МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
АРБІТРАЖ. СИЛАБУС
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ ВИВЧАЄ:
Поняття, види та особливості міжнародного комерційного арбітражу як
альтернативного методу врегулювання комерційного спору
Джерела міжнародного комерційного арбітражу
Практику міжнародного комерційного арбітражу
Визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу
Короткий опис змісту дисципліни

Дві перші теми дисципліни присвячені вивченню поняття, правової природи
міжнародного комерційного арбітражу, його джерел. Увагу приділено теорії
арбітражу та історії його виникнення та розвитку. Третю тему присвячено поняттю,
видам та змісту арбітражної угоди, практиці вирішення спорів, пов’язаних із
арбітражною угодою. У четвертій темі акцентовано увагу на правовому статусі
арбітрів та формуванню складу арбітражного суду. У п’ятій темі вивчається порядок
розгляду спорів в міжнародному комерційному арбітражному суді. У шостій темі
розглянуто правову природу міжнародного комерційного арбітражного рішення та
правові підстави для його оспорювання, визнання та виконання.
Також
розкривається питання вжиття забезпечувальних заходів в арбітражі. Останні теми
присвячено вивченню арбітражного розгляду інвестиційних спорів, зокрема у
МЦВІС. Приділено увагу функціонуванню міжнародного комерційного арбітражу за
кордоном.
Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі
дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі міжнародного,
цивільного та комерційного права (Л-413).
Пререквізити: міжнародне публічне та приватне право, міжнародне торговельно-економічне
право, система врегулювання міжнародних торговельно-економічних спорів
Обсяг: 6 кредитів ( 14 лекцій (28годин), 14 практичних заняття (28годин), 124 самостійної роботи
Мова викладання: українська (переважна частина, рішення міжнародних комерційних судів –
англійською мовою чи іншими офіційними мовами ЄС)
Форми поточного контролю: колоквіуми (122 бали = 24 бали), розв’язання ситуаційних завдань
(16 балів), імітаційна гра «Написання позову, відзиву до міжнародного комерційного суду.
Складання рішення міжнародного комерційного арбітражу» (10 балів), контрольна робота (220
балів=40 балів).
Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. есе на задану тему – 80 балів,
ситуаційне завдання (20 балів)

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні матеріали та
презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література знаходиться
на KNUTE OneDrive (доступ для студентів відкривається на початку першої лекції).
Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямоване на краще
сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни
Рекомендована література (основні джерела):
Андрейченко С.С., Громовенко К.В., Волощук О.Т., Колесник В.Ю. Міжнародний комерційний
арбітраж . Навчально-методичний посібник. : Фенікс, 2021. 218 с.
Гончаренко О.М. Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб./ О.М. Гончаренко. –
Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. 203с.
Пільков К.М. Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі:
Монографія.-К.: Освіта України, 2016. 240 с.
Цірат Г. А. Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб. / Г.А. Цірат. К.: Алерта, 2019. 410 с.
Політика академічної доброчесності:
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf
Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознаймитися з наступними вебсайтами:
http://www.uncitral.org/ - Сайт ЮНСІТРАЛ
http://www.lcia.org/LCIA –T he London Court of International Arbitration
http://www.sccinstitute.com/ – Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.
http://www.iccwbo.org/about-icc/organization – ICC International Court of Arbitration/
http://www.ucci.org.ua – International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of
Commerce and Industry (ICAC at the UCCI).
http://www.globalarbitrationreview.com – Global Arbitration Review (GAR) reference
http://www.ucci.org.ua/arb/mac/en/mac.html – The Maritime Arbitration Commission at
the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (MAC at the UCCI).
http://www.dis-arb.de/ – Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeite.
https://icsid.worldbank.org/ – The International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID).
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