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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – Не передбачено  

4. Назва дисципліни – Міжнародний комерційний арбітраж 

5. Тип дисципліни – Обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.18. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – сьомий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг(кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5/105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 47,6 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 60 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 40 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 53,4 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 3 

 самостійної роботи – 2 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 семінарські заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  
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 самостійна робота (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю –  

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.8. Цивільне право;  

ОДПП 1.2.17. Міжнародне приватне право 

ОДПП 1.2.10.  Матеріальне право 

Європейського Союзу  

ОДПП 1.2.13. Порівняльне цивільне право  

ВД 2.1.23. Вступ до альтернативного 

вирішення спорів 

  

2) супутні дисципліни 

 

– 

 

ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право 

ВД 2.2.26.Теорія міжнародних бізнес 

транзакцій; ВД 2.2.27.Європейське 

контрактне право 

 

 3) наступні дисципліни – Не передбачена 

14. Мова вивчення дисципліни – Українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК -5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

ЗК-6 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професіин̆ого характеру, критично оцінювати отримані результати 

та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-8 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК-9 Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність. 

ЗК-11 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства. 

 

Спеціальні компетентності 

СК-4. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження 

актуальних проблем міжнародного права, визначати наукові 

проблеми, нерозроблені або недостатньо розроблені у відповідних 

науках та міждисциплінарних дослідженнях, готувати наукові 

тексти про проміжні та кінцеві результати досліджень, готувати та 

здійснювати публічну апробацію результатів досліджень. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну 

кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-

правових норм. 
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СК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших 

держав; визначати юридичні ризики тих або інших 

зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, 

підбирати шляхи їхньої мінімізації 

СК-7 Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної 

взаємодії. 

СК-8 Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, 

а також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію 

й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань. 

СК-9 Уміння вести дипломатичне та ділове листування, 

працювати з міжнародними документами: договорами, актами 

міжнародних організацій тощо, — аналізувати їхній характер і 

юридичний статус, складати проєкти й супровідну документацію 

українською й іноземними мовами 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-

правові норми та принципи в національній правовій системі 

Результати навчання 

ПРН-3 Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння 

фактів, джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, 

пов’язаних із явищами та процесами у міжнародному середовищі. 

ПРН-6 Уміння вести формальну та неформальну ділову 

бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики. 

ПРН-7 Здатність на професійному рівні брати участь у 

фахових дискусіях із міжнародно-правових і загально юридичних 

питань; поважати опонентів та їхню позицію  

ПРН-11 Уміння пояснювати природу та зміст основних 

міжнародно-правових явищ і процесів. 

ПРН-15 Уміння пояснювати природу та зміст основних 

міжнародно-правових явищ і процесів. 

ПРН-16 Уміння пояснювати природу та зміст основних 

міжнародно-правових явищ і процесів. 

ПРН-18 Уміння пояснювати природу та зміст основних 

міжнародно-правових явищ і процесів. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу; 

1.2) називати міжнародні акти, а також інші регулятори, що забезпечують порядок 

вирішення спорів в міжнародних арбітражах; 

1.3) описувати особливості окремих стадій вирішення спору в міжнародному 

комерційному арбітражі; 

1.4) знаходити сильні та слабкі сторони арбітражних застережень та на основі цього 

формулювати перспективу вирішення справи в арбітражах; 

1.5) установлювати зв'язок між різними системами застосовуваного права; 

1.6) порядок супроводу процедури визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в 
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Україні та рішень МКАС при ТПП України за кордоном. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст основних термінів , які стосуються механізму вирішення спорів в 

міжнародному комерційному арбітражі; 

2.2) розуміння системи і місця вирішення спорів в порядку арбітражу в системі форм 

захисту; 

2.3) перетворювати алгоритм вирішення спорів в порядку арбітражу в систему конкретних 

дій щодо правового супроводу справи у арбітражі; 

2.4) оцінювати зміст та наслідки подання окремих доказів та інших матеріалів; 

