
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 2.2.7; 

2. Назва: Медіація в Україні; 

3. Тип: за вибором університету; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалавр); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к. філос.н., доц.  

9. Результати навчання: студент повинен знати: національні та міжнародні документи, що регулюють 

порядок проведення процедури медіації; актуальні проблеми посередництва; основні правила 

проведення примирних процедур між учасниками юридичного процесу. Вміти: самостійно аналізувати 

наукову літературу з дисципліни; самостійно ставити наукові проблеми і шляхи їх вирішення; 

самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз; самостійно вирішувати суперечки і конфлікти, 

використовуючи оптимальний спосіб ведення переговорів чи посередництво. 

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

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Кримінальне право та процес», 

«Конституційне право України», «Цивільне право та процес», «Організація судових та правоохоронних 

органів». 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Цивільне 

право, Кримінальне право та процес;  

12. Зміст курсу: Загальні положення про медіацію (посередництво). Медіація в різних видах 

судочинства. Історія розвитку інституту медіації. Перспективи для України. Медіація як спосіб 

вирішення цивільних спорів. Медіація як спосіб вирішення господарських спорів. Медіація як спосіб 

вирішення сімейних спорів. Медіація як спосіб вирішення трудових спорів. Медіація як позасудовий 

спосіб вирішення земельних спорів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Зер Х. Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя. К.: «Пульсари», 2004. 224 с. 

2. Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця: Зб.статей / Наук. ред. Войтюк І. А. 

К.: «Арт-бюро», 2004. 228 с. 

3. Шамликашвили Ц.А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. Что 

необходимо знать судье, чтобы компетентно предложить сторонам обращение к процедуре 

медиации. М., 2010.160 с. 

4. Стратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи 

та громади заради суспільної безпеки. Посібник. К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

  16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code:2.2.1.; 

2. Title Information law; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: And (Bachelor),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk Y. 

9. Results of studies: student must know: national and international documents governing the procedure of 

mediation; current mediation issues; basic rules for conciliation procedures between participants in the legal 

process. Be able to: independently analyze the scientific literature in the discipline; independently set scientific 

problems and ways of their solution; independently to carry out comparative legal analysis; independently 

resolve disputes and conflicts using the best negotiation or mediation method. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Criminal Law and Procedure”, 

“Constitutional Law of Ukraine”, “Civil Law and Procedure”, “Organization of Judicial and Law 

Enforcement Bodies ” 

12. Course contents: General provisions on mediation (mediation). Mediation in various types of litigation. 

History of the development of the Institute of Mediation. Prospects for Ukraine. Mediation as a way of 

resolving civil disputes. Mediation as a way of resolving economic disputes. Mediation as a way of resolving 

family disputes. Mediation as a way of resolving labor disputes. Mediation as an extrajudicial way of resolving 

land disputes. 

13. Recommended educational editions: 
1. Зер Х. Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя. К.: «Пульсари», 2004. 224 с. 

2. Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця: Зб.статей / Наук. ред. Войтюк І. А. 

К.: «Арт-бюро», 2004. 228 с. 

3. Шамликашвили Ц.А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. Что 

необходимо знать судье, чтобы компетентно предложить сторонам обращение к процедуре медиации. 

М., 2010.160 с. 

4. Стратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи 

та громади заради суспільної безпеки. Посібник. К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. 224 с.14. Planned 

types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours laboratory work, 58 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia tools. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): exam or test credit, or oral at the end of semester 3. 

   Current control (60 points): testing, polling 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


