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ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ У СПОРАХ З 
ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ У 

МІЖНАРОДНОМУ 
КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ



З об’єктивних або
суб’єктивних причин у
кожній країні виникають
правові ситуації, коли
порушуються права та
охоронювані законом
інтереси осіб. Завдання
кожної держави -
виробити ефективний та
дієвий механізм, за
допомогою якого така
особа може звернутись за
захистом своїх порушених,
невизнаних або
оспорюванних прав чи
охоронюваних законом
інтересів.



Зазвичай найчастіше у якості такого
інструменту використовують національну
судову систему. Застосування такого засобу
захисту має свої переваги та недоліки.

Проте, з розвитком міжнародних відносин, розширенням
комерційної діяльності за межі однієї країни все більше
виникає ситуацій, коли доцільніше, швидше та
ефективніше вирішити комерційні спори за допомогою
альтернативних механізмів.
Міжнародний комерційний арбітраж і виступає одним з
альтернативних форм захисту прав суб’єктів у сфері
господарювання.



Сучасна практика, що склалася як в Україні, так і за кордоном свідчить про те, що
все більше суб’єктів господарювання обирають міжнародний комерційній
арбітраж як засіб вирішення розбіжностей та спорів які виникають під час
виконання зовнішньоекономічних контрактів



Українські компанії та їх іноземні контрагенти активно використовують у своїх контрактах арбітражні застереження, 
якими підпорядковують можливі спори різним арбітражним інституціям, зокрема МКАС при ТПП України



Арбітражний інститут Торгової 
палати м. Стокгольм

Міжнародний арбітражний 
суд при Палаті економіки 
Австрії
Американська арбітражна 
асоціація (ААА)
Лондонський міжнародний 
арбітражний суд (LCIA)
Міжнародна торгова палата 
(ІСС)
Міжнародний комерційний 
арбітражний суд при Торгово-
промисловій палаті України
Німецький інститут арбітражу 
(DIS)
Швейцарський Суд з 
арбітражу та медіації
а також в арбітражі ad hoc за 
регламентом ЮНСІТРАЛ 
(UNCITRAL).
 та  інші арбітражні інституції



І саме з курсу «ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ У СПОРАХ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ У МІЖНАРОДНОМУ 
КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ» Ви  зможете дізнатись про:

- Міжнародний комерційний арбітраж як  про 
один із засобів вирішення зовнішньоекономічних 
спорів. 

- Класифікацію і загальну характеристику видів 
міжнародних комерційних арбітражів. 

- Внутрішньодержавну та міжнародно-правову 
регламентацію міжнародного комерційного 
арбітражу.

- Навчитися складати
арбітражну угоду.

- Дізнаєтесь про
процедуру розгляду
спорів у міжнародному
комерційному арбітражі.

- Зрозумієте порядок 
винесення , оскарження  
та виконання арбітражних 
рішень.



Якщо, ви бажаєте дізнатись про це 
та про багато іншого,  - обирайте 

курс 
“ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ У СПОРАХ З 

ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ У 
МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ 

АРБІТРАЖІ” !


