
 

  



СВОБОДА ВИБОРУ ПРАВИЛ ГРИ – НЕ ВТРАТЬ СВОЄ ПРАВО НА АРБІТРАЖ 

підсумки регіональних презентацій 

 2 

Коли 15 грудня 2017 року почали діяти зміни до Цивільного процесуального кодексу 
України та Господарського процесуального кодексу України, а 1 січня 2018 набули 
чинності нові Арбітражні регламенти Міжнародного комерційного арбітражного суду 
(ICAC) і Морської арбітражної комісії (UMAC) при Торгово-промисловій палаті України, 
стало зрозуміло, що український бізнес потребує роз’яснень нових правил гри. Так 
виникла ідея проведення серії презентацій, присвячених обговоренню нового 
Регламенту та пов’язаних судових процедур. 

Організаторами заходів – ICAC та UMAC 
за експертної підтримки юридичної фірми 
Sayenko Kharenko – було обрано 
Торгово-промислову палату (ТПП) 
України та регіональні ТПП в якості 
майданчиків для обговорення нового 
процесуального законодавства та нових 
Регламентів ICAC та UMAC, оскільки як 
нове процесуальне законодавство 
забезпечує взаємодію судової системи та 
арбітражу як інституту альтернативного 
вирішення спорів, так і ТПП завжди 
підтримували діалог та ефективну 
комунікацію бізнесу і влади. Саме активна 
роль ТПП України і регіональних палат 
сприяла успішному проведенню таких 
презентацій.  

Фактично було створено унікальну 
комунікаційну платформу, в рамках якої 
всі бажаючі мали змогу розібратися в 
специфіці альтернативних способів 
вирішення спорів, новелах 
процесуального законодавства та набути 
практичних навичок складання та 
реалізації арбітражних застережень при 
укладанні ЗЕД контрактів. Було 
налагоджено діалог з місцевими ТПП, 
громадськими організаціями та бізнесом з 
тим, щоб привернути увагу потенційних 
користувачів арбітражу до українських 
арбітражних інститутів та розкрити їх 
переваги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформа процесуального законодавства, зокрема 
щодо міжнародного комерційного арбітражу, та 
нові Регламенти ICAC і UMAC переконливо 
засвідчують той факт, що Україна є 
проарбітражною державою як з точки зору 
правового регулювання цієї сфери правовідносин, 
так і функціонування в Україні міжнародних 
комерційних арбітражних інститутів, які діють на 
рівні сучасних світових стандартів. З приємністю 
хочу відзначити, що багаторічна ефективна 
діяльність ICAC і UMAC та набутий ними досвід 
дозволили їм відіграти активну роль у зазначеній 
реформі, бути суб’єктом, а не об’єктом змін. Всі ці 
новели в правовому регулюванні сфери 
міжнародного арбітражу та нові можливості 
українських арбітражних інституцій необхідно було 
донести до бізнесу та юридичного співтовариства, 
для цього і була використані організаційні та 
матеріально-технічні можливості системи торгово-
промислових палат та інтелектуальний потенціал 
професіоналів ICAC і UMAC та юридичної фірми 
Sayenko Kharenko». 

 

“ 

Микола Селівон 
Голова ICAC та UMAC 
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Серія заходів розпочалася першою презентацією 13 лютого 2018 року у Києві і охопила 
майже всі регіони України. Програма кожного заходу розроблялася з урахуванням 
специфіки міста та корегувалася в залежності від потреб та інтересів регіону. 

Ми вважаємо, що розвиток арбітражу є необхідним елементом розвиненого 
громадянського суспільства, демократії і правової держави, оскільки надає будь-якій 
фізичній чи юридичній особі право вибору способу захисту своїх прав. Виходячи з цієї 
концепції, були поставлені амбітні цілі, і основними завданнями цих заходів були: 

§ ознайомлення аудиторії із новим процесуальним законодавством, яке відкрило 
нові можливості арбітражу в Україні в контексті проарбітражної політики 
держави, розширення переліку арбітрабільних спорів. Обговорення нових 
можливостей в Україні для сторін як вітчизняних, так і іноземних, які обрали 
міжнародний арбітраж як спосіб вирішення спорів, зокрема це стосується 
заходів забезпечення позову, витребування доказів та допиту свідків тощо; 

§ презентація нових Регламентів ICAC і UMAC, висвітлення їх ключових новел, а 
також нових можливостей та переваг цих інституцій, з метою посилення 
довіри користувачів наших послуг, а також залучення нових користувачів.  

