
Затверджено на засіданні 

кафедри судочинства 

Протокол №1 від 30.08.2019 р. 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРИМИРНІ ПРОЦЕДУРИ» 

для студентів освітнього рівня «магістр» денної та заочної форми 

навчання 

спеціалізації 03 «Приватне право» 

на 2019-2020 н.р. 
 
 

1. Поняття примирних процедур та їх характеристика як варіанту 

вирішення спору.  

2. Позасудові та судові способи вирішення спорів.  

3. Співвідношення позасудових та судових примирних процедур.  

4. Впровадження альтернативних способів вирішення спорів у 

національне законодавство України.  

5. Примирні процедури вирішення трудових спорів.  

6. Діяльність примирної комісії. Національна служба посередництва та 

примирення.  

7. Статус незалежного посередника та трудового арбітражу. 

8. 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.  

9. Застосування примирних процедур у спорах, що виникають у сімейних 

правовідносинах 

10. Поняття та природа альтернативних способів вирішення спорів. 

11. Принципи альтернативних способів вирішення спорів. 

12. Класифікація видів альтернативних способів вирішення спорів. 

13. Співвідношення способів альтернативного вирішення спорів та 

процедури судочинства. 

14. Переговори як базовий спосіб альтернативного вирішення спорів. 

15. Моделі та техніки переговорів. 

16. Застосування претензійного порядку вирішення спорів. 

17. Комбіновані способи вирішення спорів. 

18. Історія впровадження медіації в інших країнах. Зарубіжний досвід 

медіації. 

19. Поняття, завдання та ознаки медіації.  

20. Процедура медіації: принципи і стадії. 

21. Переваги та можливості медіації. 

22. Правовий статус медіатора, його права та обов’язки. 



23. Договір про проведення медіації, медіаційне застереження. 

24. Оформлення результатів медіації при вирішенні спору. 

25. Перспективи законодавчого регулювання медіації в Україні. 

26. Роль адвоката у реалізації процедури медіації. 

27. Мирова угода у рамках цивільного процесу. 

28. Мирова угода в процесі виконання рішення суду. 

29. Особливості підготовки проектів мирових угод та узгодження їх умов. 

Включення до мирових умов положень, які виходять за предмет спору. 

30. Проблемні питання укладення мирових угод під час здійснення 

судочинства та у виконавчому провадженні.  

31. Загальна характеристика інституту врегулювання спору за участі судді 

та принципи його застосування. Його переваги та недоліки. 

32. Підстави для проведення врегулювання спору за участі судді та 

порядок його призначення.  

33. Форми врегулювання спору за участю судді. Припинення 

врегулювання спору за участю судді. 

34. Роль судді та адвоката в процедурі врегулювання спору за участі судді. 

35. Канадський досвід застосування інституту врегулювання спору за 

участі судді.  

36. Загальна характеристика застосування примирних процедур в країнах 

Європейського союзу.  

37. Деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах 

(Директива 2008/52/ЄС): загальна характеристики та можливість 

впровадження у національному законодавстві.  

38. Основні положення Рекомендацій Кабінету Міністрів Ради Європи 

щодо медіації у сімейних, цивільних справах. 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник курсу 

к.ю.н., викладач  

кафедри судочинства                           Устінський А.В. 
 