2.5) виявляти ризики та фактори, що є перепонами для доведення правової позиції по 

справі. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) володіти навичками системного аналізу справи та передумов для вирішення справи в 

арбітражі; 

3.2) демонструвати вміння та навички по підготовці основних форм процесуальної 

документації в арбітражі; 

3.3) виявляти специфіку вибору застосовного права до вирішення окремих видів 

міжнародних комерційних спорів; 

3.4) формувати стратегію, правову позицію по перспективах вирішення спорів в порядку 

міжнародного комерційного арбітражу; 

3.5) розробляти проекти арбітражних застережень, пропозиції щодо вирішення справи в 

арбітражі або формулювати рекомендації щодо окремих аспектів арбітражного 

процесу. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) визначати сильні та слабкі сторони правової позиції сторони по справі; 

4.2) виділяти основні та другорядні положення правової позиції, які потребують 

доказування; 

4.3) виявлятиджерела нормативного та ненормативного регулювання при вирішенні спору 

в порядку міжнародного комерційного арбітражу ; 

4.4) структуруватипроцесуальні документи у процесі їх підготовки міжнародним 

комерційним арбітражем, передусім рішення арбітражу; 

4.5) виявляти прогалини правозастосування при правозастосуванні на стадії визнання та 

виконання іноземних судових рішень. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) обґрунтовувати доцільність вибору різних систем застосовуваного матеріального та 

процесуального права до вирішення спору; 

5.2) описувати різноманітні аспекти (рівні) правовідносин в рамках однієї справи; 

5.3) пояснювати доцільність внесення в договір тих чи інших умов; 

5.4) узагальнювати досвід застосування національного права та «soft law» при вирішенні 

різних категорій спорів; 

5.5) установлювати зв'язок між місцезнаходження юридичної особи та способами вибору 

застосовуваного права 
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6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати перспективи розвитку справи при вирішенні спору у міжнародно- 

комерційномуарбітражі; 

6.2) робити висновок щодо повноти заявлених позовних вимог та їх перспектив 

задоволення (відхилення); 

6.3) обґрунтовувати способи вибору застосовуваного права до вирішення спору; 

6.4) передбачати можливі ризики при невиконанні положень чи неналежному застосуванні 

вимог lex arbitri; 

6.5) узагальнювати практику вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти процесуальних документів за завданою ситуаційною задачею; 

7.2) складати проекти арбітражних угод; 

7.3) планувати тактику та стратегію ведення переговорів по укладенню арбітражних угод; 

7.4) пропонувати способи вирішення спорів поза судовим порядком; 

7.5) прораховувати та обгрунтовувати альтернативні варіанти вирішення спорів. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Міжнародний комерційний арбітраж 

як засіб розв’язання спорів, що виникають у сфері 

міжнародних комерційних відносин 

Загальна характеристика арбітражного (третейського) порядку розгляду спорів. 

Подібність і розбіжності державних і третейських судів. 

Поняття міжнародного комерційного арбітражу. Сфера застосування арбітражного 

способу вирішення спорів. Загальна характеристика компетенції міжнародного комерційного 

арбітражу.  

Види третейських судів, які розглядають спори по зовнішньоекономічних контрактах. 

Поняття постійно діючих арбітражних органів, їх загальна характеристика. Поняття арбітражу 

ad hoc.  

 

Тема 2. Міжнародно-правові та національні джерела регулювання міжнародного 

комерційного арбітражу 

Женевський протокол про арбітражні застереження 1923 р. і Женевська конвенція про 

приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1927 р. Московська конвенція  про 

вирішення арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, які випливають з відносин 

економічного і науково-технічного співробітництва (1972 р.) та Київська конвенція про порядок 

вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності (1992 р.).  

Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. Загальна характеристика Нью-

Йоркської конвенції 1958 року. Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародний торговий 

арбітраж» 1985 р. Основні положення Типового закону і значення для уніфікації норм 

національного законодавства з питань міжнародного комерційного арбітражу.  

