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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Міжнародний комерційний арбітраж 

Викладач (-і) Мироненко Ігор Віталійович, доцент, к.ю.н., доцент кафедри 

цивільного права 

Контактний телефон 

викладача 
(0342) 596130 

E-mail викладача ihor.myronenko@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Заочний 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 
http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами (магістрами), розміщеному 

на інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/ 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, що стосується індивідуальних 

науково-дослідних завдань. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організація та функціонування 

арбітражного механізму врегулювання міжнародних комерційних спорів. В свою чергу, це 

передбачає  засвоєння положень національних та міжнародних актів з питань міжнародного 

комерційного арбітражу, практики їх застосування, а також наукової доктрини з даного 

питання. 

Такі об’єктивні чинники сучасності як глобалізація світової економіки, розширення 

міжнародних економічних зв’язків, зростання міжнародних інвестицій та господарської 

кооперації  обумовлюють сталий розвиток міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) відносин. За таких умов зростає значення міжнародного 

комерційного арбітражу як одного з ефективних змеханізмів розв’язання  спорів, які 

об’єктивно виникають при здійсненні  міжнародної комерційної (зовнішньоекономічної) 

діяльності. Відповідно, існує нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, компетентних з 

питань міжнародного комерційного арбітражу. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у магістрів системи знань та навиків, 

необхідних для вирішення конкретних питань практичної діяльності у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» є 

набуття магістрами знань та навиків щодо застосування арбітражного механізму 

врегулювання міжнародних комерційних (зовнішньоекономічних) спорів та правильного 

застосування норм внутрішнього законодавства і міжнародних актів з даного питання.  

4. Програмні компетентності та результати навчання  

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати закони формальної логіки у процесі роботи з нормативно-

правовими актами, які регулюють діяльність міжнародного комерційного арбітражу;  

Здатність використовувати іноземну  літературу з питань міжнародного комерційного 

арбітражу; 

Навички роботи у комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, 

навички використання програмних засобів, пов’язаних із функціонуванням системи 

міжнародного комерційного арбітражу; 

Володіння навичками ділового спілкування на високому професійному рівні, знання та 

розуміння наукової правничої термінології у сфері міжнародного комерційного арбітражу;  
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Здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу, діяти відповідно до етичних мотивів; здатність скеровувати 

зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно подавати результат. 

Фахові компетентності: 

Здатність застосовувати у професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного права щодо діяльності міжнародного комерційного 

арбітражу; 

Здатність до здійснення дослідницької діяльності з питань міжнародного комерційного 

арбітражу на основі знання та критичного аналізу правових проблем у даній сфері, вміння 

обирати оптимальні методи дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх 

з урахуванням актуальних наукових і практичних джерел; 

Компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях нормотворення та 

правозастосування з питань механізмів врегулювання міжнародних комерційних спорів, 

глибоке розуміння принципу верховенства права та проблем його  реалізації в Україні; 

Обізнаність щодо європейського правам з питань врегулювання міжнародних 

комерційних спорів та проблем гармонізації відповідного законодавства України із 

законодавством ЄС; 

Здатність розробляти нормативно-правові акти з питань діяльності міжнародного 

комерційного арбітражу, зокрема локального характеру; 

Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу, вміння реалізовувати норми матеріального, колізійного і 

процессуального права у професійній діяльності; 

Здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти щодо регулювання 

арбітражного механізму врегулювання міжнародних комерційних (зовнішньоекономічних) 

спорів; 

Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації у сфері 

міжнародного комерційного арбітражу; 
Програмні результати навчання: 

Знати: 

- підходи, методи та принципи застосування арбітражного механізму врегулювання 

міжнародних комерційних спорів; 

- процедуру звернення до міжнародного комерційного арбітражу щодо врегулювання 

спорів; 

- закономірності правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу у 

законодавствах держав-членів ЄС;  

- основні положення сучасної доктрини міжнародного комерційного арбітражу, мету та 

принципи його функціонування; 

Вміти: 

- здійснювати аналіз міжнародних комерційних спорів і демонструвати власне бачення 

способів їх розв'язання; 

- проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, що пов’язані із 

арбітражним врегулюванням міжнародних комерційних спорів; 

- надавати короткі висновки щодо окремих фактичних обставин, пов’язаних із 

арбітражним розглядом міжнародних комерційних спорів з достатньою обґрунтованістю. 

- використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин, пов’язаних із зверненням до міжнародного комерційного 

арбітражу та здійсненням арбітражного розгляду; 

- вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи термінологію у сфері міжнародного комерційного арбітражу; 

- застосовувати знання та розуміння сутності та змісту основних інститутів і положень 

міжнародного комерційного арбітражу; 

- пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів, пов’язаних із 



врегулюванням міжнародних комерційних спорів. 

 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

4 

самостійна робота 72 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

3 081 Право 2 (магістратура) вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Тема № 1. Поняття та правові засади діяльності 

міжнародного комерційного арбітражу 
1 1 14 

Тема № 2. Міжнародно-правове регулювання діяльності 

міжнародного комерційного арбітражу 
1 1 16 

Тема № 3. Система та правовий статус комерційних 

арбітражних судів 
1  16 

Тема № 4. Порядок розгляду справ у міжнародних 

комерційних судах 
 1 18 

Тема № 5. Скасування та виконання рішень комерційних 

арбітражних судів 
1 1 18 

ЗАГ.: 4 4 82 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

«Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника», затвердженого Вченою радою Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол 

№ 5 від 28 лютого  2017 р., протокол № 11 від 25 червня 2019 р.) 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-

про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf 

Контроль успішності здійснюється на основі накопичувальної 

системи оцінювання знань за 100-бальною шкалою. 

Вимоги до 

письмових робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

магістрами залікової роботи, що охоплює усі теми даної навчальної 

дисципліни та максимально оцінюється у 100 балів. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 

4.4.3.3 «Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника» https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-

студентів-у-ННЮІ.pdf 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
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Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань магістрів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю, визначаються Розділом 5 

«Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника».  

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль (залік) здійснюється у формі залікової 

роботи, що проводиться на останньому семінарському  занятті.  

Залікова робота виконується у письмовій формі та включає в себе: 

2 теоретичні питання (по 30 балів), 2 тестові завдання (по 10 балів) та 

1 задачу-казус (20 балів). Максимальний бал за залік – 100.  

Залік також може проводитися у тестовій формі з використанням 

технологій дистанційного навчання на платформі www.d-learn.pnu,  

що передбачає розв’язання 50 тестових завдань різної складності, 

кожне з яких оцінюється у 2 бали.  

Інші питання порядку та організація контролю знань магістрів 

визначаються Розділом 5 «Положення про порядок організації 

навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 

навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника» № 6 від 25 

червня 2020 р.) https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-

студентів-у-ННЮІ.pdf 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання магістрами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: однієї обов’язкової залікової роботи, тестових завдань з питань, 

винесених на самостійне опрацювання (перелік міститься в Методичних вказівках для 

забезпечення самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання) (контроль 

самостійної роботи також може проводитися шляхом on-line-тестування), письмових 

експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, а також додаткових письмових 

індивідуальних завдань (за вибором магістра). Методичні вказівки для підготовки до 

семінарських занять магістрів денної та заочної форми навчання розміщені на сайті 

кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/ 

 
Академічна доброчесність 
Очікується, що магістри будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі магістри 

відвідають лекції і практичні зайняття з даної навчальної дисципліни.  

За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від 

загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну відповідно до 

робочого навчального плану, керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від 

підсумкового семестрового балу магістра (п. 5.1.2 «Положення про порядок організації 

навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника» https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/). 

http://www.d-learn.pnu/
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
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нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-
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1. Мироненко І. В. Міжнародний комерційний арбітраж: методичні вказівки для 
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