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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ДОМАШНЬОЇ ПРАЦІ 
 

Присвячено дослідженню основних міжнародних стандартів у сфері праці домашніх працівників. Визначено по-
няття домашніх працівників із розмежуванням його від понять "фріланс", "надомна робота", "дистанційна зайня-
тість", наведено ознаки, що притаманні домашнім працівникам. Розглянуто основні проблеми, з якими стикаються 
домашні працівники при здійсненні своєї трудової діяльності та проаналізовано основні гарантії захисту трудових 
прав домашніх працівників: заборона дитячої праці, заборона застосування примусової праці, належних побутових 
умов, у випадку проживання у домогосподарстві роботодавця, гарантування права на відпочинок, надання часу відпо-
чинку, надання належних умов праці. Визначено необхідність укладення письмового трудового договору та відповідно 
умови, які мають бути зазначені у трудовому договорі. З'ясовано роль приватних агентств зайнятості у працевла-
штуванні домашніх працівників та необхідності законодавчого врегулювання їх діяльності. Зазначено щодо необхід-
ності здійснення перевірок інспекціями праці умов роботи та умов проживання домашніх працівників. Метою статті 
є дослідження ключових трудових стандартів у сфері праці домашніх працівників та внесення пропозицій щодо вдос-
коналення національного законодавства.  

У статті обґрунтовано необхідність ратифікації в повному обсязі Конвенції МОП №189 про гідну працю домашніх 
працівників для посилення гарантій додержання трудових прав таких працівників. Автором здійснено пропозиції що-
до внесення окремих норм в трудове законодавство для належної регламентації трудової діяльності домашніх праці-
вників, із зазначенням відповідних гарантій, які б забезпечили належний рівень дотримання прав домашніх працівників. 

Ключові слова: домашні працівники, правове регулювання, трудові відносини, Конвенції МОП, трудовий договір, 
трудові правовідносини. 

 
Постановка проблеми: В сучасному світі все біль-

шого поширення набуває тенденція використання праці 
домашніх працівників, і хоча це явище не є новим, під-
вищення участі жінок на ринку праці, які традиційно 
виконували домашні роботи, зумовлює підвищення по-
питу роботи, яка виконується домашніми працівниками. 
За даними Міжнародної організації праці в світі сьогодні 
налічується близько 67 мільйонів домашніх працівників, 
при цьому більша частка цих працівників становлять 
жінки (80 відсотків) [1]. Міжнародною організацією праці 
було визначено, що домашні працівники часто потер-
пають від порушення своїх трудових прав, працюючи в 
умовах, що перевищують робочий час нормальної три-
валості, з порушенням норм охорони праці, часто по-
рушують їх права в сфері оплати праці. Такий стан ре-
чей відбувається здебільшого через відсутність спеціа-
льного правового регулювання праці домашніх праців-
ників, в багатьох країнах світу домашні працівники ви-
ключені зі сфери дії трудового законодавства. Крім то-
го, часто домашня робота виконується найбільш враз-
ливими категоріями населення – це жінки та мігранти, 
які більш схильні до експлуатації з боку роботодавців, 
що потребують додаткових гарантії регламентації їх 
праці порівняно з іншими працівниками. Трудове зако-
нодавство України не містить спеціального регулюван-
ня трудової діяльності домашніх працівників, у зв'язку з 
чим потребується дослідження міжнародних трудових 
стандартів в дані галузі, на підставі чого можуть бути 
здійснені пропозиції щодо вдосконалення правового 
регулювання праці домашніх працівників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі 
питання праці домашніх працівників досліджували 
М.І. Наньєва С.В. Венідіктов, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, 
О.М. Ярошенко, Г.І. Городецька, А.Я. Бартків, 
М. Борисенко, І.В. Лагутіна, Білоус О.Ю. та інші. 

Метою цієї статті є дослідження ключових міжна-
родних норм у сфері застосування праці домашніх 
працівників відповідно до Конвенцій МОП, стану їх 
імплементації в Україні, внесення пропозицій щодо 
вдосконалення національного законодавства з метою 
ефективної реалізації права працівників на гідну заро-
бітну плату. 

Предметом дослідження є сучасний стан та особ-
ливості нормативно-правового регулювання праці до-
машніх працівників. 

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що вини-
кають в процесі застосування праці домашніх працівників. 

