
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО» 

 
ТЕМА 1. Історичні засади третейського судочинства 

 

Третейський розгляд як спосіб врегулювання суперечок у Стародавньому світі. Третейський 

розгляд у Давній Греції та Римі. 

Історичні передумови розвитку третейського суду в Україні.  

Становлення і розвиток третейських судів в Україні у Х–ХVIII ст. Зародження третейського 

суду в князівську добу. Третейські суди на українських землях Литовсько-Польської доби. Третейські 

суди у період Гетьманщини. 

Особливості третейського процесу в Україні у Х–ХVIII ст. Правовий статус третейського судді 

та організаційно-правові основи діяльності третейського суду. Процесуальний порядок розгляду 

справ та виконання рішень третейських судів. 

Розвиток третейського судочинства на українських землях у ХІХ-ХХ ст. Третейське 

судочинство в незалежній Україні та його особливості. 

Історичний досвід діяльності третейських судів у зарубіжних країнах. Третейське судочинство у 

США, Англії, Австрії, Китаї, Польщі, ФРН та Франції: історія та сучасність. 

 

ТЕМА 2. Поняття та види третейських судів, їх створення та діяльність 
 

 Поняття та правова природа третейського суду. Теорії, які пояснюють юридичну природу 

третейського суду. Співвідношення третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу. 

Необхідність класифікації третейських судів. Класифікація (види) третейських судів відповідно до 

чинного законодавства України. Постійно діючі третейських судів та судів ad hoc. Аналіз окремих 

видів третейських судів. Перспективи розвитку класифікації третейських судів. Порядок створення 

третейських судів. Правовий аналіз положень та регламентів постійно діючих третейських судів. 

Проблеми, пов’язані з організацією третейських судів: законодавчі; матеріально-фінансові; кадрові; 

відносини третейського суду із засновником, органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Структура постійно діючих третейських судів. Проблема підвищення професійного рівня третейських 

суддів: шляхи і методи вирішення. 

 
ТЕМА 3. Третейська угода, її зміст та види 

 

Поняття третейської угоди. ЇЇ ознаки та правова природа. Існуючі точки зору про правову 

природу третейської угоди. Види третейських угод. Третейський договір. Третейське застереження. 

Форма, зміст, порядок укладення та виконання третейських угод. Легітимні і нелегітимні третейські 

застереження. Правові наслідки укладення третейських угод. Вирішення третейським судом питання 

«компетенції компетенції» – теоретичний і практичний аспекти, проблеми і шляхи їх вирішення. 

 

ТЕМА 4. Формування складу третейського суду і вимоги до кандидатур 

третейських судів 
 

Склад третейського суду. Вимоги чинного законодавства і локальних актів до чисельності 

складу третейського суду. Порядок формування складу третейського суду. Обрання третейських 

суддів. Передумови для призначення третейських суддів. Порядок і підстави відводу (самовідводу) 

кандидатури третейського судді. Правові наслідки відводу. Обрання (призначення) голови складу 

третейського суду. Правові наслідки відводу (самовідводу) голови складу третейського суду. 

Механізм заміни третейського судді, що вибув (голови складу третейського суду). Процедура вибору 
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запасних кандидатур. Законодавчі і локальні вимоги до кандидатури третейського судді і голови 

складу третейського суду. Права та обов'язки третейських суддів. 

 

ТЕМА 5. Підвідомчість справ третейським судам 
 

Історія і тенденції розвитку інституту предметної і суб'єктної підвідомчості третейських судів в 

Україні. Визначення підвідомчості третейських судів у Законі України «Про третейські суди». Зміст 

поняття «з цивільних та господарських правовідносин». Категорії спорів, які не можуть бути 

предметом вирішення у третейському суді. Визначення підвідомчості третейських судів локальними 

нормативними актами. Визначення підвідомчості третейських судів на практиці. 

 

ТЕМА 6. Розгляд спорів в третейському суді 
 

Нормативна регламентація порядку розгляду і вирішення спорів у третейських судах. Специфіка 

третейського судочинства і його відмінність від судочинства в державних судах. Порядок укладення і 

затвердження мирової угоди в третейському суді. Особливості механізму затвердження мирової 

угоди. Механізм забезпечення позову, що розглядається в третейському суді. Порядок застосування 

добровільних забезпечувальних заходів. Недосконалість чинного законодавства щодо забезпечення 

позову.  

 

ТЕМА 7. Рішення третейського суду 
 

Прийняття рішення третейським судом. Порядок винесення ухвали третейським судом. Вимоги 

до рішення третейського суду. Властивості, структура і зміст рішення третейського суду. Додаткове 

рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення рішення. Обов’язковість рішення третейського суду. 

Припинення третейського розгляду. Зберігання матеріалів справ, розглянутих третейським судом. 

 

ТЕМА 8. Порядок оскарження і підстави скасування рішення третейського суду 
 

Остаточність рішення третейського суду. Передумови для оскарження рішення третейського 

суду. Механізм визначення компетентного державного суду. Суб’єкти, які наділені правом 

оскаржувати рішення третейського суду. Форма, зміст та строки подачі заяви. Сплата cудового збору. 

Порядок розгляду заяви. Співвідношення принципу гласності з принципом конфіденційності.  

 

ТЕМА 9. Виконання рішення третейського суду 
 

Порядок виконання рішення третейського суду. Випадки відстрочення виконання рішення. 

Інститут примусового виконання рішення третейського суду. Відмінність від інституту примусового 

виконання рішень державних судів. Суб’єкти, що володіють правом звернення до компетентного суду 

із заявою про видачу виконавчого документа до примусового виконання рішення третейського суду. 

Терміни подачі заяви. 

 


