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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ» 

 

Спеціальність: 293 Міжнародне 

право 

Галузь знань: 29 Міжнародні 

відносини 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти 

фахового переліку. 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Вирішення спорів третейськими судами має глибокі історичні 

корені. І на даний час, коли посилюється економічна інтеграція між 

країнами, міжнародні комерційні арбітражі відіграють особливу 

роль у врегулюванні спорів, що виникають в міжнародній торгівлі. 

Сьогодні вже ніхто не піддає сумніву той факт, що міжнародний 

комерційний арбітраж є основним способом вирішення 

вищевказаних спорів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів 

методологічного підходу до аналізу міжнародного комерційного 

арбітражу як правового явища, вміння чітко визначити структуру та 

зміст арбітражних правовідносин, правового становища їх 

учасників, розуміння основних принципів міжнародного 

комерційного арбітражу як альтернативи судового розгляду спорів 

та конфліктів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 знати юридичну природу та систему міжнародного комерційного 

арбітражу; 

 еволюцію становлення альтернативного судочинства; 

 нормативно-правові акти, що складають першооснову вирішення 

спорів між господарюючими суб’єктами, відповідні положення 

конвенцій та інших міжнародних договорів, регламенти та 

положення, які регулюють механізми розв’язання бізнес 

конфліктів, прецеденти, практику міжнародних арбітражних 

судів; 

 механізми та інструменти третейського судочинства; 

 проблеми та перспективи розвитку, поширення та популяризації 

міжнародного комерційного арбітражу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність користуватися понятійним апаратом юриспруденції та 

міжнародно-правовою термінологією, загальнонауковою і 

правничою методологією;  

 вміти використовувати отриманий обсяг знань з міжнародного 

комерційного арбітражу; 

 вміти юридично правильно кваліфікувати відповідні факти і 

обставини, аналізувати правотворчу та правозастосовчу 

міжнародну і національну практику розв’язання комерційних 

спорів; 



 аналізувати окремі норми міжнародних угод, давити їм правову 

оцінку та робити відповідні висновки щодо їх впливу на 

економічне життя країн та окремих господарюючих суб’єктів; 

 самостійно розробляти стратегію юридичного захисту 

підприємству, установи, організації; 

 проводити порівняльну характеристику діяльності міжнародних 

арбітражних судів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття третейського вирішення спорів. 

Арбітражна угода. Відвід державного суду з непідсудності. Відвід 

третейського суду з непідсудності як форма заперечення дійсності 

арбітражної угоди. Джерела правового регулювання міжнародного 

комерційного арбітражу. Порядок розгляду справ міжнародним 

комерційним арбітражем. Стадії арбітражного процесу. Арбітражне 

рішення. Виконання арбітражного рішення.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. Зокрема вивчення таких дисциплін, як: 

Порівняльне цивільне право, міжнародне приватне право, правове 

регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

Пореквізити Знання з міжнародного комерційного арбітражу можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Попов А. А. Правовые основы внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие/ МОН – 2-е изд.  – Харьков: 

Бурун и К: КНТ, 2008. – 384 с. 

2. Винокурова Л. Міжнародний комерційний арбітраж і закон 

України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті": деякі проблеми застосування. – Право України: 

Юридичний журнал/ М-во юстиції України – Київ, 2011. – : № 1. 

– С. 57-66 

3. Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному 

комерційному арбітражі. – Право України: Юридичний журнал/ 

М-во юстиції України – Київ, 2011. – : № 1. – С. 79-96 

Репозитарій НАУ: 

1. Гончаренко О.М. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. 

посіб. / О. М. Гончаренко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф.комерц. 

права. — Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2014. — 203 с. 

2. Cheshire and North’s Private International Law. Sir Peter North, J. J. 

Fawcett. –  Thirteenth edition. – London, Edinburgh, Dublin: 

Butterworths., 2015. – 1070 p. 

3. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж 

із змінами 2006 р. - 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-

87000_Ebook.pdf 

4. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, переглянутий в 2010 році - 

[Електроний ресурс] - 

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

revised/arb-rules-revised-r.pdf  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf


Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ДРАЧОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11419  

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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