Методологія дослідження. Методологічною осно-
вою дослідження є сукупність загальних і спеціальних 
методів наукового пізнання, які використано з ураху-
ванням поставленої мети. Так, догматичний метод у 
поєднанні з порівняльно-правовим, структурно-
логічним методом склали методологічну основу для 
аналізу та зіставлення норм міжнародних норм та на-
ціонального трудового законодавства, що сприяло 
виявленню недоліків та формуванню пропозицій щодо 
вдосконалення правових норм з погляду їх відповідно-
сті міжнародним стандартам. 

 
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. 
Основним нормативним актом, який врегульовує пи-

тання діяльності працівників Міжнародної організації 
праці є Конвенція МОП про гідну працю домашніх праці-
вників № 189, прийнятою 16.06.2011 року, яка визнала, 
що домашні працівники вносять значний вклад у глоба-
льну економіку, проте, на сьогодні є недооціненим, пот-
ребує захисту трудових прав із включенням їх праці в 
сферу дії трудових відносин [2]. Також, МОП видано від-
повідну Рекомендацію про гідну працю домашніх праців-
ників № 201, яка надає практичні рекомендації для вре-
гулювання діяльності домашніх працівників. 

Конвенцією МОП № 189 визначено домашнього 
працівника як особу, що займається працею, що вико-
нується в домашньому господарстві або для домашньо-
го господарства постійно та на професійній основі [2]. 
Робота домашніх працівників визначається потребами 
роботодавця – це є няні, прибиральниці, кухарі, садів-
ники, охоронці, водії тощо, в літературі ще зустрічаєть-
ся назва хатні працівники. У трудових кодексах Білорусі 
та Кахахстану мають окремі розділи стосовно роботи 
домашніх працівників та визначені в них як особи, які 
виконують за трудовим договором роботу в домашньо-
му господарстві громадян, які надають їм технічну до-
помогу в літературній, творчій діяльності та інші види 
послуг, передбачені законодавством [3;57].  
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Міжнародної організацією праці було надано ознаки 
домашньої роботи, це: 1) робоче місце домашнього 
працівника є приватний будинок; 2) виконувана робота 
домашнього працівника носить побутовий характер 
(прибирання, приготування їжі, прання, догляд за дити-
ною, особиста опіка, та інші домашні завдання водіння, 
патрулювання); 3) робота проводиться під керівництвом 
та наглядом господаря домогосподарства, в якому пра-
цює працівник; 4) працівник отримує винагороду у гро-
шовій та/або натуральній формі; 5) роботодавець не 
отримує прибутки з роботи працівника [4;9]. 

В законодавстві України на сьогодні відсутнє ви-
значення домашнього працівника та діяльність таких 
працівників не врегульована, у зв'язку з чим домашні 
працівники найчастіше перебувають у неформально-
му секторі зайнятості. Кабінетом міністрів України 
20.12.2015 року № 3734 було подано законопроект 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо регулювання та легалізації зайнятості до-
машніх працівників", де домашню працю було визна-
чено – як працю, яка спрямована на обслуговування 
господарства або сім'ї на підставі трудового договору 
більше 80 годин на місяць [5], із визначенням гарантії 
діяльності домашніх працівників. Проте даний проект 
закону був відхилений.   

Домашню роботу традиційно відносять до нетипо-
вих форм зайнятості [6;19], і у зв'язку з термінологічною 
невизначеністю, поняття домашніх працівників плута-
ють з поняттям надомної праці, дистанційної праці та 
фрілансом, які на сьогодні, також, широко застосову-
ються в Україні, і не визначені законодавством, що є 
суттєвим недоліком. Так, наприклад, О.Г. Середа в до-
слідженні щодо аспектів регулювання дистанційної ро-
боти помилково зазначає: "дистанційні працівники в 
цьому світі забезпечують догляд за членами сім'ї та 
виконують іншу роботу по дому", посилаючись на Кон-
венцію МОП № 189 та Рекомендація МОП № 201, які не 
містять положень про дистанційних працівників [7]. До-
машні працівники відрізняються від надомних працівни-
ків місцем виконання трудової функції [8; 413]. Надом-
ними працівниками є особи, які уклали трудовий договір 
із підприємством про виконання роботи вдома з вико-
ристанням своїх знарядь та засобів праці або які нада-
ються підприємством [9]. "Дистанційна робота" і "надо-
мна праця" є дуже схожими поняттями та мають одна-
кову юридичну природу, проте дистанційна робота є 
ширшим поняттям, аніж надомна праця, оскільки може 
виконуватись будь-де, на відміну від надомної, яка ви-
конується працівником лише вдома [10; 118]. "Фріланс" 
характеризується виконанням роботи самозайнятою 
особою (вільний художник, творчі професії), яка, як 
правило, виконує віддалену роботу та не пов'язана з 
перебуванням на території роботодавця, на відміну 
від домашньої роботи, яка характеризується її вико-
нанням саме в приміщеннях роботодавця та відповід-
но характеризується виконанням роботи на підставі 
цивільних договорів та не включенням у сферу трудо-
вих правовідносин. Домашню роботу (domestic work), 
що виконується в межах трудових правовідносин, не-
обхідно відрізняти від домашньої роботи (house work) 
по домашньому господарству, що виконується члена-
ми сім'ї без винагородження і не підпадає під дію тру-
дових правовідносин. [11; 62-63]. 