Загальна характеристика Європейської Конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж 

1961 р. Сфера застосування Конвенції.  

Конвенція 1965 р. про врегулювання інвестиційних Арбітражний і погоджувальний 

Регламенти ІКСІД. 
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Тема 3. Арбітражна угода як  

засіб формування компетенції арбітражу 

Поняття і природа арбітражної угоди як правової основи для передачі спору на рішення 

третейського суду. Арбітражне застереження і третейський запис. 

Вимоги до форми арбітражної угоди в різних країнах світу. Істотні і факультативні 

умови арбітражної угоди. Можливість визначення в арбітражній угоді права, яке 

застосовуватиметься при розгляді справи. 

Підстави для визнання арбітражної угоди недійсною. Багатоступеневі арбітражні угоди. 

Дія арбітражної угоди щодо третіх сторін. Опційні та альтернативні арбітражні угоди.  

Концепція автономності арбітражної угоди. Типові арбітражні угоди провідних 

арбітражних центрів. Арбітрабільність спору та його критерії. 

 

Тема 4. Формування складу арбітражу 

Формування складу арбітражу: принципи та порядок здійснення. Особливості 

формування складу арбітражів ad hoc. Інтерв’ювання потенційних арбітрів. Особливості 

формування складу арбітражу у разі відсутності домовленості сторін.  

Статус арбітра. Кваліфікаційні вимоги до діяльності арбітра. Конфлікт інтересів та його 

вплив на призначення і діяльність професійних арбітрів. Незалежність та неупередженість як 

засадничі принципи діяльності арбітра. 

Процедура визначення кількості і призначення арбітрів. Відвід арбітрів. Припинення 

мандата арбітра. Порядок призначення нового арбітра. 

 

Тема 5. Арбітражне провадження 

Порядок пред’явлення позову по суті спору у міжнародному комерційному арбітражі. 

Вимоги до форми позовної заяви. Документи, які додаються до позовної заяви. Визначення 

підсудності справи. Доктрина «компетенції компетенції» (Competenz-Competenz). Заяви 

третейського суду щодо компетенції. Початок арбітражного провадження. Визначення правил 

процедури. Визначення місця проведення арбітражного розгляду. Мова арбітражного розгляду. 

Обрання норм права, які застосовуються при розгляді даної справи. Слухання та розгляд 

документів. Призначення експертів. Строки розгляду справи в міжнародному комерційному 

арбітражі.  

Особливості провадження у справах в арбітражах ad hoc. 

 

Тема 6. Докази і доказування 

у міжнародному комерційному арбітражі 

Зміст доказування у міжнародному комерційному арбітражі. Стандарт доказування у 

міжнародному комерційному арбітражі. Поняття та обсяг доказування. Обставини, які не 

потребують доказування. Значення прецеденту у доказуванні. Тягар доказування в 

міжнародному комерційному арбітражі. Презумпції та фікції і їх застосування у процесі 

доказування. Критерії оцінювання доказів. Критерії оцінювання доказів. Види доказів. 

Належність та допустимість доказів у міжнародному комерційному арбітражі.  

Покази свідків. Перехресне опитування в арбітражі. Документи. Огляд доказів, 

матеріальних цінностей, об’єктів на місці. 

Проблеми доказування форс-мажорних обставин та ускладнень. 

 

Тема 7. Забезпечувальні заходи 

Юрисдикція та компетенція щодо застосування забезпечувальних заходів. Межі 

юрисдикції суду. Юридична сила постанов арбітражу з питань забезпечувальних заходів. Види 

забезпечувальних заходів. Проблеми реалізації заходів забезпечення в порядку арбітражу.  

Особливості реалізації окремих видів забезпечення у різних правових традиціях.  
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Тема 8. Застосовуване право 

у міжнародному комерційному арбітражі 

Передумови правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі. Теоретичні 

засади визначення права, застосовуваного до встановлення здатності сторін до укладення 

арбітражної угоди. Теоретичні засади визначення права, застосовуваного до арбітражної угоди. 