Крім того, було здійснено моніторинг судової практики та застосування законодавства, 
яке стосується міжнародного комерційного арбітражу, і проведення регіональних 
заходів та професійна дискусія із представниками бізнесу, місцевим суддівським 
корпусом та практикуючими юристами, адвокатами дозволила нам не тільки отримати 
інформацію про стан справ на місцях, але й донести філософію розробників нових ЦПК і 
ГПК, яку вони заклали у ці норми, з метою формування коректної правозастосовної та 
судової практики. 

Коли на початку 2018 року в межах практики 
арбітражу в Україні та пов’язаного з арбітражем 
законодавства з’явилися важливі новели, водночас 
з’явилися і нові можливості. Ці зміни є надзвичайно 
корисними для інтересів українського бізнесу. Тому 
Sayenko Kharenko спільно з ТПП України та ICAC 
вирішили провести серію фахових заходів у Києві 
та різних регіонах України і присвятити ці зустрічі 
обговоренню нового Регламенту Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при ТПП України 
та пов’язаних судових процедур. Це були дуже 
насичені та плідні 8 місяців, і ми дуже раді, що 
долучилися до ініціативи з підвищення обізнаності 
юридичної спільноти щодо нових правил гри на 
ринку та в практиці міжнародного арбітражу в 
Україні. Переконана, від цього виграли як 
представники бізнесу та практикуючі юристи, так і 
Україна загалом». 

“ 

Тетяна Сліпачук 
Партнер Sayenko Kharenko 
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Разом з тим, крім теоретичних фахових 
дискусій заходи включали в себе й суто 
практичну складову – проводилися 
майстер-класи «Практика складання та 
реалізації арбітражних застережень при 
укладанні ЗЕД контрактів», головною 
метою яких було забезпечення вільного 
доступу до арбітражу не тільки великого 
бізнесу, але й середніх та малих 
підприємств. 

20 вересня 2018 року на завершальному 
заході у Києві організатори підбили 
підсумки серії презентацій та поділилися 
своїми враженнями від насиченого турне. 

Однією із цілей виступів на регіональних 
заходах «Свобода вибору правил гри – не 
втрать своє право на арбітраж» була 
розповідь про альтернативні засоби 
вирішення спорів, оскільки лише 

ретельно вивчивши всі варіанти, 
зваживши переваги та особливості 
кожного з них, можна зробити 
оптимальний вибір способу захисту своїх 
інтересів під час здійснення 
господарської діяльності. 

На відміну від судового способу захисту, 
альтернативним способам вирішення 
спорів притаманні такі риси як 
добровільність, нейтральність, простота 
та гнучкість процедури вирішення спору 
та орієнтованість на потреби сторін.  

Реформа українського процесуального 
законодавства та нові Регламенти ICAC та 
UMAC надають суттєві переваги для 
української юрисдикції, а ICAC стає 
найбільш оптимальною альтернативою 
для захисту інтересів бізнесу.  

 

Серед чинників, які вирізняють користувачі послуг ICAC, головними є: 

§ низька вартість арбітражного розгляду, яка в середньому в 3-4 рази 
конкурентніша, ніж в арбітражних інституціях Центральної та Західної Європи  

§ швидкість арбітражного розгляду 

§ виконуваність арбітражних рішень 

§ наявність у Рекомендаційному списку арбітрів з 33 країн світу, які є 
рекомендованими в сфері арбітражу авторитетними міжнародними 
рейтингами Chambers & Partners та Legal 500 і здатними розглядати спори 
будь-якої складності 

