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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Міжнародний комерційний арбітраж 

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

цивільного права 

Контактний телефон 

викладача 
(0342) 596130 

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

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

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 
https://d-learn.pro/ 

Консультації Консультації проводяться відповідно до «Графіку 

індивідуальних занять викладачів із магістрантами», 

розміщеному на інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу-2/ 

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 механізмів 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 магістрантів системи знань та 

навиків, необхідних для вирішення конкретних питань практичної діяльності у сфері 

міжнародного комерційного арбітражу.  

Основними цілями вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний 

арбітраж» є набуття магістрантами 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: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, налізу та синтезу;  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та налізу інформації з різних джерел, у тому 

числі іноземних;  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і 

письмово; 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 
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ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК11. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

ЗК12. Здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та 

налізу, вчасно подавати результат; 

Фахові компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних 

задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності; 

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу 

на правову систему України; 

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні; 

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових 

систем з правовою системою України; 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції; 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, надавати розгорнуту 

юридичну аргументацію; 

СК7. Здатність застосувати знання та розуміння основних засад (принципів) та 

процедур судочинства в Україні; 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та 

правозастосовній діяльності; 

СК10. Здатність ухвалювати рішення в ситуаціях, що вимагають системного, логічного 

та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх 

застосування; 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, 

свобод та інтересів клієнтів; 

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, 

стандарти професійної незалежності та відповідальності правника; 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст 

проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією; 

СК15. Здатність самостійно складати проекти актів правозастосування, враховуючи 

вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості; 

Програмні результати навчання: 

ПРН3. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи 

цифрові, статистичні, тестові та ін., перевіряти їх на достовірність, використовуючи 

спеціальні методи досліджень; 

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають із цього дослідження; 

ПРН5. Вільно спілкувати правничою іноземною мовою в практичній діяльності, вміти 

іноземною мовою складати нормативну, процесуальну та ділову документацію; 

ПРН7. Дискутувати із складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

результати їх розв’язання;  

ПРН8. Ефективно опрацьовувати і використовувати інформацію, отримати із 

достовірних джерел для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; 

ПРН10. Знати основні сучасні правові доктрини, цінності, принципи функціонування 

права та на їх основі аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем із правовою системою України; 

ПРН13. Демонструвати вміння узагальнювати практику застосування окремих правових 

інститутів; 



ПРН14. Демонструвати здатності щодо пошуку, інтерпретації та застосування правових 

позицій та рішень ЄСПЛ з метою захисту прав людини в різних судових провадженнях. 

 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
18 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

2 081 Право 1 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Тема № 1. Поняття та правова природа міжнародного 

комерційного арбітражу 
2 2 12 

Тема № 2. Міжнародно-правове регулювання діяльності 

міжнародного комерційного арбітражу 
2 4 12 

Тема № 3. Система та правовий статус комерційних 

арбітражних судів 
2 4 10 

Тема № 4. Порядок розгляду справ у міжнародних 

комерційних судах 
4 4 12 

Тема № 5. Скасування та виконання рішень комерційних 

арбітражних судів 
2 4 14 

ЗАГ.: 12 18 60 

 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є 

уніфікованою в межах Навчально-наукового юридичного інституту і 

визначається п. 4.5 «Положення про порядок оцінювання успішності 

здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому юридичному 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (редакція від 30.11.2022 року) – текст розміщений на 

сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf 

Контроль успішності здійснюється на основі накопичувальної 

системи оцінювання знань за 100-бальною шкалою. Підсумковий бал 

з навчальної дисципліни складається з підсумкового балу за семінарські 

(практичні, лабораторні) заняття та самостійну роботу (максимально 45 

балів), балу за модульну контрольну роботу (максимально 50 балів), балу за 

індивідуальну роботу (максимально 5 балів), балу за наукову роботу 

(максимально 10 балів, що надаються згідно рішення кафедри або 

керівництва навчально-наукового юридичного інституту) та у сукупності 

становить максимально 100 балів. 
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Вимоги до 

письмових робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

магістрантами однієї письмової модульної контрольної роботи. Вона 

виконується на останньому семінарському занятті. 

Завдання на модульну контрольну роботу включає в себе: 2 

описові завдання, кожне з яких оцінюється в 15 балів; 2 закритих 

тестових питання, кожне з яких оцінюються в 5 балів; 1 задачу-казус, 

яка оцінюється в 10 балів. Максимальний бал за модульну 

контрольну роботу становить 50.  

