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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Економічні реформи, проведені останніми роками в Україні, зумови-
ли розширення й поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків на всіх рі-
внях міжнародних відносин України. У національному праві відбулися 
докорінні зміни, які дали змогу багатьом суб’єктам підприємницької ді-
яльності інтенсивніше брати участь у міжнародних торгових відносинах. 
Як наслідок — значне збільшення кількості спорів у цій сфері й пробле-
ма їх швидкого та ефективного вирішення.  

Серед різних засобів вирішення таких спорів можна виділити третей-
ські суди, що мають глибокі історичні корені. Одним з різновидів тре-
тейських судів є міжнародний комерційний арбітраж. Останнім часом 
він набуває все більшого значення для суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності завдяки своїм численним перевагам перед державними суда-
ми у вирішенні вищезгаданих спорів. 1994 р. було прийнято Закон Укра-
їни “Про міжнародний комерційний арбітраж”, яким створено Міжнаро-
дний комерційний арбітраж і Морську арбітражну комісію при Торгово-
промисловій палаті України. Положення цього закону загалом відпові-
дають нормам, закріпленим у Типовому законі ЮНІСТРАЛ “Про між-
народний торговий арбітраж” 1985 р. Проте в цій сфері залишилися де-
які питання, не врегульовані вказаним законом, іншими нормативними 
актами України. Тому вивчення досвіду зарубіжних країн з арбітражно-
го розгляду зовнішньоекономічних спорів досить актуальне.  

Мета дисципліни “Міжнародний арбітраж в Україні та зарубіжних 
країнах” — ознайомлення студентів з діяльністю міжнародного комер-
ційного арбітражу України та аналогічних установ різних країн світу, 
вивчення їх функцій та повноважень. Студенти повинні опанувати осно-
вні міжнародно-правові акти, що регламентують міжнародний комер-
ційний арбітраж і регулюють визнання та виконання рішень зарубіжних 
арбітражів. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МІЖНАРОДНИЙ  АРБІТРАЖ  В  УКРАЇНІ  
ТА  ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇНАХ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Поняття і роль арбітражу у сфері міжнародних торгових від-
носин 

2 Загальна характеристика видів міжнародних комерційних ар-
бітражів  

3 Міжнародно-правова регламентація міжнародного  
арбітражу 

4 Міжнародний арбітраж в Україні 
5 Міжнародний арбітраж у країнах Західної Європи 
6 Міжнародний арбітраж у країнах Центральної Європи 
7 Міжнародний арбітраж у країнах Східної Європи 
8 Міжнародний арбітраж у країнах СНД 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“МІЖНАРОДНИЙ  АРБІТРАЖ  В  УКРАЇНІ  
ТА  ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇНАХ” 

Тема  1 .  Поняття і роль міжнародного арбітражу у сфері  
міжнародних торгових відносин 

Предмет і мета курсу. Характер і тенденції розвитку світової еконо-
міки. Роль і місце України як незалежної держави у світовій економіці. 
Порівняльний аналіз характерних рис зовнішньоекономічної та внутрі-
шньогосподарської діяльності. Поняття зовнішньоекономічного контра-
кту. Форма та порядок підписання зовнішньоторговельних контрактів.  

Господарські суперечки як невід’ємний супутник торгових і комер-
ційних відносин. Способи вирішення спорів у зовнішньоекономічній 
сфері. Основні міжнародні конвенції щодо врегулювання спорів із циві-
льно-правових відносин. Загальна характеристика національного зако-
нодавства про вирішення зовнішньоекономічних спорів. Сфера його за-
стосування. Законодавство України щодо розгляду спорів у сфері між-
народної торгівлі.  
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Загальна характеристика третейського порядку розгляду спорів. По-
няття третейського суду. Допустимість третейських судів. Держава й 
третейські суди. Подібність і відмінність державних і третейських судів.  

Визначення термінів “міжнародний арбітраж” і “міжнародний коме-
рційний арбітраж”. Поняття міжнародного арбітражу як третейського 
порядку вирішення спорів, що виникають у зовнішньоекономічних від-
носинах. Історія його виникнення й розвитку. Основ-ні підстави популяр-
ності міжнародного арбітражу. Сфера застосування арбітражного спосо-
бу вирішення спорів. Загальна характеристика компетенції міжнародно-
го комерційного арбітражу. 