§ високий рівень підтримки сторін процесу та арбітрів з боку Секретаріату ICAC 

Торік виповнилось 25 років з дня заснування ICAC. За цей час арбітражною інституцією 
було розглянуто понад 11 000 зовнішньоекономічних спорів та накопичено значний 
досвід у їхньому розгляді, рішення ICAC успішно виконуються у понад 110 країнах світу. 
Сьогодні ICAC є одним із найбільш авторитетних арбітражних центрів Східної та 
Центральної Європи 

Президією ICAC з урахуванням світових тенденцій в сфері арбітражу та реформи 
процесуального законодавства України було підготовлено нову четверту редакцію 
Регламенту, яка набула чинності 1 січня 2018 року. Основні принципи арбітражного 
розгляду і організації діяльності ICAC (порядок звернення з позовом до ICAC, правові 
підстави передачі спору на розгляд арбітражу, основні стадії арбітражного 
провадження, ставки реєстраційного та арбітражного збору, структура ICAC тощо) 
залишені незмінними.  
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Водночас, у четвертій редакції Регламенту, враховуючи виклики сьогодення, 
вдосконалено процедуру арбітражного провадження, що, передусім, має велике 
значення під час розгляду складних справ: 

§ передбачено можливість проведення організаційних нарад і встановлення 
процесуальних графіків розгляду справ, фіксації усного слухання справи та 
використання он-лайн технологій 

§ введено положення, які стосуються забезпечувальних заходів: передбачено 
порядок прийняття забезпечувальних заходів, їх зміни та скасування, а також 
встановлено зустрічне зобов’язання, метою якого є покриття можливих 
збитків іншої сторони при застосуванні забезпечувальних заходів 

§ деталізовано положення, що стосуються правил доказування 

§ іншим чином визначається дата винесення рішення, якою тепер є не дата 
усного слухання справи, як це було раніше, а дата, яка визначається з 
урахуванням останнього підпису арбітра на арбітражному рішенні. Крім того, 
введена обов’язкова перевірка проекту арбітражного рішення Генеральним 
секретарем ICAC на його відповідність положенням Регламенту 

У Регламенті також з’явилися нововведення:  

§ нова процедура арбітражного розгляду – прискорений арбітражний розгляд, 
при якому значно зменшуються строк розгляду справи (до 2 місяців) і 
арбітражні витрати (на 20 %) 

§ передбачено статтю, присвячену правонаступництву, в якій визначено 
випадки, коли правонаступництво допускається та умови залучення 
правонаступника 

§ іншим чином врегульовано порядок визначення кількісного складу арбітрів у 
випадку, коли сторони це питання не визначили у своїй арбітражній угоді. 
Зокрема, згідно з новим правилом, Голова ICAC має право з урахуванням 
складності справи, ціни позову та інших обставин передати спір на розгляд 
одноособовому арбітру. Це нововведення також дозволяє зменшити час 
арбітражного розгляду та арбітражні витрати на 20% 

Розробляючи Регламент, Президія ICAC ставила своєю метою осучаснити арбітражний 
розгляд і зробити його швидшим, ефективнішим та економнішим.  

Введення в дію нових Регламентів ICAC та UMAC співпало в часі із реформою 
процесуального законодавства України, одним із напрямків якої було надання 
належного сприяння міжнародному комерційному арбітражу та третейському 
судочинству в Україні. 
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Серед низки змін до процесуального 
законодавства, які набули чинності з       
15 грудня 2017 року і стосуються 
міжнародного арбітражу, найбільш 
прогресивною є запровадження 
механізмів судового сприяння арбітражу. 
До цього такі засоби правового захисту 
як судове сприяння в отриманні доказів і 
забезпечення доказів чи позову, на 
підтримку арбітражного процесу взагалі 
не були доступними. Тепер представники 
сторін спору мають можливість «бути 
озброєними» фактично всіма тими ж 
інструментами для захисту прав їхніх 
клієнтів, що діють і в іноземних 
проарбітражних юрисдикціях. У свою 
чергу, склад арбітражного суду з 
передбаченням порядку отримання 
сприяння від державних судів набув 
можливості розглядати пов’язані з 
Україною спори ще більш повно та 
ефективно. 

