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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

Вже понад п’ятнадцять років Павло спеціалізується на міжнародному арбітражі та 
судових процесах з особливим фокусом на інвестиційні та комерційні спори, а 
також спори у сфері енергетики.   
В якості радника / адвоката Павло успішно представляє інтереси  клієнтів у міжнарод-
них комерційних та інвестиційних арбітражних провадженнях в Україні і за кордоном 
згідно з різними арбітражними регламентами (серед іншого, ААА, ЛМТС, МТП, ТПС, 
МКАС при ТПП України, МКАС при ТПП РФ, ГАФТА, ЮНСІТРАЛ та інші), а також у 
комплексних транскордонних судових процесах в українських судах, включаючи 
Верховний Суд.   
Він виступав арбітром у понад 25 міжнародних арбітражних провадженнях в 
якості  призначеного стороною/установою арбітра та голови.  
Павло Бєлоусов внесений до закритого списку арбітрів,    рекомендованих Міжнарод-
ним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України 
(МКАС при ТПП України), а також до рекомендаційних списків інших арбітражних 
установ (наприклад, Української Арбітражної Асоціації, Україна (УАА),  Міжнародного 
арбітражного суду "Палата арбітрів при Союзі юристів", Білорусь, Ризького 
міжнародного комерційного суду (RICAC), Латвія, та Каїрського регіонального центру 
міжнародного комерційного арбітражу (CRCICA), Єгипет.  
Завдяки значному досвіду й експертизі у сфері захисту іноземних інвестицій 
Павлу регулярно доручають консультувати та представляти інтереси інвесторів в 
інвестиційних спорах, а також пов’язаних з ними переговорах про мирне 
врегулювання спорів проти держав і держорганів за відповідними інвестиційними 
договорами, двосторонніми інвестиційними угодами, Договором до Енергетичної 
Хартії, Конвенцією про врегулювання інвестиційних спорів між державами 
і фізичними або юридичними особами інших держав. Він має бездоганну репутацію та 
унікальний досвід участі у провадженнях про оскарження і примусове виконання 
рішень іноземних судів і міжнародних арбітражів, а також являється одним 
із першопроходців, які займалися примусовим виконанням одного з перших рішень і 
наказів іноземного суду (Великобританія) за принципом взаємності в Україні. 
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ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ 

• Австрійська арбітражна асоціація (ArbAut).  

• Асоціація молодих юристів Міжнародного центру з урегулювання спорів 
(ICDR Young & International).  

• Асоціація правників України (АПУ).  

• Адвокат, Рада адвокатів Київської області (з 2008 року).   

• Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association).   

• Група молодих спеціалістів з міжнародного арбітражу (YIAG) Лондонського 
міжнародного третейського суду (LCIA).   

• Національна Асоціація Адвокатів України (НААУ).  

• Форум молодих арбітрів Міжнародної Торгової Палати (ICC YAP).  

• Асоціація молодих австрійських спеціалістів з міжнародного арбітражу 
(YAAP).  
 

 

ВИЗНАННЯ 

Павла неодноразово рекомендували і високо оцінювали як провідного експерта в 
сфері міжнародного арбітражу та судових спорів такі авторитетні міжнародні й 
національні юридичні рейтинги, як Chambers Global / Europe, The GAR100, Global Rest-
ructuring Review, Best Lawyers, The Legal 500,  Who’s Who Legal: Arbitration, Вибір клі-
єнта. Топ 100 кращих юристів України (Юридична газета),Ukrainian Law Firms 2009-

2020. A Handbook for Foreign Clients та інші.   

  
В 2018 році Павла було визнано "Кращим юристом у сфері арбітражу" в Україні за 
версією Юридичної премії 2018 (Юридична практика). У 2019 році його було названо 
єдиним переможцем в Україні у категорії Арбітраж і АВС (альтернативне вирішення 

спорів) за версією видання Client Choice Awards. У 2020 році Павло отримав нагороду 
"Юрист року" в Україні від Best Lawyers за свою роботу в міжнародному арбітражі.  
  
The Legal 500 Arbitration Powerlist: CIS & Caucasus 2020 високо оцінив Павла, 
включивши його до еліти практикуючих фахівців у галузі арбітражу, яких 
визнано бізнесом у якості золотого стандарту.  

 
 


