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І. Написати реферат на тему: 

1. Загальна характеристика примирних процедур як варіанту вирішення спору. 

2. Концепції альтернативного вирішення спору. 

3. Межі застосування альтернативного вирішення спорів. 

4. Виникнення та розвиток системи альтернативного вирішення спорів. 

5. Договір про проведення медіації. 

6. Загальна характеристика етапів та стадій медіації. 

7. Загальна характеристика примирних процедур в трудовому праві. 

8. Права та обов’язки Національної служби посередництва та примирення. 

9. Порядок здійснення переговорів та стадії переговорів. 

10. Поняття та значення мирової угоди у цивільному процесі. 

11. Історія та розвиток медіації як сфери професійної діяльності в Україні. 

12. Сімейна медіація. 

13. Поняття претензії та претензійного порядку захисту цивільних прав. 

14. Проблеми та перспективи впровадження альтернативних способів вирішення 

спорів в Україні. 

15. Звернення до третейського як спосіб вирішення спору. 

16. Виконання рішення третейського суду. 

17. Застосування примирних процедур в інших країнах. 

18. Третейський розгляд в Україні. 

 

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

 

 

ІІ. Здійснити реферування статті: 

1. Канішева К.М. Розвиток примирливих процедур врегулювання спорів, які 

виникають із шлюбно-сімейних правовідносин / К.М.Канішева // Право і безпека : 

Науковий журнал . Харків. 2009. — №2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2009_2/PB-2/PB- 2_32.pdf 

2. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів 

врегулювання спорів: європейський досвід для України [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://ndippp.gov.ua/Schorichnuk/BondarenkoZelinska.pdf 

3. Яковлєв В. В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого урегулювання / 

В. В. Яковлєв // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. «Право». - 2016. - Вип. 25. - С. 94-104. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2016_25_12. 

4. Батожська О. Проблеми виконання мирових угод у цивільному процесі / О. 

Батожська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 50 

5. Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики / Н. Мазаракі // 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 1. – С. 92-100. 16.  

6. Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації в 

зарубіжних країнах / Т. Кисельова // Право України. – 2011. – № 11–12. – С. 225–234.  
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ІІІ. Скласти список бібліографічних джерел на тему:  

1. Примирні процедури вирішення трудових спорів. 

2. Поняття, завдання та ознаки медіації. 

3. Захист прав та інтересів третейським судом. 

 

Список оформляти машинописним текстом у форматі А4, попередньо 

склавши план до вказаної теми.  

 

 

ІV. Практичні завдання: 

1. Скласти проект мирової угоди. 

2. Сформулювати фабулу спору та скласти проект претензії. 

3. Скласти проект клопотання про затвердження мирової угоди. 

4. Схематично відобразити стадії процедури медіації. 

 

Проекти процесуальних документів оформляти машинописним текстом у 

форматі А4. 
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