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Ліберальні економічні реформи, особливо в сфері зовнішньоторговельної 

діяльності, що провадяться в Україні в роки незалежності, призвели до 
«відкриття» для України світових ринків. Сама ж Україна, її економіка також 
«відкрилися» для тісного співробітництва з іншими регіонами та країнами світу. 
Інтенсивний розвиток зовнішньоекономічної діяльності призвів до збільшення 
кількості укладених торговельних договорів та відповідно спорів, що з них 
випливають, які потребують швидкого та ефективного вирішення. Складність 
вирішення таких спорів часто обумовлюється наявністю іноземного елемента. 
Враховуючи євроінтеграційні наміри України, для майбутнього юриста корисним 
буде звернення до досвіду країн-членів ЄС, які мають вироблені практикою 
стандарти щодо вирішення спорів у сфері господарської діяльності. Саме тому 
вивчення студентами навчальної дисципліни «Вирішення господарських 
(торгових) спорів в ЄС» є важливим елементом підготовки сучасного юриста, 
здатного надавати кваліфіковану правову допомогу з будь-яких правових питань, 
у тому числі щодо вирішення господарських спорів.  

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: поняття, сутності та природи 

господарського (торгового) спору; юридичного змісту поняття «досудові та судові 
способи вирішення господарських спорів»; поняття та особливостей вирішення 
господарських спорів в рамках державних судів країн-членів ЄС; специфіки 
зовнішньоекономічного спору; поняття, значення та ролі міжнародного 
комерційного арбітражу у механізмі вирішення зовнішньоекономічних спорів; 
особливостей процедури скасування арбітражних рішень у країнах-членах ЄС; 
проблемних питань щодо визнання та виконання іноземних арбітражних рішень у 
країнах-членах ЄС. 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: тлумачення міжнародних 
конвенцій, договорів, угод, а також права ЄС та внутрішнього національного 
законодавства країн-членів ЄС щодо вирішення господарських (торгових) спорів; 
аналізувати компетенції державного суду та міжнародного комерційного арбітражу 
щодо вирішення господарських спорів; характеризувати основні способи 
вирішення зовнішньоекономічних спорів; визначати особливості порядку 

скасування на теренах країн-членів ЄС рішень міжнародних комерційних 
арбітражних установ; визначати проблемні аспекти у сфері виконання арбітражних 
рішень на території держав-членів ЄС. 

в) прищепити магістрам практичні навички: застосування в процесі 
вирішення практичних задач категорійно-понятійного апарату господарського 
процесуального права та міжнародного приватного права; знаходження належних 



та достатніх аргументів для обґрунтування власної позиції як у рамках державних 
судів, так у випадку звернення до третейських судів чи міжнародних комерційних 
арбітражних установ; юридично правильно кваліфікувати факти й обставини; 
розробляти документи правового характеру, здійснювати правову експертизу 
нормативних актів, давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо 
вирішення господарських (торгових) спорів. 

Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних умінь 
і практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника європейського 
типу. 
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