Конвенція МОП № 189 проголосила, що домашні 
працівники користуються всіма діючими трудовими ста-
ндартами на рівні з іншими працівниками, при цьому 
рівне забезпечення їх прав потребує доповнення спе-
цифічними нормами для можливості рівного ставлення 
до їх роботи [2]. Кодексом законів про працю України, 
статтею 3 зазначається, що законодавство про працю 
регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, 

установ, організацій, в тому числі працівників, які укла-
ли трудовий договір із фізичними особами, відповідно 
діюче трудове законодавство розповсюджується в тому 
числі на домашніх працівників. 

Домашня робота часто пов'язана з використанням 
дитячої праці, за оцінками МОП, сьогодні в світі налічу-
ється близько 250 мільйонів працюючих дітей, більша 
частина, яких зайняті, як домашні працівники. МОП та-
кож зазначено, що найбільша частка зайнятих дівчат до 
16 років є домашніми працівниками, які є найбільш вра-
зливими категоріями працівників до порушення своїх 
прав та експлуатації [12; 3], у зв'язку з чим Конвенція 
МОП № 189 [2] наголошує звернути увагу на те, що 
домашніми працівниками не можуть бути особи, вік 
яких нижче, аніж встановлено національним законодав-
ством, а також, надання можливості неповнолітнім пра-
цівникам, які навчаються, можливості здобувати освіту, 
проголосивши, при цьому, основним принципом засто-
сування праці домашніх працівників, заборону дитячої 
праці. Українське законодавство, повністю відповідає 
міжнародним нормам в частині встановлення мінімаль-
ного віку роботи, КЗпП України встановлює можливість 
укладати трудовий договір з 16 років, в окремих випад-
ках з 15 (14) років для виконання легкої роботи [13]. 

Домашні працівники часто стають жертвами психо-
логічного та фізичного насильства на роботі [11; 62], у 
зв'язку з чим Конвенцією МОП № 189 статтею 5 було 
закріплено, що кожна держава має приймати міри для 
забезпечення того, що б домашні працівники користу-
вались дієвим захистом від всіх форм зловживань, 
посягань та насильства. Крім того, часто домашні 
працівники виконують примусову працю, а їх робота в 
деяких випадках може нагадувати рабство, особливо 
це стосується домашніх працівників-мігрантів, які сти-
каються з недобросовісними роботодавцями, залежні-
стю від роботодавця через міграційні витрати, залеж-
ність членів сім'ї від грошових переказів мігрантів то-
що [14; 47]. У даному контексті слід погодитись з  
О.Ю. Білоус, що не зважаючи на ратифікацію конвен-
цій МОП № 105 та № 29 щодо примусової праці, наці-
ональне законодавство не було приведено у відповід-
ність до положень вказаних конвенцій, у зв'язку з чим 
КЗпП України потребує внесення спеціальних норм 
щодо заборони примусової праці [6; 131-132]. 