Теоретичні засади визначення права, застосовуваного до арбітрабільності спору. Теоретичні 

засади визначення права, застосовуваного до правовідносин між сторонами спору 

(Substantive Law). Теоретичні засади визначення права, застосовуваного до порядку розгляду і 

вирішення спору (Procedural Law). 

Право країни місця виконання арбітражного рішення та його вплив на вирішення спору у  

міжнародному комерційному арбітражі. 

Проблеми застосування надімперативних норм у міжнародному комерційному арбітражі. 

 

Тема 9. Арбітражні витрати 

Поняття і структура арбітражних витрат. Арбітражний збір та порядок його розрахунку. 

Структура арбітражного збору. Порядок сплати арбітражного збору. Особливості сплати збору 

за зустрічними позовами. 

Витрати сторін пов’язані із підготовкою та розглядом справи. Особливості доказування, 

обрахування та компенсації витрат на юридичний супровід. Структура додаткових витрат та 

порядок їх обрахування. Відсотки за користування коштами, індексація, валютні коливання 

тощо. 

Винагорода арбітрів та порядок її визначення.  

 

Тема 10. Арбітражні рішення: порядок винесення,  

набрання законної сили та механізм оскарження 

Підстави припинення розгляду справи в міжнародному комерційному арбітражі. Мирова 

угода. Винесення арбітражного рішення. Форма і зміст арбітражного рішення. Види рішень в 

арбітражі. Типові строки вручення сторонам письмового рішення арбітражу відповідно до 

Регламентів комерційних арбітражів різних країн світу. 

Юридична сила рішень міжнародного комерційного арбітражу. Можливість перегляду 

винесеного арбітражного рішення. Сторони, які можуть вносити клопотання про перегляд 

рішення. Можливість оскарження рішення міжнародного комерційного арбітражу і підстави 

оскарження. Клопотання про скасування рішення. Сторони, які можуть вносити клопотання про 

скасування арбітражного рішення. Терміни подання клопотання. Res judicata. 

 

Тема 11. Виконання арбітражних рішень.  

Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

Суб’єкти визнання та виконання арбітражних рішень. Підстави відмови у визнанні 

іноземних арбітражних рішень. Підстави для відмови у виконанні арбітражних рішень. Нью-

Йоркська Конвенція 1958 р. про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних 

рішень. 

Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, встановлена 

Конвенцією 1958 р. Підстави, передбачені Конвенцією для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень. Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

в Україні. 

 

Тема 12. Міжнародний комерційний арбітраж 

в Україні та зарубіжних країнах 

Характеристика основних положень Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж». Його відповідність Типовому закону ЮНСІТРАЛ «Про міжнародний торгівельний 

арбітраж». Характеристики інших нормативних актів України, норми яких регулюють питання 

міжнародного комерційного арбітражу.  
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Загальна характеристика законодавства Швеції про міжнародний комерційний арбітраж. 

Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів. Вимоги до арбітражної угоди. 

Юридична сила рішення, винесеного міжнародним арбітражем. Оскарження рішень 

арбітражного суду. Регламент арбітражного інституту торгової палати Стокгольму 1999 р. 

Загальна характеристика законодавства Великобританії про міжнародний комерційний 

арбітраж. Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів. Вимоги до арбітражної 

угоди. Юридична сила рішення, винесеного міжнародним арбітражем. Оскарження рішень 

арбітражного суду. Регламент Лондонського арбітражного інституту. 

Загальна характеристика законодавства Франції про міжнародний торговий арбітраж. 

Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів. Вимоги до арбітражної угоди. 