Варто зазначити, що на практиці питання 
судового сприяння арбітражу 
вирішуватимуться апеляційними загаль-
ними судами усіх регіонів України, на 
відміну від питання оспорювання чи 
визнання і виконання міжнародних 
арбітражних рішень, на розгляді яких 
очікувано зосередиться Апеляційний суд 
м. Києва.  

Обговорення зазначених вище новел 
процесуального законодавства з 
колегами з регіонів України під час серії 
заходів «Свобода вибору правил гри – не 
втрать своє право на арбітраж» 
підтвердило, що можливість 
використання таких засобів захисту як 
забезпечення доказів чи позову ставить 
водночас і низку питань. Це стосується, 
наприклад, застосування такого 
механізму як зустрічне забезпечення. 
Ефективність використання цих нових 
механізмів значною мірою буде залежати 
від практики апеляційних загальних судів 
регіонів, а також Верховного Суду. 
Вміння учасників судового процесу 
добросовісно та якісно користуватися 
своїми правами також впливатиме на те, 
чи виправдає Україна очікуване 
входження до юрисдикцій, які вважають 
проарбітражними. 

Нова редакція Цивільного 
процесуального кодексу України 
передбачає чітке регулювання окремих 
процесуальних дій, які раніше хоча і були 
теоретично можливими, однак їх 
практична реалізація була ускладнена 
відсутністю відповідного регулювання в 
процесуальному законодавстві. У цьому 
контексті необхідно відмітити 
вдосконалену процедуру здійснення 
судами функцій контролю стосовно 
міжнародного комерційного арбітражу. 

Головна мета, якої ми дотримувались розробляючи 
процесуальне законодавство, це підвищення 
ефективності судового розгляду таким чином, щоб 
сторона, яка звертається до суду, могла отримати 
ефективний захист своїх прав. І якщо вона 
звертається до міжнародного арбітражу, вона має 
отримати таку підтримку, щоб рішення міжнародного 
комерційного арбітражу не залишилося 
декларативним, а було ефективно виконано. Тож 
залишається сподіватись, що і зміни до процесуальних 
кодексів, і новий Регламент ICAC швидко дадуть 
можливість реалізувати ці нововведення, а це в свою 
чергу відкриє нові можливості для ефективності і 
конкурентоздатності міжнародного комерційного 
арбітражу в Україні й надасть можливості для 
розвитку української арбітражної спільноти». 

“ 
Олексій Філатов 
Заступник Глави Адміністрації 
Президента України, 
координатор Ради з питань 
судової реформи 
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Розгляд справи в порядку міжнародного 
комерційного арбітражу не закінчується 
винесенням остаточного арбітражного 
рішення. В судах України можуть бути 
ініційовані такі процесуальні дії як 
скасування арбітражного рішення (якщо 
місце арбітражу було на території 
України) і визнання та виконання 
арбітражного рішення (незалежно від 
місця арбітражу за умови, що боржник 
має в Україні місцезнаходження або 
майно). Саме на цьому етапі зручність і 
швидкість розгляду справ судами України 
є надзвичайно важливими для усіх сторін 
арбітражного процесу. 

Прогресивною новелою є концентрація 
розгляду всіх справ щодо визнання та 
виконання арбітражних рішень по першій 
інстанції в Апеляційному суді м. Києва. 
Такий підхід відповідає кращим 
практикам іноземних юрисдикцій. 
Водночас якщо місце арбітражу було в   
м. Києві, питання щодо скасування 
арбітражного рішення також буде 
розглядатися саме в Апеляційному суді  
м. Києва з можливим спільним розглядом 
обох заяв. Це одночасно спрощує і 
пришвидшує процедуру розгляду 
відповідних заяв.  

Також був серйозно посилений захист 
інтересів стягувача за арбітражним 
рішенням: у випадку винесення 
арбітражного рішення в іноземній валюті 
сума стягнення може бути визначена в 
національній валюті лише за заявою 
стягувача, і суд тепер наділений 

повноваженнями розраховувати остаточ-
ну суму стягнення відсотків та пені згідно 
з умовами арбітражного рішення. 
Українські суди, включно з Верховним 
Судом, вже активно користуються новими 
процесуальними можливостями, навіть 
незважаючи на той факт, що деякі із змін 
формально вступають в силу лише з 1 
січня 2019 року. Подальша практика 
українських судів продемонструє, 
наскільки всі нововведення виконають 
свою мету і сприятимуть покращенню 
іміджу України серед провідних 
арбітражних юрисдикцій. 

