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Селівон Микола Федосович
Голова Міжнародного комерційного арбітражного 
суду та Морської арбітражної комісії при 
Торгово-промисловій палаті України

2022 рік був сповнений викликів, які МКАС і МАК при 

ТПП України (ІСАС та UMAC) гідно подолали і показали, 

що арбітражні інституції здатні ефективно працювати 

навіть у важких умовах воєнного стану. Президії ІСАС та 

UMAC протягом року провели 12 спільних засідань, на яких напрацю-

вали комплекс заходів по роботі арбітражних інституцій та рекомен-

дації для складів арбітражів по організації арбітражного розгляду 

справ і виконуваності арбітражних рішень. У свою чергу Секретаріа-

ти ІСАС та UMAC вживали всіх можливих заходів для продовження 

адміністрування справ в цих умовах, а також прискорили диджиталі-

зацію арбітражного розгляду. Головним завданням було забезпе-

чення повноцінного арбітражного розгляду справ і надання сторо-

нам можливості в повному обсязі скористатися своїми процесуаль-

ними правами, незалежно від їх місцезнаходження, а також забезпе-

чення безпеки життя і здоров’я представників сторін, складів арбіт-

ражу, працівників Секретаріатів ICAC та UMAC.

Налагодивши роботу арбітражних інституцій у І кварталі 2022 року, 

в подальшому Президії ІСАС та UMAC продовжили роботу над 

втіленням планів, анонсованих у наших звітах за 2020–2021 роки, а 

саме: затвердили важливі документи по запровадженню в ІСАС та 

UMAC послуг медіації та вирішення спорів за допомогою комбінова-

них процедур «Арбітраж-Медіація-Арбітраж», сформували Реєстри 

медіаторів та напрацювали низку змін до Регламентів, які в подаль-

шому були затверджені Рішеннями Президії ТПП України від 

01 липня та 22 грудня 2022 року. Також вперше Президії ІСАС та 

UMAC за результатами аналізу і узагальнення арбітражної практики 

затвердили Рекомендації щодо відшкодування сторонам витрат на 

правову допомогу та Рекомендації щодо оформлення документів, 

що подаються в електронному вигляді. Тобто робота по вдоскона-

ленню арбітражного розгляду справ не припинялася ні на день.

У підсумку, ІСАС прийняв до розгляду 373 справи, що на 25% більше, 

ніж у 2021 році (298 справ), а також отримав позитивні відгуки про 

свою роботу не тільки від Президії ТПП України, іноземних колег, а, 

найголовніше, від користувачів наших послуг. Я переконаний, що 

таких результатів нам вдалося досягти саме завдяки згуртованості та 

відданості арбітрів та працівників ІСАС та UMAC, за що я їм щиро 

вдячний.

Окремо я хочу подякувати міжнародній арбітражній спільноті, а осо-

бливо польським, болгарським та шведським колегам, які продемон-

стрували свою солідарність та підтримку у складний для нас час, а 

також тим арбітрам, які пожертвували свої гонорари на підтримку 

України та української армії.

У 2022 екстремальному році ми найбільш чітко відчули та усвідоми-

ли важливість юрисдикційної місії ІСАС та UMAC – бути надійними 

інструментами захисту законних прав і інтересів як українських, так і 

іноземних суб’єктів господарювання. Саме тому, ми постійно впрова-

джуємо нове, зокрема нові технології, та розширюємо лінійку 

послуг. Я хочу проанонсувати, що новою послугою, над впровад-

женням якої наразі ведеться робота, буде розгляд у ІСАС інвестицій-

них спорів, а основними напрямками нашої роботи у 2023 році ста-

нуть розробка нової редакції арбітражних Регламентів та Правил з 

розгляду інвестиційних спорів, а також формування і затвердження 

нових списків арбітрів.

Також хочу нагадати, що у 2022 році ІСАС мав відзначати 30-річчя 

своєї діяльності, у зв’язку з чим Організаційний комітет запланував 

проведення низки заходів. На жаль, ми не змогли їх провести з 

огляду на запроваджений воєнний стан, проте сподіваюся, що у 

2023 році разом із відзначенням 100-річчя з дня народження першо-

го Голови ІСАС академіка Ігоря Гавриловича Побірченка, 

ми підіб’ємо підсумки перших 30 років діяльності інститу-

ції у колі наших українських та іноземних друзів і колег.
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Воєнний стан вимагав внесення коректив у діяльність ICAC та 

UMAC – на організаційному, комунікаційному, регуляторному 

рівнях. Відповідь на операційні виклики було знайдено 

швидко й ефективно.

