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Щодо вдосконалення арбітражного законодавства України 

 

Шановна Інно Іванівно, 

Громадська організація «Українська Арбітражна Асоціація» висловлює свою повагу та звертається 

до Вас з приводу такого. 

Як Вам, відомо, Громадська організація «Українська Арбітражна Асоціація» («Українська 

Арбітражна Асоціація» або «УАА»)1 є єдиною в Україні професійною громадською організацією, 

яка об’єднує українських та іноземних фахівців та вчених у сфері міжнародного арбітражу. 

Відповідно до положень свого Статуту, затвердженого установчими зборами Протоколом № 4 від 

20 грудня 2016 року, метою діяльності ГО «Українська Арбітражна Асоціація» є, зокрема, сприяння 

створенню позитивного іміджу України як місця арбітражу для вирішення комерційних спорів 

шляхом розвитку взаємовигідного співробітництва фахівців України та інших країн у галузі 

арбітражу, а також вдосконалення та популяризація арбітражу в Україні. Основними завданнями 

діяльності Української Арбітражної Асоціації, серед іншого, є сприяння в розробці державної 

політики щодо арбітражу та проведення досліджень практики застосування законодавства України 

в галузі арбітражу. 

Українська Арбітражна Асоціація вітає ініціативи Комісії з питань правової реформи щодо 

вдосконалення процесуального законодавства України, зокрема, з питань, що стосуються 

міжнародного арбітражу. 

З 2013 року в рамках УАА функціонує Робоча група, яка займається питаннями вдосконалення 

діючого законодавства України у сфері міжнародного арбітражу. Під час проведення останньої 

процесуальної реформи УАА надавала свої пропозиції та коментарі, багато з яких були враховані 

та імплементовані в ЦПК та ГПК.  

В 2019 році Робоча група УАА розпочала новий етап своєї діяльності з метою розроблення проекту 

закону про внесення змін до ряду законодавчих актів України у сфері міжнародного арбітражу, які 

б дозволили усунути прогалини та суперечності, що були виявлені в процесі застосування ЦПК та 

ГПК в нових редакціях, а також, - імплементувати в українське арбітражне законодавство 

положення Типового Закону ЮНСІТРАЛ 2006 року, які відображають найкращі світові практики 

та стандарти з відповідних питань.  

                                                           
1 Зареєстровано Головним  управлінням юстиції в м. Києві, за Наказом  від 03.09.12, свідоцтво №0124-2012 

ГО. 

23 грудня 2019 року 
 

 Заступнику Голови Робочої групи  

з питань розвитку законодавства про організацію 

судової влади та здійснення правосуддя 

 Комісії з питань правової реформи 

Ємельяновій І.І. 
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До Робочої групи увійшли представники широких юридичних кіл, в тому числі українських та 

міжнародних юридичних фірм: Arzinger, Asters, Avellum, Baker&McKenzie, CMS Cameron McKenna, 

Equity, Evris, INTEGRITES, Redcliffe Partners, Sayenko Kharenko.   

Протягом майже року Робоча група на підставі аналізу відповідного законодавства та практики 

інших країн, ретельного аналізу національної практики та нормативної бази підготувала проект змін 

до законодавства України щодо питань вдосконалення арбітражного законодавства України.  

Проект Закону, а також Порівняльна таблиця з коментарями надаються в додатку до цього листа. 

Ми готові до проведення детальнішого обговорення наших пропозицій і сподіваємось, що 

спільними зусиллями ми зможемо зробити Україну про-арбітражною юрисдикцією.  

Ми ще раз хотіли б висловити свою повагу та вдячність за приділену цьому питанню увагу.  

Будемо раді надати коментарі на відповісти на будь які питання, які можна адресувати 

координатору Робочої групи – Перепелинській Олені (olena.perepelynska@integrites.com). 

 

З повагою, 

Олена Перепелинська 

Президент Української Арбітражної Асоціації 
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