Також в рамках зазначених заходів із 
розрахунку на широке коло учасників 
круглих столів та їх рівень компетентності 
у питаннях арбітражу проводилися 
майстер-класи «Практика складання та 
реалізації арбітражних застережень при 
укладанні ЗЕД контрактів», які давали 
змогу на прикладі наданих для аналізу 
проблемних арбітражних застережень 
підготувати правові позиції щодо 
наявності чи відсутності компетенції 
арбітражної установи щодо вирішення 
конкретного спору. Вказаний майстер-
клас став успішним кроком на шляху 
забезпечення широкого доступу до 
арбітражу. Практика показала його 
затребуваність з боку юридичної 
громадськості і наразі організатори 
отримали чимало пропозицій щодо 
проведення аналогічних майстер-класів 
для корпоративних юристів та 
представників локального юридичного 
бізнесу.

Популяризація вітчизняних арбітражних інституцій має стати одним із векторів 
державної політики. Треба доносити і до бізнесу, і до міжнародної спільноти те, 
що наше арбітражне законодавство зараз є одним з найновітніших. Україна в 
цьому аспекті стала на рівень зі світовими проарбітражними юрисдикціями. 
Лише від спільних дій арбітражної спільноти, суддівського корпусу та органів 
державної влади залежить як ефективно ми це втілимо у життя. 



2018 – рік змін у міжнародному 
комерційному арбітражі 
в Україні 

Проарбітражне тлумачення арбітражних угод за 
наявності будь-яких неточностей у тексті арбітражної 
угоди та/або сумнівів щодо її дійсності, чинності та 
виконуваності 

Нові механізми забезпечення позову та 
доказів в арбітражних провадженнях 
національними судами 

Започаткування правил сприяння 
національними судами в одержанні 
доказів

Оновлені правила щодо можливості передачі 
спорів в арбітраж (арбітрабільність)

Зменшення кількості інстанцій для 
розгляду справ, пов’язаних з арбітражем 

Нова редакція Регламенту Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при ТПП України 
(ICAC)



Оновлені правила щодо 
можливості передачі спорів 
в арбітраж (арбітрабільність)

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
торговельну марку та інші права інтелектуальної власності

справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав 
(включно з колективним управлінням майновими правами 
автора та суміжними правами)

спори щодо договорів про розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності, комерційної концесії

* Крім спорів про визнання недійсними актів, спорів про 
державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав 
інтелектуальної власності, прав на цінні папери

Виключно
 цивільно-правові

 аспекти таких 
спорів як

Cпори щодо приватизації майна

Cпори щодо захисту економічної конкуренції, 
обмеження монополізму, в тому числі спори, пов'язані з 
оскарженням рішень АМКУ, а також справи за заявами 
органів АМКУ

Cпори, що виникають із договорів про публічні закупівлі

Cпори щодо захисту від недобросовісної конкуренції 

Спори, що виникають із правочинів щодо акцій, часток, паїв, 
інших корпоративних прав у юридичній особі (за вийнятком 

відповідних сімейних та спадкових відносин)

Спори, що виникають з правочинів щодо цінних паперів 
(крім боргових цінних паперів, власником яких є 
фізична особа – не підприємець, та векселів, що 
використовуються у податкових та митних правовідносинах)

Спори щодо права власності чи іншого речового права 

Справи у спорах про захист ділової репутації

Окремі спори у сфері інтелектуальної власності: 

Інші 
арбітрабельні 

спори*

Корпоративні спори 

За наявності 
арбітражної 
угоди між 

юридичною 
особою та усіма 

її учасниками 



Ключові аспекти у сфері 
судового сприяння арбітражу 

Заходи сприяння арбітражу  

Апеляційний загальний суд 
за місцезнаходженням 
доказів або за місцем 
проживання свідка 