Наразі ІСАС є єдиним арбітражним інститутом у світі, який не 

тільки ефективно подолав виклики пандемії COVID-19, а також 

продовжує працювати за звичним графіком незважаючи на 

воєнний стан, оскільки весь колектив розуміє важливість цієї 

роботи, яка надає користувачам послуг ІСАС можливості для 

захисту їх порушених прав і інтересів.

18 березня 2022 року за ініціативи Голови ІСАС та UMAC Миколи 
Селівона було відновлено роботу арбітражних інститутів, діяльність 
яких була призупинена 24 лютого у зв’язку з військовою агресією 
Росії проти України, а вже 21 березня 2022 року на засіданні Прези-
дій ІСАС та UMAC схвалили особливості адміністрування справ в 
умовах воєнного стану та комплекс заходів для забезпечення у ІСАС 
та UMAC безпечних умов роботи для складів арбітражів, сторін та 
працівників Секретаріатів.

Також Микола Селівон звернувся до всіх арбітрів ІСАС з відкритим 
листом, у якому просив провести комунікацію з представниками 
сторін у конкретних справах, вжити заходів по відновленню арбіт-
ражного розгляду справ, призначати слухання онлайн або розгляда-
ти справи на підставі письмових матеріалів, а також забезпечити сво-
єчасне ухвалення арбітражних рішень.

ІНСТИТУЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНА СТІЙКІСТЬ

НЕГАЙНА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ

Президія ТПП України 22 грудня 2022 року затвердила з 01 січня 
2023 року строком на 5 років Голову ICAC, його заступників та склад 
Президії ICAC. Надавши високу оцінку роботі ICAC у цей складний 
воєнний рік та відзначивши постійне вдосконалення діяльності 
арбітражного інституту, а також зваживши на розширення лінійки 
послуг ICAC, було схвалено збільшення кількості заступників Голови 
ICAC. Також вперше у склад Презиції було введено іноземного 
арбітра – громадянина Республіки Польща – Петра Новачика.

ПОСИЛЕННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ

ПРЕЗИДІЯ

ІСАС та UMAC перенесли бази даних та інформацію з поштового сер-
вера у безпечні хмарні сховища, яким не зашкодять ракетні удари.

01 липня 2022 року Президією ТПП України були затверджені зміни 
до Регламентів ІСАС та UMAC, обумовлені, передусім, воєнним 
станом та необхідністю підвищення рівня роботи арбітражних уста-
нов у нових умовах. Зокрема, було визначено електронний зв’язок 
основним способом надання документів та комунікації з арбітрами і 
сторонами, а також спрощено порядок проведення усних слухань в 
режимі онлайн.

Для належного виконання нових вимог Регламентів Президії ІСАС та 
UMAC 25 жовтня 2022 року затвердили Рекомендації до оформлен-
ня документів, що подаються в електронному вигляді, яких повинні 
дотримуватись учасники арбітражного розгляду. Це перша із низки 
Рекомендацій по організації арбітражного розгляду справ, які 
будуть надані в рамках курсу на повну диджиталізацію арбітражно-
го розгляду.

ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСІВ 

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Микола Селівон
Голова МКАС при ТПП України, Голова Президії

Інна Ємельянова
заступниця Голови

Юрій Притика
заступник Голови

Людмила Винокурова
заступниця Голови

Петро Крупко
член Президії

Олександр Крупчан
член Президії

Петро Новачик
член Президії

Тетяна Сліпачук
членкиня Президії

Тетяна Захарченко
членкиня Президії

Михайло Теплюк
член Президії

Олег Подцерковний
член Президії

Склад Президії ICAC на 2023–2028 роки 

Володимир Нагнибіда
заступник Голови
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Світова арбітражна спільнота як під час загострення геополітичної 
ситуації навколо України восени 2021 року, так і після воєнного 
вторгнення Росії на суверенну територію України 24 лютого 
2022 року продемонструвала безпрецедентну підтримку України, її 
національної єдності та незалежності.

