
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРИМИРНІ ПРОЦЕДУРИ» 

 
ТЕМА 1. Загальна характеристика примирних процедур 

 
Поняття примирних процедур та їх характеристика як варіанту вирішення спору.  

Позасудові та судові способи вирішення спорів. 

Співвідношення позасудових та судових примирних процедур. 

Впровадження альтернативних способів вирішення спорів у національне законодавство 

України. 

 

ТЕМА 2. Особливості правового регулювання застосування галузевих 

примирних процедур 
 

Примирні процедури вирішення трудових спорів.  

Діяльність примирної комісії. Національна служба посередництва та примирення. 

Статус незалежного посередника та трудового арбітражу. 

Примирні процедури при вирішенні земельних спорів. Роль органів місцевого 

самоврядування та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин у вирішенні земельних спорів. 

Застосування примирних процедур у спорах, що виникають у сімейних 

правовідносинах. 

 

ТЕМА 3. Альтернативні способи вирішення спорів 
 

Поняття та природа альтернативних способів вирішення спорів. 

Принципи альтернативних способів вирішення спорів. 

Класифікація видів альтернативних способів вирішення спорів. 

Співвідношення способів альтернативного вирішення спорів та процедури судочинства. 

Переговори як базовий спосіб альтернативного вирішення спорів. 

Моделі та техніки переговорів. 

Застосування претензійного порядку вирішення спорів. 

Комбіновані способи вирішення спорів. 

 

ТЕМА 4. Медіація 
 

Історія впровадження медіації в інших країнах. Зарубіжний досвід медіації.  

Поняття, завдання та ознаки медіації.  

Процедура медіації: принципи і стадії. 

Переваги та можливості медіації. 

Правовий статус медіатора, його права та обов’язки. 

Договір про проведення медіації, медіаційне застереження. 

Оформлення результатів медіації при вирішенні спору. 

Перспективи законодавчого регулювання медіації в Україні. 

Роль адвоката у реалізації процедури медіації. 

 

ТЕМА 5. Застосування примирних процедур у процесі судового вирішення 

спору 
 

Мирова угода у рамках цивільного процесу. 

Мирова угода в процесі виконання рішення суду. 

Проблемні питання укладення мирових угод під час здійснення судочинства та у 

виконавчому провадженні. 
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ТЕМА 6. Третейська процедура вирішення спору 

 
Поняття і особливості третейського розгляду справ.  

Правове регулювання третейського розгляду в Україні.  

Захист цивільних прав та інтересів третейським судом. 

Порядок виконання рішень третейського суду. 

Проблемні питання застосування Закону України «Про третейські суди». 

 

ТЕМА 7. Деякі питання регулювання примирних процедур в Європейському 

союзі 
 

Загальна характеристика застосування примирних процедур в країнах Європейського союзу 

Деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах (Директива 

2008/52/ЄС): загальна характеристики та можливість впровадження у національному 

законодавстві. 

Основні положення Рекомендацій Кабінету Міністрів Ради Європи щодо медіації у 

сімейних, цивільних справах. 
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