Апеляційний загальний суд 
за місцезнаходженням 
боржника, доказів, майна 
боржника або місцем 
арбітражу  

Апеляційний загальний суд 
за місцезнаходженням 
відповідача, майна 
відповідача або місцем 
арбітражу  

Якщо є підстави 
припускати, що доказ 
може бути втрачений або  
збирання або подання 
відповідних доказів стане 
згодом неможливим чи 
утрудненим 

Якщо невжиття заходів 
може істотно ускладнити 
чи унеможливити 
виконання рішення 
арбітражу або 
ефективний захист, або 
поновлення порушених чи 
оспорюваних прав або 
інтересів позивача

Сприяння в 
одержанні доказів

Забезпечення
доказів

Забезпечення
позову

Перелік способів 
забезпечення позову 
законодавством не 
обмежено і може включати:

Накладення арешту на 
майно або грошові кошти

Заборона вчиняти певні 
дії

Зобов’язання вчинити 
певні дії

Зупинення продажу 
арештованого майна

Зупинення стягнення на 
підставі виконавчого 
документа тощо 

Перелік способів 
забезпечення доказів 
законодавством не 
обмежено і може 
включати:

Допит свідків

Призначення експертизи

Витребування, огляд 
доказів 

Заборона або 
зобов’язання вчиняти 
певні дії щодо доказів 

Допит свідка по питаннях 
від складу арбітражу та за 
участю сторін арбітражу

Витребування доказів у 
особи для передачі їх 
стороні або складу 
арбітражу

Огляд доказів із 
направленням протоколу 
огляду стороні або складу 
арбітражу 

У випадку необхідності 
допиту свідка за місцем 
проживання

У разі неможливості 
однієї зі сторін 
самостійно надати докази

У разі неможливості 
доставки доказів на 
слухання  

1 2 3

Компетентний суд

Підстави

Зміст

За заявою складу арбітражу (крім забезпечення позову)

За заявою сторони арбітражу 



Оспорювання 
арбітражних 
рішень

Ключові аспекти у сфері 
судового контролю в арбітражі

Апеляційний 
суд міста Києва*

Визнання та
виконання

арбітражних
рішень

Можливий спільний розгляд заяв 
про скасування та про виконання 

арбітражного рішення

* У справах про оспорювання 
будь-який інший апеляційний 
загальний суд за 
місцезнаходженням арбітражу, 
якщо таким місцем буде не 
місто Київ

Незалежно від місця арбітражу за 
умови, що боржник має в Україні 
місцезнаходження або майно 

Виключно за заявою особи, на 
користь якої винесено 

арбітражне рішення, а у 
випадку звернення за 

добровільним виконанням – 
за заявою боржника

Відповідне рішення 
може бути оскаржене 
лише в рамках однієї 
інстанції – Верховного 
Суду

У випадку винесення 
арбітражного рішення в 

іноземній валюті сума стягнення 
може бути визначена в 
національній валюті України лише 
за заявою стягувача

Якщо арбітражне рішення 
встановлює умови для 
нарахування відсотків та/або пені, 
суд наділений повноваженнями 
самостійно нарахувати суму 
стягнення згідно з такими умовами  
(остаточна сума визначається 
органом виконання рішень) 

Можливе вжиття заходів 
забезпечення позову 

Лише по відношенню до 
арбітражів із 

місцезнаходженням 
в Україні

Виключно за заявою сторони 
арбітражного процесу

Відповідне 
рішення може 

бути оскаржене 
лише в рамках 

однієї інстанції – 
Верховного Суду

Суд може надати можливість 
складу арбітражу відновити 

арбітражний розгляд для 
усунення підстав для 

скасування арбітражного 
рішення



Приклади застосування 
нових процесуальних 
механізмів у сфері арбітражу 
в судовій практиці   

Добровільне виконання рішення арбітражу 
за заявою боржника 

21 травня 2018 року Апеляційним судом міста Києва 
у справі № 796/111/2018 задоволено заяву боржника 
про визнання і надання дозволу на добровільне 
виконання арбітражного рішення, винесеного 
Лондонським міжнародним третейським судом 