Характеристика джерел правового регулювання міжнародного арбіт-
ражу. Історія міжнародно-правової уніфікації норм, що регулюють між-
народний комерційний арбітраж. 

Література [1–28]  

Тема  2 .  Загальна характеристика видів міжнародних  
арбітражів 

Види третейських судів, що розглядають спори із зовнішньоекономі-
чних контрактів. Поняття постійно діючих арбітражних органів та їх за-
гальна характеристика.  

Порівняльно-правовий аналіз регламентів деяких постійних арбітра-
жних органів (Арбітражного інституту Торговельної палати 
м. Стокгольма, міжнародного арбітражного суду при Федеральній палаті 
економіки Австрії, міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-
промисловій палаті Російської Федерації). 

Поняття арбітражу ad hoc. Загальна характеристика арбітражу ad hoc. 
Порівняльно-правовий аналіз регламентів, що застосовуються арбітра-
жами ad hoc у практиці розгляду спорів. 

Загальна характеристика стадій арбітражного процесу — від пору-
шення арбітражного розгляду до винесення арбітражного рішення. По-
рівняльно-правовий аналіз деяких погоджувальних регламентів. 

Література [6; 9; 10; 12–28] 

Тема  3 .  Міжнародно-правова регламентація міжнародного  
арбітражу 

Женевський Протокол про арбітражні застереження 1923 р. і Женев-
ська Конвенція про приведення до виконання арбітражних рішень 
1927 р.  
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Типовий закон ЮНСІТРАЛ “Про міжнародний торговий арбітраж” 
1985 р. Основні положення Типового закону та їх значення для уніфіка-
ції норм національного законодавства з питань міжнародного комерцій-
ного арбітражу. 

Московська конвенція про вирішення цивільно-правових спорів, що 
витікають з відносин економічної та науково-технічної співпраці 1972 р. 
та Київська конвенція про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здій-
сненням господарчої діяльності 1992 р. Сфера застосування цих конвен-
цій. Основні поняття, закріплені в текстах конвенцій. Підсудність і від-
від арбітражного суду у зв’язку з непідсудністю. Право, що застосову-
ється під час вирішення спору. Визнання й виконання іноземних арбіт-
ражних рішень.  

Загальна характеристика Європейської Конвенції про зовнішньотор-
говельний арбітраж 1961 р. Сфера застосування Конвенції. Засади між-
народного комерційного арбітражу, закріплені в Конвенції. Основні по-
няття, що застосовуються у тексті Конвенції. Підсудність державним су-
дам і відвід арбітражного суду у зв’язку з непідсудністю. Процедура 
здійснення арбітражного процесу. Держави — учасниці Конвенції. Пра-
во, що застосовується згідно з Конвенцією під час вирішення спору. 
Оголошення арбітражного рішення недійсним. Заключні положення й 
застереження держав — учасниць Конвенції.  

Нью-Йоркська Конвенція 1958 р. про визнання й приведення у вико-
нання іноземних арбітражних рішень. Загальна характеристика Конвен-
ції 1958 р. Поняття й визначення, що застосовуються в Конвенції. Сфера 
застосування Конвенції, держави — учасниці Конвенції. Процедура ви-
знання та виконання іноземних арбітражних рішень згідно з Конвенцією 
1958 р. Підстави, передбачені Конвенцією, для відмови у визнанні й ви-
конанні іноземних арбітражних рішень. 

Поняття інвестиційного спору. Порядок вирішення міжнародних ін-
вестиційних спорів, що виникають між державами та іноземними юри-
дичними й фізичними особами. Конвенція 1965 р. про врегулювання ін-
вестиційних спорів між державами й фізичними та юридичними особа-
ми інших держав. Загальна характеристика Конвенції, сфера її застосу-
вання, держави — учасниці Конвенції.  

Література [6–15; 17–28] 

Тема  4 .  Міжнародний арбітраж в Україні  

Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”. Характе-
ристика його основних положень. Його відповідність Типовому закону 
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ЮНІСТРАЛ “Про міжнародний торговельний арбітраж”. Характеристи-
ки інших нормативних актів України, норми яких регулюють питання 
міжнародного комерційного арбітражу. Сфера застосування арбітражно-
го способу вирішення спорів згідно з чинним законодавством України. 
Арбітражна угода та арбітражне застереження. Вимоги до форми арбіт-
ражної угоди. Підстави для визнання арбітражної угоди недійсною. 