Два польських арбітражних інститути – Арбітражний суд при Тор-
гово-промисловій палаті м. Новий Томишль та Арбітражний суд 
Lewiatan звернулися до ICAC з пропозицією відкриття філіалу у 
Польщі з міркувань безпеки, при цьому арбітр ICAC Влодзимерж 
Брих, демонструючи свою особисту позицію, а також підтримку 
польського народу, взяв участь у Загальних зборах арбітрів ICAC 
особисто у м. Києві за кілька днів до повномасштабного 
вторгнення – 18 лютого 2022 року.

Також іноземні арбітри ICAC неодноразово зверталися до ICAC з 
проханням зарахувати їх гонорари за розгляд справ на рахунок 
Збройних сил України та фонди, що їм допомагають.

03 червня 2022 року ТПП України та ІСАС особисто відвідав Гене-
ральний секретар Міжнародної торгової палати (ІСС) Джон 
Дентон та Голова департаменту з міжнародної співпраці Офісу 
Генерального секретаря ІСС Дам’єн Брукард, зокрема для того, 
щоб висловити беззаперечну підтримку Україні.

Генеральний секретар ІСС відзначив, що 
ІСАС беззаперечно довів можливості інсти-
туції адмініструвати безперервний арбітраж-
ний розгляд справ в умовах воєнного стану. 
Пан Дентон зокрема наголосив, що ІСАС, 
працюючи всім колективом у штатному 
режимі зі свого офісу у Києві, так само як і 
увесь український народ, демонструє сміли-
вість, відданість і професіоналізм, який 
вражає сьогодні весь цивілізований світ.

17 листопада 2022 року Голова ІСАС Микола 
Селівон та Заступник Генерального секретаря 
Арбітражного інституту Торгової палати 
Стокгольму (SCC) Наталія Петрик у Польщі 
підписали Угоду про співпрацю між арбітражни-
ми інститутами. Шведські колеги протягом 
30-річної діяльності ІСАС завжди щиро ділилися 
своїм досвідом та надавали методологічну допо-
могу на етапі становлення українських арбітраж-
них інституцій.

Команда ICAC, яка в повному складі продовжує працювати в Україні, 
глибоко вдячна за підтримку колег з усього світу.

СВІТ СОЛІДАРНИЙ З УКРАЇНОЮ СВІТ СОЛІДАРНИЙ З УКРАЇНОЮ

17–18 листопада 2022 року у Варшаві 
відбулася міжнародна конференція 
Solidarity Arbitration and Mediation Days, 
метою якої було продемонструвати 
підтримку міжнародної арбітражної, 
медіаційної та юридичної спільноти своїх 
українських колег та всіх, хто постраж-
дав від війни в Україні. У події взяли 
участь понад 200 осіб не лише з Польщі 
та України, а й з Австрії, Литви, Німеччини, Румунії, США, Швейца-
рії, Швеції та Великобританії.

Делегація ІСАС у складі Голови ІСАС Миколи Селівона, заступника 
Голови ІСАС Інни Ємельянової та радника Голови ІСАС 
Ольги Костишиної взяла активну участь у конференції.

Микола Селівон модерував першу сесію конференції «Май-
бутнє міжнародного арбітражу в умовах нової безпекової 
ситуації» та поділився досвідом функціонування україн-
ських арбітражних інституцій в період дії воєнного стану. 
Також пан Селівон, користуючись нагодою, окремо подяку-
вав польському народу, який першим прийшов на допомогу 
і досі переймається проблемами українців, як власними.

Заступник Голови ІСАС Інна Ємельянова говорила 
про перспективи нового напрямку послуг ICAC – 

міжнародну комерційну медіацію – у рамках сесії «Як 
ефективно використовувати медіацію в рамках судового 
та арбітражного розгляду?»

Також у заході взяли участь арбітри ІСАС Сергій Войто-
вич, Галина Жукова, Петро Новачик, Олена Перепелин-
ська, Аско Похла та Тетяна Сліпачук.

Демонструючи підтримку та солідарність з 
Україною, організатори конференції створили 
спеціальний стипендіальний Фонд для україн-
ських студентів та молодших практикуючих 
юристів, до якого перерахували всі кошти, 
зібрані під час конференції.
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з 1 січня до 31 грудня 2022 року 373 справи прийнято 

до провадження, що на 25% більше, ніж у 2021 році. 