Визначення суми стягнення в рішенні про 
визнання і надання дозволу на виконання 
рішення арбітражу в іноземній валюті  

24 квітня 2018 року Апеляційний суд міста Києва 
у справі № 796/48/2018 задовольнив заяву про 
виконання рішення МКАС при ТПП України, сума 
стягнення якого зазначена у доларах США, оскільки 
рішенням арбітражу суму стягнення зазначено в 
іноземній валюті, а стягувач не звертався з заявою 
про визначення суми стягнення в національній валюті 
України

Вжиття заходів забезпечення позову на 
підтримку іноземного арбітражного 
провадження  

22 лютого 2018 року Апеляційний суд Одеської 
області у справі № 785/1018/18 задовольнив заяву про 
забезпечення позову в підтримку арбітражного 
провадження в Арбітражі Міжнародної асоціації 
торгівлі зерном і кормами (GAFTA), місце арбітражу – 
Лондон, шляхом накладення арешту на майно та 
встановлення заборони вчиняти певні дії 
із визначенням зустрічного забезпечення 



Проарбітражні позиції нового 
Верховного Суду

У справі № 759/16206/14-ц 
(справа «Nibulon SA» v ПАТ «Компанія «Райз»)
15 травня 2018 року Верховний Суд 
прийняв рішення про застосування 
до відносин між сторонами ч. ч. 4, 5 
ст. 479 ЦПК України щодо 
нарахування відсотків та/або пені 
судом та органом виконання рішень 
у випадку, якщо в арбітражному 
рішенні вказані лише умови їхнього 
нарахування, незважаючи на те, що 
дана норма вступає в силу лише з      
1 січня 2019 року.  

На думку Верховного Суду, зазначе-
на норма може бути застосована до 
відносин сторін, незважаючи на 
фактичну наявність «прогалини у 
правовому регулюванні» до 1 січня 
2019 року, оскільки «законодавець 
визначив напрямок розвитку вказа-
них правовідносин».  

У справі № 761/41709/17 
(справа «Moston Properties Limited» v ПАТ «Укргазвидобування») 

25 липня 2018 року Верховний Суд 
прийняв рішення, що розгляд в 
українському суді спору про 
визнання недійсним контракту, на 
підставі якого було винесене арбіт-
ражне рішення, не може бути 
підставою для зупинення прова-
дження у справі про розгляд клопо-
тання про визнання та надання 
дозволу на примусове виконання на 
території України такого арбітраж-
ного рішення. 

На думку Верховного Суду визнан-
ня та надання дозволу на виконання 
рішення міжнародного комерційно-
го арбітражу – це вид непозовного 
цивільного судочинства, тому 
відповідне провадження може бути 
зупинене лише у зв’язку з розгля-
дом клопотання про скасування 
відповідного арбітражного рішення 
компетентним судом. 

У справі № 904/4384/17 
(справа Банк «Експобанк ЧЗ, ас» v ТОВ «Вільногірське скло»)

17 квітня 2018 року Верховний Суд 
закріпив низку важливих проарбіт-
ражних позицій:

(i)  стаття 77 Закону України «Про 
міжнародне приватне право» не 
обмежує сторони в укладенні арбіт-
ражного застереження щодо дого-
вору, предметом якого є нерухоме 
майно, зокрема в частині спору 
щодо дійсності договору  

(ii) укладення арбітражної угоди 
щодо передачі спорів на розгляд 

арбітражу не є відмовою від права на 
звернення до господарського суду, 
оскільки являє собою вибір сторона-
ми одного зі способів реалізації 
права на звернення за захистом своїх 
прав

(iii) неточності у назві арбітражної 
установи повинні тлумачитись на 
користь її дійсності, чинності та вико-
нуваності, в іншому випадку суди 
повинні приймати до уваги: (а) чи 
мали наслідком такі неточності відмо-
ву арбітражного суду визнати свою 
компетенцію з розгляду спору, (б) яке 
саме неоднозначне тлумачення арбіт-
ражної угоди стає можливим внаслі-
док помилки у назві, (в) які є підстави 
вважати, що в арбітражній угоді 
йдеться про передання спору до 
якогось іншого арбітражу.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74630452
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75690808
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73702604


