
Тема дисципліни 2.14. Відновлення втраченого судового   провадження. Порядок розгляду 

цивільних справ у третейських судах     

 

Семінарське заняття 10 

Тема:  Порядок розгляду цивільних справ у третейських судах 

 

План 

1. Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суду. 

2. Підвідомчість цивільних справ третейському суду. Форма і зміст позовної заяви.  

3. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

4. Рішення третейського суду та порядок його оскарження. 

5. Виконання рішень третейського суду. 

 

Література 

Базова: 

1.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, 

Міжнародний документ від 04.11.1950 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

2. Конституція України від 28.06.1996 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. №1618-IV 

4. Закони України (зі змінами та доповненнями): 

"Про судоустрій та статус суддів" від 02.06.2016 

«Про третейські суди» від 11.05.2004. №1701-IV 

«Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994. 

 

Допоміжна : 

1. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. 

спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2015.  

2. Цивільний процесУкраїни: підручник /За ред.. Ю.С.Червоного. Київ: Істина, 2017.342 с.  

 

Інтернет - ресурси: 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. 

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний урядовий портал органів виконавчої влади України 

4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

5. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  

6. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/ 

7. https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 Офіційний веб-портал судової влади України  

Ключові поняття 

Третейський суд, судове провадження, сторони, судовий збір, відповідальність, 

комерційний арбітраж, змагальності сторін, докази, обов'язковість рішень третейського 

суду; оскарження. 

Індивідуальні та творчі завдання 

1. Правовий статус третейських судів в Україні. 

2. Право на звернення до третейського суду у цивільних справах. 

3. Особливості розгляду цивільних справ третейським судом.    

4. Види третейського судочинства в Україні. 

5. Аналіз Закону України «Про третейські суди» від 11.05.2004. №1701-IV 
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Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

 

1. Правовий статус та юрисдикція третейських судів в Україні? 

2. Розкрийте поняття та визначте умови третейського розгляду цивільних справ. 

3. Розкрийте процедуру розгляду і вирішення справ у третейському суді. 

4. Який порядок оскарження рішень третейських судів. 

5. Розкрийте процедуру виконання рішень третейських судів. 

6. Що таке третейська угода? 

7. Які вимоги до третейського судді. Розкрийте його повноваження? 

 
Завдання студентам: 

1. Вам необхідно опрацювати Закон України «Про третйські суди», Розділ IX ЦПК України, а 

також інші джерела рекомендовані до плану семінара. 

2. Підготуватися до модульного контролю №7. (Питання додаються) 

3. Підготувати презентацію (реферат) на одну із тем, відповідно до вашого варіанта. (Варіант 

визначається відповідно до першої букви вашого прізвища. (Зміст презентації (реферату) 

повинні містити посилання на Конституцію, нормативно-правові акти, які регулюють 

відповідні правовідносини 

4. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко Л.О. 

(sofia73x@gmail.com).  

Термін виконання роботи – 2 дні, після дати проведення заняття (день проведення 

заняття не враховується). 
 

Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З) 

 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Види третейського судочинства в Україні» 

 

Варіант №2. (И, І, Ї, К, Л, М, Н, О, П, Р) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Особливості розгляду цивільних справ 

третейським судом» 

 

Варіант №3. (С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Право на звернення до третейського суду у 

цивільних справах « 
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Питання модульного контролю №7 

 з дисципліни «Цивільний процес» для студентів IV курсу спеціальності 081 Право 

1. Поняття «виконання судового рішення», види виконання.  

2. Поняття «виконавче провадження», його завдання та порядок здійснення.  

3. Негайне виконання судового рішення.  

4. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

5. Підсудність справ за участю іноземних суб’єктів, їх процесуальні права та обов’язки. 

6. Позови до іноземних держав і міжнародних організацій.  

7. Дипломатичний імунітет. 

8. Порядок виконання судових доручень іноземних судів в Україні.  

9. Строки виконання рішень іноземних судів. 

10. Клопотання про примусове виконання рішень іноземного суду. 

11. Втілення рішень Європейського суду з прав людини у цивільний процес України. 

12. Вирішення процесуальних питань, які пов’язані із виконання судових рішень.  

13. Поняття та порядок відновлення втраченого судового провадження.  
14. Порядок розгляду справ про відновлення втраченого судового провадження. 

15. Поворот виконання рішення. 

16. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

17. Мирова угода. Докази. 

18. Рішення третейського суду.  

19. Оскарження та виконання рішень третейського суду. 

20. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

21. Мирова угода. Докази. 

22. Рішення третейського суду.  

23. Оскарження та виконання рішень третейського суду. 

24. Поняття та порядок відновлення втраченого судового провадження.  
25. Порядок розгляду справ про відновлення втраченого судового провадження. 

26. Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суду. 

27. Підвідомчість цивільних справ третейському суду.  

28. Форма і зміст позовної заяви до третейського суду. 

29. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

30. Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суду. 
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