Порядок пред’явлення позову у міжнародному комерційному арбіт-
ражі. Вимоги до форми позовної заяви. Документи, що докладаються до 
позовної заяви. Визначення підсудності справи. Заяви третейського суду 
щодо компетенції. Процедура визначення кількості та призначення арбі-
трів. Відвід арбітрів.  

Визначення правил процедури та місця проведення арбітражного 
розгляду. Мова арбітражного розгляду. Обрання норм права, що засто-
совуються під час розгляду цієї справи. Слухання та розгляд документів. 
Призначення експертів. Терміни розгляду справи в міжнародному коме-
рційному арбітражі. Забезпечувальні заходи суду під час розгляду спра-
ви. Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів. 

Підстави припинення розгляду справи в міжнародному комерційно-
му арбітражі. Винесення арбітражного рішення, його форма та зміст. 
Терміни вручення сторонам письмового рішення. Юридична сила рі-
шень міжнародного комерційного арбітражу. Можливість перегляду ви-
несеного арбітражного рішення. Можливість оскарження рішення між-
народного комерційного арбітражу та його підстави. Клопотання про 
скасування рішення. Терміни подання клопотання.  

Процедура визнання й виконання іноземних арбітражних рішень в 
Україні. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”, Указ 
Президії Верховної Ради СРСР 1988 р., ЦПК України.  

Література [1–6; 10–12; 14; 17–28] 

Тема  5 .  Міжнародний арбітраж у країнах Західної Європи 

Загальна характеристика законодавства Швеції про міжнародний ко-
мерційний арбітраж. Сфера застосування арбітражного способу вирі-
шення спорів. Вимоги до арбітражної угоди. Юридична сила рішення, 
винесеного міжнародним арбітражем. Оскарження рішень арбітражного 
суду. Регламент Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма 
1999 р. Подання прохання про арбітраж. Призначення й відвід арбітрів. 
Компетенція третейського суду. Подання позовної заяви. Арбітражне 
провадження. Закінчення арбітражного розгляду справи. Арбітражні ви-
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трати й збори. Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних 
рішень. 

Положення про арбітражний суд німецької інституції з арбітражної 
справи. Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів. 
Вимоги до арбітражної угоди. Юридична сила рішення, винесеного 
міжнародним арбітражем. Можливість оскарження рішень арбітражного 
суду. Статут німецької інституції з арбітражної справи. Подання позов-
ної заяви до інституції з арбітражної справи. Вимоги до позовної заяви. 
Призначення й відвід арбітрів. Компетенція третейського суду. Арбіт-
ражне проваждення. Закінчення арбітражного розгляду справи. Арбіт-
ражні витрати та збори. Визнання й виконання іноземних арбітражних 
рішень. 

Загальна характеристика законодавства Франції про міжнародний 
торговий арбітраж. Сфера застосування арбітражного способу вирішен-
ня спорів. Вимоги до арбітражної угоди. Подання позовної заяви до 
міжнародного арбітражу. Вимоги до позовної заяви. Призначення та 
відвід арбітрів. Компетенція третейського суду. Арбітражне проваджен-
ня. Закінчення арбітражного розгляду справи. Стягнення арбітражних 
витрат. Арбітражні збори. Юридична сила рішення, винесеного міжна-
родним арбітражем. Можливість оскарження рішень арбітражного суду. 

Література [17–28] 

Тема  6 .  Міжнародний арбітраж у країнах Центральної Європи 

Загальна характеристика положень Цивільного процесуального ко-
дексу Польщі 1964 р., що стосуються третейського розгляду справ. Сфе-
ра застосування арбітражного способу вирішення спорів. Арбітражні 
угоди. Статут Арбітражного суду при Національній гос-подарській па-
латі Польщі. Призначення і відвід арбітрів. Компетенція третейського 
суду. Арбітражний розгляд справи. Закінчення арбітражного розгляду 
справи. Узгоджувальне провадження. Процедура визнання й виконання 
іноземних арбітражних рішень. 

