
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК13.М262.07-04 

2. Назва: Актуальні проблеми правової конфліктології 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: 
Ставицький О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- робити аналіз конфліктної ситуації та пропонувати своє бачення шляхів її 

розв’язання;  

- знаходити необхідну юридичну та іншу літературу для поповнення своїх знань;  

- правильно застосовувати в юридичній практиці отримані теоретичні знання;  

- ефективно попереджувати та розв’язувати конфлікти, що виникатимуть у правовій 

сфері;  

- розробляти свою позицію з приводу дискусійних питань навчальної дисципліни. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: педагогіка 

вищої школи, психологія. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів.  

12. Зміст курсу: Правова конфліктологія як наука та навчальна дисципліна. Роль і 

місце правової конфліктології в теорії та практиці українського державотворення. 

Конфлікт як соціальний феномен. Особливості юридичного конфлікту. Механізми 

юридичного конфлікту. Типологія та класифікація юридичних конфліктів. Технологія 

попередження юридичних конфліктів. Теорія і практика вирішення юридичних 

конфліктів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / 

Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. Львів: ПАІС, 2007. 296 с.  

2. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях. 

Питер, 2006. 288 с.  

3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Ученик для вузов. М.: ЮНИТИ, 

2000. 551 с.  

4. Бандурка А. М. Друзь В. А. Конфликтология. Харьков, 1997.  

5. Будіянський М.Ф., Дмітрієва С.І., Дмітрієв А.О. Правова конфліктологія. 

Навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2005. 120 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 год. лекцій, 32 год. семінарські заняття, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 

год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: іспит в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Гришко В.І., кандидат педагогічних наук, доцент 

Розробник опису дисципліни       Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК13.М262.07-04 

2. Title: Сurrent problems of legal conflict 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: ІI (Master) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies:after studying the discipline the student must be capable of: 

- to analyze the conflict situation and to offer your vision of how to resolve it; 

- to find the necessary legal and other literature to supplement their knowledge; 

- correctly apply the theoretical knowledge obtained in legal practice; 

- effectively prevent and resolve conflicts that will arise in the legal field; 

- develop your position on the discussion issues of the discipline. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher education 

pedagogy, psychology. 
       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
psychological bases of law enforcement service. 

12. Course contents: Legal conflictology as a science and discipline. The role and place of 

legal conflict in the theory and practice of Ukrainian state formation. Conflict as a social 

phenomenon. Features of legal conflict. Mechanisms of legal conflict. Typology and 

classification of legal conflicts. Legal Conflict Prevention Technology. Theory and practice 

of resolving legal conflicts. 
13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Alternative Approaches to Conflict Resolution: Theory and Practice of Application / 

Compiled by: N. Gaiduk, I. Senyuta, O. Bik, H. Tereshko. Lviv: PAIS, 2007. 296 p. 

2. A. Antsupov, S.V. Baklanovsky Conflictology in schematics and commentary. Peter, 

2006. 288 p. 

3. Antsupov A. Ya., Shipilov A.I. Conflictology: Student for higher education. M .: UNITI, 

2000. 551 p. 

4. Bandurka A.M., Friend V.A. / V.A. Conflictology. Kharkov, 1997. 

5. Budiansky M.F., Dmitriev S.I., Dmitriev A.A. Legal Conflict. Tutorial. Odessa: 

Astroprint, 2005. 120 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

30 years lectures, 32 hours Seminar classes, 118 hours. independent work. Together – 180 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of the 2th semester. 

Current control (100 points): testing, poll . 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department: Grishko V.I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor  

Developer of: Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