202 справи розглянуто складами арбітражу 

протягом 2022 року. У
 п

е
р

іо
д

373

АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ
ІХ МІЖНАРОДНІ АРБІТРАЖНІ ЧИТАННЯ 

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА І.Г. ПОБІРЧЕНКА

ICAC вкотре підтверджує статус провідної фахової платформи для 
формування візії розвитку міжнародного арбітражу у Східній 
Європі, провівши у надскладний для України 2022 рік Читання, які 
традиційно є головною подією у сфері міжнародного арбітражу в 
Україні. Захід відбувся 04 листопада 2022 у м. Києві, незважаючи на 
військовий стан та загрозу ракетної атаки з боку Росії. Подія прохо-
дила у гібридному форматі – наживо приймали участь понад 50 учас-
ників та онлайн близько 100 учасників, а запис події подивилися 
більше 500 глядачів.

Голова ICAC Микола Селівон у вітальному слові зауважив, що з 
початку повномасштабного вторгнення Росії ІСАС вже через кілька 
тижнів повернувся до виконання свого завдання – забезпечення 
захисту порушених прав і інтересів користувачів наших послуг, у 
тому числі українського бізнесу, експортерів й імпортерів. Разом з 
тим, міжнародний арбітраж має відповісти і на новітні політичні та 
економічні обставини, які поки що не мають достатнього законодав-
чого регулювання, однак вже зараз впливають на користувачів 
послуг ICAC, зокрема на розгляд справ за участю підсанкційних осіб.

Андрій Ярмольський, керівник Управління 
Апарату РНБО України, детально зупинився 
на принципах формування державної 
санкційної політики, яка є відносно новим 
елементом, що впливає на здійснення 
арбітражу.

Костянтин Пільков, Суддя Великої Палати 
Верховного Суду, залучив учасників конфе-

ренції до жвавого обговорення рішень і правових позицій Верховно-
го Суду у справах, що стосуються накладання і зняття економічних 
санкцій. Також пан Пільков зауважив, що сам факт накладення санк-
цій відповідно не є форс-мажором і порадив включати до контрактів 
поряд із застереженням про форс-мажор окреме санкційне застере-
ження.

У другій частині сесії учасники Читань мали 
можливість ознайомитися із здобутками та 
планами роботи ІСАС. Зоя Литвиненко, Гене-
ральний секретар ICAC, розповіла про функ-
ціонування арбітражного інституту під час дії 
воєнного стану, а Ольга Костишина, радник 
Голови ICAC, проінформувала про розши-
рення лінійки послуг ICAC та стан роботи над 
правовим забезпеченням розгляду в ICAC 
інвестиційних спорів.

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ В IСАС
Незважаючи на воєнний стан, ICAC продовжує  забезпечувати 
швидкий та ефективний розгляд справ – 86,1% справ було 
розглянуто у строк, що не перевищує пів року з моменту 
формування складу Арбітражного суду. 

2 справи (1%)

94 справи (46,5%)

78 справ (38,6%)

21 справа (10,4%)

6 справ (3%)

1 справа (0,5%)

прискорений розгляд:

до 3 місяців:

3—6 місяців:

6—9 місяців:

9—12 місяців:

понад 12 місяців:

До 3 місяців

3–6 місяців

6–9 місяців

9–12 місяців

понад 12 місяцівприскорений розгляд

202
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АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК 
АРБІТРІВ ІСАС

У 2022 році у розгляді справ у ICAC неодноразово брали участь 

арбітри із Болгарії, Китаю, Латвії, Польщі, Сербії та США. 

УЧАСТЬ АРБІТРІВ-ЖІНОК

У РОЗГЛЯДІ СПРАВ ІCAC У 2022 РОЦІ

АРБІТРИ, ОБРАНІ 
СТОРОНАМИ СПОРУ

38

13 25,5%

37,5% ЖІНКИ
114 190

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ
СПИСОК АРБІТРІВ ICAC 

8430

26,3% 73,7%

ПРЕЗИДІЯ

7 3

70% 30%

СЕКРЕТАРІАТ

100%

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Як зазначається у дописі ініціативи Equal Representation in 

Arbitration у LinkedIn, ICAC демонструє сильне лідерство в питанні 

дотримання гендерної рівності в арбітражі та служить за приклад 

світовій арбітражній спільноті. 