Загальна характеристика Закону Угорщини “Про арбітраж” 1994 р. 
Вимоги до арбітражної угоди. Сфера застосування арбітражного спосо-
бу вирішення спорів. Арбітражна процедура. Закінчення арбітражного 
розгляду справи. Можливість оскарження рішення арбітражного суду. 
Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Основні поло-
ження Статуту Арбітражного суду при Угорській Торгово-промисловій 
палаті. Подання позовної заяви до міжнародного арбітражу. Вимоги до 
позовної заяви. Призначення та відвід арбітрів. Компетенція третейсько-
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го суду. Арбітражне провадження. Закінчення арбітражного розгляду 
справи. Стягнення арбітражних витрат. Арбітражні збори. Юридична 
сила рішення, винесеного міжнародним арбітражем. 

Законодавство Чехії про міжнародний комерційний арбітраж. Пов-
новаження третейського суду. Вимоги до арбітражної угоди. Оскаржен-
ня рішень арбітражного суду. Основні положення Статуту Арбітражного 
суду при Господарській та Аграрній палатах Чеської Республіки. При-
значення та відвід арбітрів. Арбітражне провадження. Закінчення арбіт-
ражного розгляду. Стягнення арбітражних витрат і зборів. Мирова уго-
да. Процедура визнання й виконання іноземних арбітражних рішень. 

Література [17–28] 

Тема  7 .  Міжнародний арбітраж у країнах Східної Європи 

Основні положення Закону “Про міжнародний комерційний арбіт-
раж” 1988 р. і Цивільного процесуального кодексу Болгарії. Сфера за-
стосування арбітражного способу вирішення спорів. Арбітражна проце-
дура. Закінчення арбітражного розгляду справи. Можливість оскаржен-
ня рішення арбітражного суду. Основні положення Статуту Арбітражно-
го суду при Торгово-промисловій палаті Болгарії. Подання позовної за-
яви до міжнародного арбітражу. Вимоги до позовної заяви. Призначення 
та відвід арбітрів. Компетенція третейського суду. Арбітражне прова-
дження. Закінчення арбітражного розгляду справи. Стягнення арбітраж-
них витрат і зборів. Юридична сила рішення, винесеного міжнародним 
арбітражем. Процедура визнання та виконання іноземних арбітражних 
рішень. 

Загальна характеристика законодавства Латвії про міжнародний ко-
мерційний арбітраж. Повноваження міжнародного арбітражу. Вимоги до 
арбітражної угоди. Арбітражна процедура. Закінчення арбітражного 
розгляду. Статут Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті 
Латвії. Компетенція арбітрів. Арбітражне провадження. Стягнення арбі-
тражних витрат і зборів. Юридична сила арбітражного рішення. Ви-
знання та виконання іноземних арбітражних рішень. 

Загальна характеристика законодавства Румунії про міжнародний 
арбітраж. Повноваження міжнародного арбітражу. Вимоги до арбітраж-
ної угоди. Арбітражна процедура. Закінчення арбітражного розгляду. 
Статут Міжнародного комерціного арбітражу при Торгово-промисловій 
палаті Румунії. Компетенція арбітрів. Арбітражне провадження. Стяг-
нення арбітражних витрат і зборів. Юридична сила арбітражного рішен-
ня. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 
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Література [17–28] 

Тема  8  Міжнародний арбітраж у країнах СНД 

Загальна характеристика Закону Російської Федерації “Про міжнаро-
дний комерційний арбітраж” 1993 р. Сфера застосування арбітражного 
способу вирішення спорів. Арбітражні угоди. Основні положення Ста-
туту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-
промисловій палаті РФ. Призначення арбітрів. Арбітражне проваджен-
ня. Стягнення арбітражних витрат і зборів. Юридична сила арбітражно-
го рішення. Оскарження арбітражних рішень. Процедура визнання та 
виконання іноземних арбітражних рішень. 