Подання позовної заяви до міжнародного арбітражу. Вимоги до позовної заяви. Призначення і 

відвід арбітрів. Компетенція третейського суду. Арбітражне провадження. Закінчення 

арбітражного розгляду справи. Стягнення арбітражних витрат. Арбітражні збори. Юридична 

сила рішення, винесеного міжнародним арбітражем. Можливість оскарження рішень 

арбітражного суду. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Міжнародний 

комерційний арбітраж 

як засіб розв’язання 

спорів, що виникають 

у сфері міжнародних 

комерційних відносин 

4 2 2 – – 4       

2.  Міжнародно-правові 

та національні джерела 

регулювання 

міжнародного 

комерційного 

арбітражу 

4 2 2   6 – – – – – – 

3.  Арбітражна угода 

як засіб формування 

компетенції арбітражу 

14 4 2   4 – – – – – – 

4.  Формування складу 

арбітражу 

8 2 2   4 – – – – – – 

5.  Арбітражне 

провадження 

14 4 2   4 – – – – – – 

6.  Докази і доказування 8 2 2   4 – – – – – – 

7.  Забезпечувальні 

заходи 

6 2    6 – – – – – – 

8.  Застосовуване право 8 2 2   4 – – – – – – 
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9.  Арбітражні витрати 8 2 2   4 – – – – – – 

10.  Арбітражні рішення: 

порядок винесення, 

набрання законної 

сили та механізм 

оскарження 

10 2 2   4 – – – – – – 

11.  Виконання 

арбітражних рішень 

Визнання і виконання 

іноземних 

арбітражних рішень 

20 4 2   4       

12.  Міжнародний 

комерційний арбітраж 

в Україні та у 

зарубіжних країнах 

16 2    7       

 Всього годин: 105 30 20   55    – –  
 
 
 

 

4.2. Аудиторні заняття 

 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбаченими тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою; 

- тренінги; 
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- кейсметод; 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове(у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) складання окремих видів процесуальних документів; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. 

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання та одне ситуативне 

завдання.  

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. 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 

 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

 

        

20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 25 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 
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7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 
1. Міжнародний комерційний арбітраж / Під ред. В. М. Коссака. Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права, 2015. 212с. 
 

7.2. Допоміжні  джерела 
1. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Учебник. В 3 т. М. : БЕК , 2000. 

Том 1-3. 

2. Бейкер и Макензи: Международный коммерческий арбитраж. Государства 

Центральной и Восточной Европыи СНГ. [сборник документов и регламентов]. М. : БЕК, 2001 

522 с. 

3. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: [Учеб.- практ. пособие]. М. : 

Проспект, 1997. 78 с. 

4. Комаров В.В. Международный коммерческий арбітраж / Вячеслав Васильевич 

Комаров. Харьков : Основа, 1995 304 с. 

5. Міжнародне приватне право: Науково-практичний коментар Закону України «Про 

міжнародне приватне право» / За ред. А.С. Довгерта. Харків : Одісей, 2008. 352 с. 

6. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. К. : Атіка, 2008. 544 с. 

7. Цират Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж. К. : Істина, 2002. 304 с. 

8. Чубарев В.Л. Міжнародне приватне право: Підручник. К. : Атіка, 2006. 608 с. 

9. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговки. М. : 

Юридическая литература, 1993. 739 с. 

 
8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

Організація Об'єднаних Націй. Конвенції і угоди 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convtheme.shtml 

 

 

Нормативно-правова база «Законодавство України» 

на офіційному веб-порталі Верховної Ради України 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

 

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). 

Міжнародний арбітраж та погоджувальна процедура 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.html 

 

Міжнародна асоціація юристів. 

Керівництва, правила та інші матеріали з питань арбітражу і медіації 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.

aspx 

 

Міжнародна рада з комерційного арбітражу (ICCA) 
http://www.arbitration-icca.org 

 

Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті 

України (МКАС при ТПП України) 

http://arb.ucci.org.ua/icac/ua/icac.html 

 

 

Українська Арбітражна Асоціація 

http://arbitration.kiev.ua 

 

 

The Chartered Institute of Arbitrators  

http://www.ciarb.org 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convtheme.shtml
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.html
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
http://www.arbitration-icca.org/
http://arb.ucci.org.ua/icac/ua/icac.html
http://arbitration.kiev.ua/
http://www.ciarb.org/
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