СКЛАД АРБІТРАЖНОГО СУДУ 

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД АРБІТРАЖНОГО СУДУ
У РОЗГЛЯНУТИХ СПРАВАХ

Одноособовий арбітр 

74,8%

202

51

151

ICAC демонструє найкращий 

результат у дотриманні прин-

ципів гендерної рівності 

серед арбітражних інституцій 

світу, згідно з дослідженням, 

яке було презентовано 

20 вересня 2022 року на  

Конгресі Міжнародної ради з 

питань комерційного арбітра-

жу (ICCA) в Единбурзі, Шот-

ландія.

АРБІТРИ, ПРИЗНАЧЕНІ 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
ТПП УКРАЇНИ ТА 
ГОЛОВОЮ ICAC

ГОЛОВИ СКЛАДУ 
АРБІТРАЖНОГО СУДУ,
ПРИЗНАЧЕНІ ДВОМА 
АРБІТРАМИ

102

59

36,6% 50
42

45,7%

Колегіальний склад

25,2%

До Рекомендаційного списку арбітрів ІСАС входять          

114 арбітрів з 33 іноземних країн та України, серед яких 

визнані науковці та практикуючі юристи, рекомендовані 

авторитетними міжнародними рейтингами Chambers & 

Partners, Legal 500 та Who's Who Legal. 39% арбітрів – 

представники України, 59% арбітрів – представники  

іноземних країн. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ

ОСПОРЮВАНІСТЬ РІШЕНЬ ICAC

Кількість 
розглянутих справ 

Кількість заяв про скасування 
арбітражних рішень 

Кількість скасованих 
арбітражних рішень 

Невідомо, триває 
судовий розгляд 

У 2022 році, вперше за 4 роки, було скасовано 2 арбітражні рішення, 
які були винесені у 2021 році. Президія ІСАС ретельно 
проаналізувала підстави скасування цих арбітражних рішень і 
виробила низку рекомендацій для складів арбітражів з метою 
упередження подібних ситуацій у майбутньому.

У 2022 році у ІСАС розглядались справи відповідно до права 
України, Англії, Гонконгу, Грузії, Латвійської Республіки, Республіки 
Білорусь, а також відповідно до Конвенції ООН про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 рік, Відень).

17 (5,8%)

1 (0,3%)1 (0,3%)

2017

295

2018

198

10 (5%)

1 (0,5%)

17 (9,4%)

2019

181

7 (3,4%)

2020

207

40 (15,2%)

3 (1,1%)

2021

263

2022

202

12 (5,9%)

9 (4,5%)

ГАЛУЗІ, ЯКІ НАЙАКТИВНІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
АРБІТРАЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18%67 МЕТАЛУРГІЯ

9,9%

МАШИНОБУДУВАННЯ
37

2,1%
8

ІНШЕ

IT – 3 

Суднобудування – 2
Авіаційна – 1
Медична – 1  

Юридичні послуги – 1  

10,2%

38
АПК

ХІМІЧНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

57

15,3%

ХАРЧОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ 56

15%

ЛЕГКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

26 7%

4,8%

ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

18

10

ВИДАВНИЦТВО ТА 
ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

2,7%

ЕНЕРГЕТИКА ТА
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

25

6,7%
2,4%

9

ОБОРОННА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

1,3% БУДІВНИЦТВО ТА
ІНФРАСТРУКТУРА

57ФАРМАЦЕВТИКА
1,9%

МОВА АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ У СПРАВАХ, 
РОЗГЛЯНУТИХ ICAC

Російська – 111 справ
53,1%

Українська – 84 справ 
40,2%

Англійська – 13 справ 

Румунська – 1 справа 

6,2%

0,5%

У 2022 році 

7 справ було 

розглянуто 

двома мовами 

 У
 п

о
р

ів
н

я
н

н
і 

2 (0,8%)

10

ТРАНСПОРТ ТА 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

2,7%
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з 1 січня до 31 грудня 2022 року у справах,

прийнятих до провадження, сторонами були 

представники з 23 областей України та м. КиєваУ
 п

е
р

іо
д

У
 п

е
р

іо
д

АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ

ГЕОГРАФІЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ГЕОГРАФІЯ ПО КРАЇНАХ СВІТУ

з 1 січня до 31 грудня 2022 року сторонами у справах,

прийнятих до провадження, були представники 

49 країн: з 42 країн далекого зарубіжжя та 

7 країн держав-учасниць СНД.