Загальна характеристика Закону Білорусі “Про міжнародний арбіт-
ражний (третейський) суд” 1999 р. Інші нормативні акти щодо регулю-
вання міжнародного комерційного арбітражу. Сфера застосування арбі-
тражного способу вирішення спорів. Арбітражні угоди. Арбітри. Арбіт-
ражне провадження. Закінчення арбітражного розгляду спору. Стягнен-
ня арбітражних витрат і зборів. Юридична сила арбітражного рішення. 
Процедура визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 

Законодавство Грузіі про міжнародний арбітраж. Основні положення 
Закону Грузії про “Приватний арбітраж” 1997 р. Сфера застосування ар-
бітражного способу вирішення спорів. Арбітражні угоди. Арбітри. Арбі-
тражне провадження. Закінчення арбітражного розгляду спору. Стяг-
нення арбітражних витрат і зборів. Юридична сила арбітражного рішен-
ня. Процедура визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 

Правова характеристика положеннь Цивільного процесуального ко-
дексу Казахстану 1999 р. Сфера застосування арбітражного способу ви-
рішення спорів. Арбітражні угоди. Призначення арбітрів. Арбітражне 
провадження. Інші нормативні акти Казахстану щодо регулювання між-
народного комерційного арбітражу в цій країні. Основні положення 
Статуту Арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті Казахста-
ну. Юридична сила арбітражного рішення. Процедура визнання та вико-
нання іноземних арбітражних рішень. 

Література [17–28] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів. 
2. Поняття та види третейських судів. 
3. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу. 
4. Історія третейського провадження на території колишнього СРСР. 
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5. Міжнародно-правова регламентація постійно діючих міжнародних 
арбітражів. 

6. Міжнародно-правова регламентація арбітражів ad hoc. 
7. Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу в 

Україні. 
8. Загальна характеристика законодавства країн Заходу про міжнарод-

ний арбітраж. 
9. Загальна характеристика законодавства країн Центральної Європи 

про міжнародний арбітраж. 
10. Загальна характеристика законодавства країн Східної Європи про 

міжнародний арбітраж. 
11. Порівняльна характеристика законодавства країн СНД щодо регу-

лювання міжнародного комерційного арбітражу. 
12. Порівняльна характеристика регламентів міжнародних арбітражів 

іноземних країн. 
13. Європейська Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 

р. 
14. Загальна характеристика положень Типового закону  

ЮНСІТРАЛ “Про міжнародний торговий арбітраж” 1985 р. 
15. Загальна характеристика положень Київської конвенції про порядок 

вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльно-
сті 1992 р. 

16. Рекомендації Комісії ООН з права міжнародної торгівлі на допомо-
гу арбітражним установам. 

17. Загальна характеристика положень Міжамериканської Конвенції 
про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р. 

18. Вирішення інвестиційних спорів за допомогою міжнародного арбіт-
ражу. 

19. Арбітражна угода та арбітражне застереження. 
20. Арбітражне провадження в країнах Центральної Європи. 
21. Арбітражне провадження в країнах СНД. 
22. Загальна характеристика положень Нью-Йоркської Конвенції про 

визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 
1958 р.  

23. Відмінність положень Нью-Йоркської Конвенції про визнання та 
приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. від 
положень Женевської Конвенції про виконання арбітражних рішень 
1927 р. 

24. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. 
25. Законодавство про визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень країн СНД. 
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КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 
1. Основні способи вирішення спорів, що виникли в зовнішньоеконо-

мічній сфері.  
2. Загальна характеристика міжнародних конвенції щодо врегулюван-

ня спорів з цивільно-правових відносин.  
3. Законодавство України про порядок розгляду спорів, що виникають 

у міжнародній торгівлі.  
4. Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів згідно із 

законодавством країн Західної та Центральної Європи.  
5. Сфера застосування арбітражного способу вирішення спорів згідно 

із законодавством країн Східної Європи та СНД. 
6. Поняття третейських судів, їх види. Допустимість третейських су-

дів.  
7. Поняття міжнародного комерційного арбітражу. 
8. Повноваження міжнародного комерційного арбітражу спорів згідно із 

законодавством країн Західної та Центральної Європи. 
9. Повноваження міжнародного комерційного арбітражу спорів згідно 

із законодавством країн Східної Європи та СНД. 
10. Історія виникнення й розвитку міжнародного комерційного арбіт-

ражу. 
11. Загальна характеристика постійно діючих арбітражних органів.  
12. Поняття і загальна характеристика арбітражу ad hoc.  
13. Характеристика основних положень Закону України “Про міжнаро-

дний комерційний арбітраж” від 24.02.94.  
14. Основні положення Регламенту Міжнародного комерційного арбіт-

ражу при Торгово-промисловій палаті України. 
15. Закон РФ “Про міжнародний комерційний арбітраж” 1993 р.  
16. Загальна характеристика положень Цивільного процесуального ко-

дексу 1964 р. Польщі щодо третейського розгляду справ.  
17. Загальна характеристика регламентів Арбітражного інституту Тор-

говельної палати м. Стокгольма та міжнародного арбітражного суду 
при Федеральній палаті економіки Австрії. 