Для забезпечення дієвого захисту домашніх праці-
вників з ними має укладатись трудовий договір, який 
буде гарантією реалізації працівниками своїх прав та 
дотримання зобов'язань роботодавцем, і відповідно 
вираженням свободи праці. Підхід МОП було направ-
лено на регулювання праці домашніх працівників 
[15;131-132], через укладення типових трудових дого-
ворів (контрактів). Конвенція МОП № 189 зазначає, що 
трудовий договір з домашнім працівником має містити 
наступні положення: ім'я та адреса роботодавця та 
працівника, адреса місця роботи, дата початку дії до-
говору та строк його дії, трудову функцію працівника, 
розмір винагороди, робочий час, час відпочинку, за-
безпечення житлом та його умови, випробувальний 
термін, умови репатріації, умови припинення трудових 
правовідносин [2]. Також рекомендація МОП № 201 
визначає, що трудові договори мають містити в собі 
умови щодо відпусток у зв'язку із хворобою, умови 
щодо будь-яких платежів та будь-яких відрахувань із 
заробітної плати дозволених законодавством [16]. 
Слід, також зазначити, що в трудовому договорі з до-
машнім працівником має бути чітко визначено коло 
обов'язків, які їм мають виконуватись, оскільки трудо-
ва функція працівника визначається за домовленістю 
з роботодавцем і в кожному конкретному випадку мо-
жуть бути різними. Обов'язково трудовий договір, у 
разі, якщо домашній працівник є мігрантом з іншої кра-
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їни, він має бути викладений декількома мовами, одна 
з який буде відома і зрозуміла працівникові.  

У трудовому договорі з домашнім працівником має 
чітко врегульовуватись питання щодо робочого часу 
такого працівника, і його робочий час не має перевищу-
вати законодавчо визначених 40 годин. Проте однією з 
найбільших проблем, з якою стикаються домашні пра-
цівники, є перевищення робочого часу. Значна частка 
(45 %) домашніх працівників не мають вихідних днів 
хоча б раз на тиждень [17, 313]. У багатьох країнах 
світу домашні працівники працюють більше 60 годин 
на тиждень, не мають жодних обмежень робочого дня 
та права на відпустку [18]. Для запобігання даної про-
блеми, МОП визначила, що домашні працівники ма-
ють забезпечуватись щоденним, щотижневим відпо-
чинком (який має тривати не менше 24 годин поспіль) 
та відпусткою. Додатково, визначено гарантію, що 
день не вважається вихідним, коли працівник не може 
покинути території домашнього господарства та про-
довжує там перебувати на випадок, якщо знадобиться 
виконання його роботи. Отже, в трудовому договорі з 
домашнім працівником має бути чітко визначені його 
вихідні, і яким чином вони компенсуються у разі засто-
сування роботи у вихідний день. 

Трудові договори з домашніми працівниками мають 
укладатись в письмовій формі для належного інформу-
вання працівників про наступні умови праці. Дане по-
ложення відображено в КЗпП України ст. 24, де визна-
чено, що трудовий договір має обов'язково укладатись 
у письмовій формі при укладенні з фізичною особою 
роботодавцем. Наказом Міністерства праці та соціаль-
ної політики України № 260 від 08.06.2001 року було 
затверджено форму трудового договору між працівни-
ком та фізичною особою, яка використовує найману 
працю та порядок реєстрації трудового договору між 
працівником і фізичною особою, яка використовує най-
ману працю [19], яке розповсюджується як на фізичних 
осіб-підприємців, так і на фізичних осіб, які використо-
вують найману працю для ведення домашнього госпо-
дарства. Згідно з вказаним порядком, трудовий договір 
має бути зареєстрований у державній службі зайнятості 
за місцем проживання роботодавця у тижневий строк з 
моменту фактичного допуску домашнього працівника 
до роботи. Проте вказана норма суперечить ч. 3 ст. 24 
КЗпП України, де визначено, що працівника не може 
бути допущено до роботи без укладання трудового до-
говору та повідомлення про прийняття на роботу праці-
вника державного органу виконавчої влади, який здійс-
нює адміністрування єдиного внеску на загальнообов'я-
зкове державне соціальне страхування [13]. У зв'язку з 
чим, положення про реєстрацію трудового договору з 
фізичною особою потребує приведенню його у відпові-
дність до положень КЗпП України, і має бути визначено 
заборону допуску до роботи домашніх працівників без 
укладеного трудового договору. 

Гідні умови домашньої праці не можливі без спра-
ведливої винагороди за виконану роботу. Винагорода 
працівників за виконану працю має становити не мен-
ше мінімальної заробітної плати та виплачуватись не 
рідше одного разу на місяць [2], як визначено Конвен-
цією МОП № 189, за українським трудовим законодав-
ством має виплачуватись не рідше двох разів на мі-
сяць, забороняється дискримінація у виплаті заробіт-
ної плати за ознакою статі.  