НІДЕРЛАНДИ
НІМЕЧЧИНА
ФРАНЦІЯ
ШВЕЙЦАРІЯ

ІТАЛІЯ
МАЛЬТА
ПОРТУГАЛІЯ
СЛОВЕНІЯ
ХОРВАТІЯ
ЧОРНОГОРІЯ

ІНДІЯ
ІНДОНЕЗІЯ
КИТАЙ
МАЛАЙЗІЯ
МОНГОЛІЯ
СІНГАПУР

КАНАДА
США

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
ДАНІЯ
ЕСТОНІЯ
ІРЛАНДІЯ
ЛАТВІЯ
ЛИТВА
ШОТЛАНДІЯ

2

0

0
1
0
1

7 

4 8      

1      
1

      4
    20
     1
    30

0

   

0
2

7

3

0
0     8

1

10
10
20
10

1 0
0 1
1 0

0
1

0    4 

            
14

0 1

1 1
0 1

      

1

БРИТАНСЬКІ
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ 1  0

ПАНАМА  11 

Західна Європа

Північна Європа 

Південна Європа 

Північна Америка

Кариби

Західна Азія

Африка

Центральна та Південна Америка

Східна Європа

Південно-Східна Азія

АЗЕРБАЙДЖАН
БІЛОРУСЬ
КАЗАХСТАН
МОЛДОВА
РОСІЯ
ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНІСТАН
УЗБЕКИСТАН

АВСТРАЛІЯ

СНД

Австралія

ІЗРАЇЛЬ
КАТАР
КІПР
ЛІВАН
ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
ПАКІСТАН
ТУРЕЧЧИНА

  

0 1

1 30

0 11
0 2
1 14

ВІДПОВІДАЧ 

ПОЗИВАЧ

КЕНІЯ
ЛІВІЯ
СЕНЕГАЛ
ТУНІС

0
0

1

      
2

0 5
1 0

0 1

0 2

ГРУЗІЯ
ПОЛЬЩА
РУМУНІЯ
СЛОВАЧЧИНА
УГОРЩИНА
ЧЕХІЯ

У 2022 році найбільше справ було за участю бізнесу із Білорусі, 
Росії, Кіпру, Швейцарії, Польщі та Німеччини. 

Традиційно найбільше звернень було від бізнесу з Дніпропетров-
ської області, міста Києва та Харківської області. Цього року у 
ТОП-5 областей, бізнес яких найчастіше звертається до ICAC, також 
увійшли Київська та Кіровоградська області.

Чернівецька

Закарпатська

ВІДПОВІДАЧПОЗИВАЧ

Вінницька

5

7

1

84 1

1

24 1

3 2

0

18 1

0

5

11

0

1

6

2

0

8 1

15 0

10

1

0
0

1

0
1 0

11 1

73 6

33 1

0
Дніпропетровська

Донецька

Сумська

Чернігівська

ХарківськаПолтавська

Запорізька

Черкаська

Херсонська

Одеська

Житомирська
м. Київ

Київська

Волинська

Львівська

Тернопільська

Хмельницька
Миколаївська

5

Рівненська

0

Кіровоградська

21 04 1 1 0

Івано-Франківська 

1,4%

АФРИКА

22,8%

АЗІЯ

ПІВНІЧНА, 
ЦЕНТРАЛЬНА 
АМЕРИКА ТА 
КАРИБСЬКИЙ БАСЕЙН 

3,1%
СНД

31,2%

ЄВРОПА

41,2%

АВСТРАЛІЯ

0,3%
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0
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4
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5
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0 4
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0 1
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0
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3 20      
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РОЗШИРЕННЯ ЛІНІЙКИ ПОСЛУГ  РОЗШИРЕННЯ ЛІНІЙКИ ПОСЛУГ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ПОСЛУГ МЕДІАЦІЇ 

ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КОМБІНОВАНИХ ПРОЦЕДУР 

«АРБІТРАЖ-МЕДІАЦІЯ-АРБІТРАЖ» ТА 

«МЕДІАЦІЯ-АРБІТРАЖ»

21 грудня 2022 року ІСАС та UMAC презентували бізнесові та пред-
ставникам арбітражної спільноти розширення лінійки своїх послуг. 
Відкриваючи захід, Голова ІСАС та UMAC Микола Селівон висловив 
надію, що розширення лінійки послуг буде позитивно сприйнято 
юридичною та бізнес спільнотою. При цьому пан Селівон зауважив, 
що арбітражні інститути будуть надавати послуги з медіації всіх 
спорів, медіабельність яких визначена у Законі України «Про медіа-
цію», в той час як за допомогою комбінованих процедур будуть вре-
гульовуватися тільки спори, розгляд яких віднесено до компетенцій 
ІСАС та UMAC.