СВОБОДА ВИБОРУ ПРАВИЛ ГРИ – 

НЕ ВТРАТЬ СВОЄ ПРАВО НА АРБІТРАЖ

Серія регіональних презентацій

300+ 
учасників

25+ 
спікерів 

7 
міст України   

13 лютого
Урочисте відкриття

Київ

2 березня

Івано-Франківськ

15 березня

Рівне

16 березня

Львів

12 квітня

 Одеса

26 квітня

Дніпро

4 травня

Ужгород



НОВИЙ РЕГЛАМЕНТ ICAC– 
ЕФЕКТИВНІШИЙ 

АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД 

З’ЯВИЛОСЯ ВПЕРШЕ СТАЛО КРАЩЕ

НОВА ПРОЦЕДУРА - 
ПРИСКОРЕНИЙ АРБІТРАЖНИЙ 
РОЗГЛЯД

зменшення арбітражних витрат на 20%

розгляд справи до 2 місяців

МОЖЛИВІСТЬ ЗМЕНШИТИ 
АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ НА 20%

якщо кількість арбітрів не 
визначена сторонами, Голова 
ICAC має право з урахуванням 
складності справи, ціни позову 
та інших обставин передати 
спір на розгляд одноособовому 
арбітру

МУЛЬТИМОВНІСТЬ

відсутність додаткових витрат 
на переклад процесуальних 
документів ICAC у разі ведення 
арбітражного розгляду 
українською, російською або 
англійською мовами

ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

визначено випадки та умови 
можливості процесуального 
правонаступництва

встановлено порядок 
залучення правонаступника 
сторони до участі у справі

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

можливість проведення 
організаційних нарад і встановлення 
процесуальних графіків розгляду 
справ

можливість фіксації усного 
слухання справ та використання 
онлайн-технологій

деталізованість правил доказування 
та визначеність статусу експертів

НОВИЙ РОЗДІЛ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

умови та підстави для вжиття 
забезпечувальних заходів, 
вимоги до клопотання про 
забезпечувальні заходи

порядок зміни або скасування 
забезпечувальних заходів

зустрічне забезпечення та 
відповідальність сторони, яка подає 
клопотання, за витрати та збитки

НОВЕЛИ СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ 
АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ

обов’язкова перевірка проекту 
рішення Генеральним секретарем 
на відповідність Регламенту ICAC 
з метою підвищення рівня його 
виконуваності

дата винесення рішення 
визначається з урахуванням дати 
останнього підпису арбітра у 
складі Арбітражного суду

ГНУЧКІСТЬ ПІДХОДУ ДО 
ВИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНИХ 
ЗБОРІВ ТА ВИТРАТ  

нові правила визначення ціни 
позову

можливість повернути 25% 
арбітражного збору при 
винесенні складом Арбітражного 
суду рішення на узгоджених 
сторонами умовах у першому 
засіданні



ЧОМУ              ?

ВАРТІСТЬ

ДОСТУПНІСТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ

ДОСВІД

ШВИДКІСТЬ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

в 3-4 РАЗИ 
КОНКУРЕНТНІША

ніж в інституціях Центральної
та Західної Європи

РІШЕНЬ РІШЕНЬ4%
оскаржується

близько менше

КРАЇНАХ СВІТУу 110
успішно виконуються рішення ICAC

1%  
скасовується

Можливість розгляду 
за прискореної процедурою

СПРАВ

МІСЯЦІ

80%

2
вирішуються < 3 місяців

СПРАВ97%
вирішуються < 6 місяців

34 КРАЇН СВІТУАРБІТРИ З

рекомендовані провідними 
міжнародними рейтингами

300 – 600 СПРАВ

щорічно розглядається ICAC

ЗАХИЩЕНІСТЬ100%
Арбітражний розгляд є конфіденційним, 
рішення не публікуються у відкритих реєстрах

МОЖЛИВІСТЬ
не залучати зовнішніх юристів та
адвокатів для розгляду справ