Важливим кроком у забезпеченні дотримання та за-
хисту прав домашніх працівників є належне регулюван-
ня діяльності приватних агентств зайнятості [2], які на 
сьогодні набули широкого розповсюдження, у тому чис-
лі і для працевлаштування домашніх працівників, які 
часто зловживають правами працівників у своїй діяль-
ності, укладаючи з працівниками неправдиві та незро-

зумілі трудові договори, не інформуючи працівників про 
майбутні умови праці, що може призвести до більшого 
контролю та експлуатації з боку роботодавців. На сьо-
годні в України діяльність приватних агентств зайнятос-
ті неналежним чином врегульовано, містяться лише 
окремі положення щодо їх діяльності. Так, наприклад, 
робота приватних агентств зайнятості в Україні не під-
лягає ліцензуванню, а підлягає ліцензуванню лише у 
працевлаштуванні працівників за кордон. Не маючи 
процедури контролю з боку держави такі агентства в 
більшості випадків здійснюють свою роботу із порушен-
ням прав працівників. Попов О. Г. зазначає, що відсут-
ність дозвільної системи у агентств зайнятості негатив-
но впливають на права та інтереси працівників, оскільки 
не визначено контролюючий орган діяльності приват-
них агентств зайнятості [20; 81]. Не врегульовано такі 
відносини, які мають характер тристоронніх відносин, 
не визначено, яким чином розподіляються обов'язки 
між роботодавцями. При цьому слід зауважити, що 
працівники, які укладають трудові договори з приват-
ним агентством зайнятості і які направляються викону-
вати роботи в домашнє господарство на непостійній 
основі, домашніми працівниками вважатись не можуть. 

Часто домашні працівники стикаються з обмежен-
ням свого права на вільне пересування, віддаючи ро-
ботодавцям або в приватні агентства зайнятості свої 
особисті документи, у зв'язку з чим Конвенцією МОП 
№ 189 було закріплено необхідність зберігання в себе 
проїзних документів та відповідні документи, що по-
свідчують їх особистість. 

Працівники стикаються з порушенням своїх прав на 
безпечні та здорові умови роботи, неналежними умо-
вами проживанням, для деяких категорій домашніх 
працівників умови роботи збігаються з умовами житла, 
оскільки часто такі працівники проживають разом із ро-
ботодавцем, як правило це стосується працівників, які є 
зовнішніми мігрантами або внутрішніми переселенцями 
[21;11]. У забезпеченні цих прав важливе значення ма-
ють інспекції праці, які мають контролювати роботодав-
ців у дотримання законодавства з цих питань. Склад-
ність таких перевірок полягає в тому, що умови роботи 
домашніх працівників є приватною власністю, що як 
правило обмежую можливості здійснення перевірок 
інспекціями праці без дозволу власників. Для вирішення 
цих питань державами має бути вирішено, в яких 
випадках такі перевірки можуть проводитись без дозво-
лу без порушення права на приватну власність, оскіль-
ки обмеження можливості втручання в приватне життя 
не має слугувати причиною недодержання трудового 
законодавства [22]. 

Висновки: 
Підсумовуючи наведене необхідно зазначити, що 

українське законодавство не має на сьогодні належного 
правового механізму захисту діяльності домашніх пра-
цівників, у зв'язку з чим потребується провести заходи 
щодо ратифікації Конвенції МОП про гідну працю до-
машніх працівників № 189 із впровадженням в націона-
льне законодавства міжнародних норм, визначених 
даною конвенцією.  

Зважаючи на те, що в Україні триває прийняття Тру-
дового кодексу, необхідним є внесення до проекту тру-
дового кодексу окремої глави щодо регулювання праці 
домашніх працівників, де будуть визначені основні за-
сади їх діяльності та гарантії дотримання трудових 
прав: 1) має бути визначено поняття домашнього пра-
цівника – як працівника, який виконує роботу, яка но-
сить побутовий характер або інші домашні завдання, 
пов'язані з особистими потребами фізичної особи робо-
тодавця, проводиться під його особистим контролем та 
без наміру отримати прибуток; 2) гарантії заборони ди-
тячої праці та примусової в домашньому господарстві; 
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3) гарантії оплати праці не нижче встановленого міні-
мального рівня; 4) гарантії безпечних умов праці та жи-
тлових умов домашніх працівників; 5) можливість конт-
ролюючим органам у сфері праці здійснювати перевірки 
щодо умов праці та житла домашнього працівника. 