Заступник Голови ICAC Інна Ємельянова ознайомила учасників з 
основним положенням Правил медіації, а саме з підставами передачі 
спору у медіацію, механізмом ініціювання медіації, можливостями 
сторін управляти процесом медіації, підставами припинення медіації.

Володимир Нагнибіда, арбітр ICAC, акцентував увагу на можливос-
тях і перевагах комбінованих процедур врегулювання спорів «Арбіт-
раж-Медіація-Арбітраж» та «Медіація-Арбітраж».

Ольга Костишина, радник Голови ICAC, наголосила на перевагах 
ICAC як інституціонального арбітражу при врегулюванні спорів за 
допомогою медіації та комбінованих процедур.

ПЕРЕДУМОВИ

РОБОТА НАД ВПРОВАДЖЕННЯМ 

НОВИХ ПОСЛУГ

Після підписання Україною Конвенції ООН про міжнародні угоди про 
врегулювання спорів за результатами медіації («Сінгапурська кон-
венція про медіацію») 07 серпня 2019 року, яка сприятиме розвитку 
медіації міжнародних комерційних спорів, спрощуючи визнання і 
виконання угод за результатами медіації, у планах ІСАС було запро-
вадження медіації та комбінованих процедур врегулювання спорів.

Проте така робота стала можлива лише після набрання чинності 
Законом України «Про медіацію» 15 грудня 2021 року, до розробки 
якого було також залучені і представники ІСАС.

У 2022 році, незважаючи на всі виклики, з якими стикнулася інститу-
ція, Робоча група у складі заступника Голови ІСАС Інни Ємельянової, 
члена Президії ІСАС Володимира Нагнибіди та радника Голови ІСАС 
Ольги Костишиної розробила та подала на затвердження Президій 
ІСАС та UMAC Правила медіації та додатки до них: Положення про 
медіаційні збори та витрати і Особливості врегулювання спорів із 
застосуванням комбінованих процедур «Арбітраж-Медіація-Арбіт-
раж» та «Медіація-Арбітраж», а також Кодекси етики медіатора 
ICAC та UMAC, які були затверджені рішеннями Президій ICAC та 
UMAC від 02 серпня та 07 грудня 2022 року. Крім того, Робоча група 
напрацювала низку типових процесуальних документів, які вико-
ристовуватимуться в процесі медіації, а також підготувала проект 
змін до Регламенту ІСАС.

07 грудня 2022 року Президія ІСАС затвердила Реєстр медіаторів, 
який діятиме з 01 січня 2023 року по 01 січня 2028 року. До вказано-
го Реєстру включено 17 медіаторів з 5 країн світу.

22 грудня 2022 року Президія Торгово-промислової палати України 
затвердила зміни до Регламентів ICAC та UMAC, які забезпечують 
впровадження комбінованих процедур «Арбітраж-Медіація-Арбіт-
раж» та «Медіація-Арбітраж».
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ПІДСУМКИ 30-РІЧЧЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАНИ НА 2023 РІК

ТОП-5 ФАКТІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІСАС

ПЛАНИ НА 2023 РІК
Впевнено і послідовно реалізуючи свої плани, заявлені у попередніх 
роках, ІСАС і у 2023 році триматиме курс на подальше вдосконален-
ня арбітражного розгляду справ. 

У 2023 році ІСАС активно працюватиме над розширенням Реко-
мендаційного списку арбітрів, зокрема планується розширити 
географію арбітрів, а також залучити арбітрів, які мають кваліфі-
кацію та досвід вирішення інвестиційних спорів, спорів у сфері IT, 
електронної комерції, будівництва тощо. Крім того, реагуючи на 
запит користувачів, буде збільшено кількість фахівців, які здатні 
вирішувати спори за англійським правом. Новий Рекомендаційний 
список арбітрів буде затверджено Президією Торгово-промисло-
вої палати України у кінці 2023 року. На додаток, для зручності 
користувачів наших послуг  на сайті буде запроваджено можли-
вість пошуку арбітрів за спеціалізацією. 

