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І. Написати реферат на тему: 

1.  Поняття та правова природа третейського суду. Теорії, які пояснюють 

юридичну природу третейського суду. 

2. Необхідність класифікації третейських судів. Класифікація (види) 

третейських судів відповідно до чинного законодавства України. 

3. Поняття третейської угоди. ЇЇ ознаки та правова природа.  

4. Правові наслідки укладення третейських угод.  

5. Специфіка третейського судочинства і його відмінність від судочинства в 

державних судах.  

6. Вимоги до рішення третейського суду.  

7. Порядок виконання рішення третейського суду.  

8. Порядок укладення і затвердження мирової угоди в третейському суді. 

Порядок здійснення переговорів та стадії переговорів. 

9. Права та обов'язки третейських суддів. 

10. Третейський договір.  

11. Прийняття рішення третейським судом. 

12. Інститут примусового виконання рішення третейського суду. способів 

вирішення спорів в Україні. 

13. Звернення до третейського як спосіб вирішення спору. 

 

 

Обсяг реферату - 15-18 сторінок машинописного тексту (формату А4). 

 

 

ІІ. Здійснити реферування статті: 

1. Котвяковський Ю. О. Особливості розвитку третейського судочинства на 

українських землях у XVII-XIX століттях / Ю. О. Котвяковський // Вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – № 1-1. – 

С. 176-180. 

2. Притика Ю.Д. Види та класифікація третейських судів // Вісник господарського 

судочинства. - 2003. - №4. - С. 175 – 180. 

3. Бут І. О. Щодо класифікації третейських угод [Електронний ресурс] / І. О. Бут // 

Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2015. 

– №2. – С. 55–59. 

 

 

ІІІ. Скласти список бібліографічних джерел на тему:  

1. Компетенція третейського суду. 

2. Забезпечення позову в третейському судочинстві. 

3. Виконання рішення третейського суду. 

 

Список оформляти машинописним текстом у форматі А4, попередньо 

склавши план до вказаної теми. 

 

 



ІV. Практичні завдання: 

1. Скласти третейської угоди. 

2. Схематично відобразити стадії третейського розгляду. 

3. Скласти проект рішення третейського суду (схематичне відображення його 

обов’язкових складових. 

 

Проекти процесуальних документів оформляти машинописним текстом у 

форматі А4. 
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