18. Загальна характеристика законодавства країн СНД щодо регулю-
вання міжнародного комерційного арбітражу. 

19. Загальна характеристика Закону Угорщини “Про арбітраж” 1994 р. 
20. Законодавство Чехії про міжнародний комерційний арбітраж. 
21. Загальна характеристика законодавства Румунії про міжнародний 

арбітраж. 
22. Основні положення Закону “Про міжнародний комерційний арбіт-раж” 

1988 р. і Цивільного процесуального кодексу Болгарії. 
23. Загальна характеристика законодавства Латвії про міжнародний ко-

мерційний арбітраж. 
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24. Типовий закон ЮНСІТРАЛ “Про міжнародний торговий арбітраж” 
1985 р. 

25. Основні положення Київської конвенції про порядок вирішення 
спорів, пов’язаних зі здійсенням господарчої діяльності 1992 р. 

26. Загальна характеристика Європейської Конвенції про зовнішньото-
рговельний арбітраж 1961 р. 

27. Основні положення Міжамериканської Конвенції про міжнародний ко-
мерційний арбітраж 1975 р. (Панама). 

28. Загальна характеристика Конвенції 1965 р. про врегулювання інвес-
тиційних спорів між державами і фізичними та юридичними особа-
ми інших держав. 

29. Поняття арбітражної угоди та її форми спорів за законодавством 
країн Західної та Центральної Європи. 

30. Поняття арбітражної угоди та її форми спорів за законодавством 
країн Східної Європи та СНД.  

31. Порядок подачі позову до міжнародного комерційного арбітражу за 
законодавством країн Західної та Центральної Європи. Вимоги до 
форми позовної заяви в цих країнах. 

32. Порядок подання позову до міжнародного комерційного арбітражу 
за законодавством країн Східної Європи та СНД. Вимоги до форми 
позовної заяви. 

33. Право третейського суду на визначення своєї компетенції. 
34. Процедура вибору та призначення арбітрів згідно із законодавством 

країн Західної Європи. 
35. Процедура вибору та призначення арбітрів згідно із законодавством 

країн Східної Європи. 
36. Процедура вибору та призначення арбітрів згідно із законодавством 

країн Центральної Європи. 
37. Процедура вибору та призначення арбітрів згідно із законодавством 

країн СНД. 
38. Припинення повноваження арбітра та відвід арбітрів згідно із зако-

нодавством різних країн світу. 
39. Арбітражне провадження в країнах Західної Європи. 
40. Арбітражне провадження в країнах Центральної Європи. 
41. Арбітражне провадження в країнах Східної Європи. 
42. Арбітражне провадження в країнах СНД. 
43. Арбітражне провадження в Україні. 
44. Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів згідно з регламе-

нтами міжнародних комерційних арбітражів різних країн світу. 
45. Винесення рішення колегією арбітрів, форма і зміст арбітражного 

рішення в країнах Західної та Центральної Європи. 
46. Винесення рішення колегією арбітрів, форма і зміст арбітражного 

рішення в країнах Східної Європи та СНД. 
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47. Підстави припинення арбітражного розгляду справи в країнах Захі-
дної та Центральної Європи. 

48. Підстави припинення арбітражного розгляду справи в країнах Схід-
ної Європи та СНД. 

49. Клопотання про скасування арбітражного рішення згідно із законо-
давством різних країн світу.  

50. Юридична сила рішень міжнародного комерційного арбітражу згід-
но із законодавством країн Західної та Центральної Європи. 

51. Юридична сила рішень міжнародного комерційного арбітражу згід-
но із законодавством країн Східної Європи та СНД.  

52. Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбіт-
ражів. Підстави для відмови у виконанні арбітражних рішень. 

53. Загальна характеристика Нью-Йоркської Конвенції про визнання та 
приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. 

54. Процедура визнання й виконання іноземних арбітражних рішень в 
Україні.  
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