У зв’язку із відбудовою України необхідно буде залучити якомога 
більше іноземних інвестицій. У разі збільшення обсягу іноземних 
інвестицій об’єктивно збільшиться і кількість інвестиційних спорів, 
а, як відомо, міжнародний арбітраж є найбільш ефективним у 
вирішенні цієї категорії спорів. Тому за дорученням Голови ІСАС 
створено Робочу групу з підготовки нової редакції Регламенту 
ІСАС та правового оформлення розгляду в ICAC інвестиційних 
спорів, оскільки саме над можливістю розгляду інвестиційних 
спорів арбітражна інституція зосередить свою роботу протягом 
найближчих років. 

У листопаді 2023 року ІСАС планує провести ювілейні Х Міжна-
родні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г. Побірченка, які 
будуть присвячені 100-річчю з дня його народження. Організацій-
ний комітет активно працює над програмою заходу та відбором 
спікерів, зокрема тих, хто мав честь працювати з першим Головою 
ІСАС або був його учнем.

12 057 справ, прийнятих до провадження за 1992–2022 роки

Рішення ІСАС виконуються у 110 країнах світу

Якість послуг ICAC підтверджується як національним Досліджен-
ням якості арбітражу в Україні, так і міжнародним рейтингом 
Global Arbitration Review, а також надзвичайно низьким рівнем 
скасовуваності арбітражних рішень (менше 1%)

ІСАС є членом IFCAI та спостерігачем при UNCITRAL, а також 
уклав 20 угод про співробітництво з іноземними арбітражними 
інституціями

Провів 9 Міжнародних арбітражних читань пам’яті академіка 
І.Г. Побірченка, у яких загалом взяли участь понад 110 спікерів та 
понад 1900 учасників. Читання стали найавторитетнішою подією у 
у сфері міжнародного арбітражу в Україні

Розширене засідання Президії ICAC «30-річчя діяльності 
ІСАС: погляд на майбутнє крізь призму історії» 

10 червня 2022 року у розширеному засіданні 
Президії ІСАС на запрошення Голови Суду 
взяли участь представники законодавчої, 
судової та виконавчої гілок влади, арбітри, 
почесні гості і справжні друзі ІСАС.

Голова ІСАС Микола Селівон, нагадуючи учас-
никам підходи та принципи роботи, а саме 
вартість, швидкість і ефективність, завдяки 
яким ІСАС перетворився на один з провідних 
арбітражних центрів Східної Європи, наголо-
сив: «Засновники ІСАС ще 30 років тому без-
помилково відчували тенденції, які мають бути 
притаманні міжнародному арбітражу. Так, 
наприклад, лише нещодавно до Конституції 
України було введено принцип доброчесності 
суддів. А у ІСАС цього принципу беззаперечно 
дотримуються вже 30 років. Завдяки цьому 
ІСАС – єдиний юрисдикційний орган в Україні, 
на адресу якого жодного разу не лунало зви-
нувачень у корупції».

Привітавши ІСАС з ювілейним роком діяльно-
сті, Андрій Костін, Голова Комітету ВРУ з 
питань правової політики, зауважив, що про-
фільний комітет ВРУ підтримає розробку зако-
нодавчої бази для розширення повноважень 
міжнародного комерційного арбітражу щодо 
розгляду інвестиційних спорів.

Ірина Мудра, заступниця Міністра юстиції України, висловила під-
тримку планам ІСАС та поглиблення співпраці Міністерства юстиції 
України і ІСАС з метою реалізації проарбітражної правової політики.

Представники Верховного Суду відзначили компетентність та 
професіоналізм арбітрів ІСАС, а також високу якість винесених ними 
арбітражних рішень.

Рустам Колесник, шеф-редактор видання «Юридична практика», 
презентував членам Президії ІСАС та почесним гостям результати 
першого в історії України дослідження якості арбітражних послуг 
серед бізнесу та юридичного ринку, відповідно до якого роботою 
ІСАС повністю або здебільшого задоволені 88% респондентів.

Готовність до майбутнього 

За 30 років роботи ІСАС став самодостатнім – фінансово, 
інфраструктурно та інтелектуально. За попередні роки ІСАС показав 
сталий розвиток та вдосконалення своєї діяльності в умовах 
постійного реформування правового поля та реформування органів 
державної влади.

ІСАС продовжить докладати всіх зусиль для зміцнення своїх позицій 
серед провідних міжнародних арбітражних інституцій, а також 
планує стати ключовим арбітражним інститутом у Східній Європі та 
на теренах пострадянського простору.
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