Необхідно усунути розбіжності між КЗпП України та 
порядком реєстрації трудових договорів із фізичними 
особами щодо неможливості допуску домашніх праців-
ників до роботи без укладення трудового договору, його 
реєстрації та відповідних державних органів, що здійс-
нюють адміністрування єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування. 
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INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE REGULATION OF DOMESTIC LABOUR 
The article deals with the basic international standards in the field of domestic workers. The author defines the concept of domestic workers 

and distinguishes it from such concepts as "freelancing", "domestic work", "remote employment". The characteristics of domestic workers are 
given. The article also identifies the main problems faced by domestic workers in carrying out their work and analyzes the basic guarantees for the 
protection of domestic workers' labor rights: prohibition of child labor, prohibition of forced labor, proper living conditions, in the case of residence 
in the employer's household, guaranteeing the right to rest, providing rest time, providing proper working conditions. The author stipulates the 
necessity to form a written employment contract and the relevant conditions. The role of private employment agencies in the employment of do-
mestic workers and the need for legislative regulation of their activities are identified. The author also indicates the necessity to inspect working 
and living conditions of domestic workers. 

The purpose of the article is to examine key labor standards for domestic workers' activity and to make suggestions for the improvement of na-
tional legislation. 

The article stipulates the need for full ratification of the Convention on Decent Work of Domestic Workers No.189 in order to strengthen the 
guarantees for the observance of such workers' labor rights. The author proposes to implement certain norms into the labor legislation for the 
proper regulation of domestic workers' labor activity to ensure a proper level of respect for the rights of domestic workers. 

Keywords: domestic workers, legal regulation, labor relations, the Convention concerning Decent Work for Domestic Workers, an employment 
contract, employment relationship. 
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НОВЕЛИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ  
ТА ОСПОРЮВАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

У статті йдеться про новели реформованого процесуального законодавства України щодо оскарження рішення 
третейського суду та оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу, а також про нові підходи до ви-
значення правової природи провадження у справах про оскарження (оспорювання) третейських (арбітражних) рішень.   

Водночас під час дослідження було встановлено, що конкретні практичні проблеми зумовлені відсутністю єдиних 
уніфікованих підходів до термінології ("оскарження" щодо рішення третейського суду або "оспорювання" щодо рі-
шення міжнародного комерційного арбітражу) залишаються. 

Досліджуються проблеми визначення об'єктів оскарження та розширення кола суб'єктів оскарження рішень тре-
тейських судів, а також розглядаються спірні питання, визначення юрисдикції згаданої категорії справ. Окрема увага 
приділяється дослідженню процесуальної процедури розгляду заяв про скасування рішень третейського суду та між-
народного комерційного арбітражу, зокрема початкової стадії провадження, строків для оспорювання третейського 
та арбітражного рішення.  

З огляду на це, у висновках автором визначено шляхи вирішення окреслених практичних проблеми, а також перс-
пективи подальшого реформування інституту судового контролю за виконанням рішень третейських судів та між-
народних комерційних арбітражів. 

Ключові слова: цивільний процес, третейське судочинство, перегляд судових рішень, правосуддя в цивільних 
справах. 

 
ВСТУП. Успіх третейського способу розгляду спорів 

завдячує саме тому, що він є ефективним та швидким 
засобом врегулювання приватних спорів. Однак, як сві-
дчить сучасна вітчизняна судова та арбітражна практи-
ка, третейський спосіб вирішення спорів у деяких випа-
дках не завжди виявляється пристосованим до потреб 
суспільства, яке з кожним днем стає все більш і більш 
складним, технологічно розвинутим та вимагає прагма-
тичного вирішення своїх проблем.  

Делегуючи недержавному юрисдикційному органу 
право вирішувати міжнародні комерційні спори, держа-
ва не може залишати його діяльність поза будь якого 
контролю, а тому закономірно постає питання про межі 

та форми втручання держави в цю діяльність. Вітчизня-
не процесуальне законодавство та правозастосовна 
практика свідчить про те, що Україна належить до кра-
їн, в яких судове втручання в діяльність третейського 
суду та міжнародного комерційного арбітражу є мініма-
льним, що відповідає сучасним міжнародним принци-
пам взаємодії держави та третейських інституцій. 

Реформування процесуального законодавства 
України, здійснене в 2017 році, спрямоване на досяг-
нення ефективного правосуддя в справах, пов'язаних з 
здійсненням первинного контролю за рішеннями тре-
тейського суду та міжнародного комерційного арбітра-
жу. В цьому аспекті слід констатувати про продовження 
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