
Спостережна рада, створена на виконання статті 14 Закону України «Про фінансову 
реструктуризацію», оголошує набір кандидатів до Арбітражного Комітету, який створюється на 
виконання статті 16 вказаного Закону. 

Згідно ст. 16 Закону, Спостережна рада утворює Арбітражний комітет, який складається з голови 
та двох заступників голови, які виконують свої функції згідно Закону та відповідно до 
арбітражного регламенту. 

Спостережною радою були затверджені такі кваліфікаційні вимоги до Голови та Заступників 
голови арбітражного комітету: 

Головою Арбітражного комітету може бути призначений спеціаліст в сфері міжнародного 
комерційного арбітражу, який відповідає наступним вимогам: 

- має вищу освіту за ступенем магістр (спеціаліст) за спеціальністю «правознавство», 
«міжнародне право» або відповідний ступінь, отриманий в іноземному вищому 
навчальному закладі; вільно володіє українською мовою (володіння англійською мовою 
вважатиметься перевагою);  

- має досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років; 
- має бездоганну репутацію та високі моральні якості.  

 
Одним із заступників голови арбітражного комітету повинна бути призначена особа, яка 
відповідає наступним вимогам: 

- має вищу освіту за ступенем магістр (спеціаліст) за спеціальністю «правознавство», 
«міжнародне право» або відповідний ступінь, отриманий в іноземному вищому 
навчальному закладі;  

- вільно володіє українською мовою (володіння англійською мовою вважатиметься 
перевагою); 

- має досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років (досвід роботи в сфері 
міжнародного комерційного арбітражу вважатиметься перевагою); 

- має бездоганну репутацію та високі моральні якості. 
 
Одним із заступників голови арбітражного комітету повинна бути призначена особа, яка 
відповідає наступним вимогам: 

- має вищу освіту за ступенем магістр (спеціаліст) за спеціальністю «правознавство», 
«міжнародне право» або відповідний ступінь, отриманий в іноземному вищому 
навчальному закладі;  

- вільно володіє українською мовою (володіння англійською мовою вважатиметься 
перевагою); 

- має досвід роботи не менше 5 років аудитором, арбітражним керуючим, керівником 
банку, начальником (керівником) юридичного відділу (департаменту) банку чи іншої 
фінансової установи, практикуючим юристом в сфері банківського права;  

- має бездоганну репутацію та високі моральні якості. 
 
Графік роботи – в залежності від кількості арбітражних справ, передбачається неповний робочий 
день, можливе сумісництво з основним місцем роботи. 

Запрошуємо Вас прийняти участь у конкурсному відборі на посади Голови та Заступників голови 
арбітражного комітету. У разі зацікавленості стати членом Арбітражного комітету, а також 
відповідності зазначеним критеріям, пропонуємо надсилати резюме та мотиваційний лист з 
описом професійного досвіду та причин зацікавленості на офіційну електронну адресу 
Спостережної ради fin.restruct.council@gmail.com із зазначенням «Арбітражний комітет» у темі 
листа. Спостережена рада розглядатиме резюме, надіслані до 21 січня 2016 року.  

За результатами опрацювання поданих заяв Спостережною радою, конкурсний відбір 
проводитиметься шляхом співбесіди, про яку кандидатів, які до неї запрошуватимуться, буде 
повідомлено особисто додатково.  
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