Модульна контрольна робота також може проводитися у тестовій 

формі з використанням технологій дистанційного навчання на 

платформі https://d-learn.pro/, що передбачає розв’язання 50 тестових 

завдань різної складності, кожне з яких оцінюється в 1 бал.  

За бажанням (для отримання додаткових  балів, максимально - 5) 

магістри впродовж семестру можуть виконувати індивідуальні 

завдання за темою відповідного семінарського заняття. Види, 

приклади підготовки та критерії оцінювання індивідуальних завдань 

знаходяться в «Методичних вказівках для підготовки до семінарських 

занять магістрів денної та заочної форми навчання», що розміщені на 

сайті кафедри URL: https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-

методичні-матеріали/ 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.5.1.1.3 і 

п.4.6.2 «Положення про порядок оцінювання успішності здобувачів 

вищої освіти у Навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника» https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань магістрантів, зокрема, 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються Розділом 5.2 

«Положення про порядок оцінювання успішності здобувачів вищої 

освіти у Навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника» https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf  

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль – залік. 

Якщо здобувач виконав усі види робіт, передбачені Силабусом та 

набрав за результатами семестрового (поточного) контролю не менше 

50 балів, то набраний ним бал зараховується як підсумковий контроль 

(залік). 

Перескладання семестрового заліку проводиться окремою парою за 

е-розкладом в письмовій, усній чи змішаній формі здобувачами, які 

одержали після виставлення заліку «не зараховано» (нижче 50 балів), 

а також мали на день виставлення заліку невідпрацьовані пропущені 

заняття (за умови їх відпрацювання). 

Залік проводиться в письмовій формі та передбачає виконання 

письмової залікової роботи. Заліковий білет включає 2 теоретичні 

питання (по 30 балів), 2 тестові завдання (по 10 балів) та 1 задачу-

казус (20 балів). Максимальний бал за залікову роботу – 100.  

Залік може проводитися у тестовій формі з використанням 

технологій дистанційного навчання на платформі https://d-learn.pro/,  

що передбачає розв’язання 50 тестових завдань різної складності, 

https://d-learn.pro/
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf


кожне з яких оцінюється у 2 бали.  

Інші питання порядку та організація контролю знань здобувачів 

визначаються Розділом 5 «Положення про порядок оцінювання 

успішності здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

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

content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf  

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання магістрантами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: однієї обов’язкової модульної контрольної роботи, тестових завдань з 

питань, винесених на самостійне опрацювання (перелік міститься в «Методичних вказівках 

для забезпечення самостійної роботи магістрантів 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 магістранта). «Методичні вказівки для 

підготовки до семінарських занять магістрантів денної та заочної форми навчання» 

розміщені на сайті кафедри URL: https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-

матеріали/ 
Академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання 

академічному плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності у навчальній та 

науково-дослідній роботі здобувачів освіти Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. URL: https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Нова-редакція-

Положення-про-запобігання-академічному-плагіату.pdf 

Відвідування занять 

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

відвідають лекції і практичні заняття з даної навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку, їх відпрацювання  є умовою допуску магістранта до складання 

підсумкового контролю.  

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 оцінювання 

успішності здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf  

Неформальна освіта 

Визнання результатів неформальної освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника» (в редакції від 12.02.2021 року) 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2022/11/neformalna-osvita.pdf 

 

8. Рекомендована література 

1. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб. К.: Алерта, 2019. 410 с.  

2. Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного 
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3. Альтернативні способи вирішення цивільних спорів за законодавством України: 

навчальний посібник / За ред. О. Б. Верби-Сидор. Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2021. 416 с. 

4. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних комерційних 

арбітражів: компендіум / За заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2020. 668 с. 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 

нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-

методичних посібниках:  

1. Мироненко І. В. Міжнародний комерційний арбітраж: методичні вказівки для 

підготовки до семінарських занять магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальності «Право» спеціалізації «Приватне право». Івано-Франківськ: Навчально-

науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, 2023.  

2. Мироненко І. В. Міжнародний комерційний арбітраж: методичні вказівки для 

забезпечення самостійної роботи магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальності «Право» спеціалізації «Приватне право». Івано-Франківськ: Навчально-

науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, 2023. 
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