.org/en
https://uncitral.un.org/en
https://www.un.org/
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp–
https://treaties.un.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iccwbo.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
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