ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Код: ВБ6;
2. Назва: Альтернативні способи вирішення правових конфліктів;
3. Тип: вибірковий ;
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);
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.
кафедри
9. Результати навчання: знати: правові конструкції альтернатив правовому вирішення кримінальних
конфліктів; національні та міжнародні документи, що регулюють порядок проведення процедури
вирішення правових конфліктів; основні теоретичні праці у сфері відновного правосуддя; правові
підстави та наслідки застосування відновного правосуддя. 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.
Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять. Знати та розуміти процеси
координації діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з
представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань
правоохоронної діяльності. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення,
аргументовано їх пояснювати. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи
їх усунення. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості,
суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки
і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків Здійснювати превентивну та профілактичну
діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень.
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні
заходи;
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Кримінальне право та процес,
цивільне право та процес, адміністративне право та процес, теорія держави і права;
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):
конфліктологія.
12. Зміст курсу: Поняття та типологія правових конфліктів. Поняття та підходи до альтернативного
розв’язання правових конфліктів . Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері альтернативного
вирішення конфліктів.. Арбітраж. Третейське судочинство. Посередництво. Переговори. Інші способи
альтернативного вирішення правових спорів.
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.
Альтернативні способи вирішення спорів. За заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : Право, 2019. 264 с.
3.
Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г.,
Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. Хмельницький, 2015.
204с.
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): залік письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.
16. Мова викладання: українська.
В. о. завідувача кафедри
к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code: ВБ6;
2. Title Alternative ways to resolve legal conflicts;
3. Type: обов’язковий;
4. Higher education level: ІІ (магістерський),
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: know: legal constructions of alternatives to legal resolution of criminal conflicts;
national and international documents governing the procedure for resolving legal conflicts; basic theoretical
works in the field of restorative justice; legal grounds and consequences of the application of restorative
justice. Be able to: independently analyze the scientific literature on the discipline; independently pose
scientific problems and ways to solve them; independently conduct comparative legal analysis; resolve disputes
and conflicts independently, using the best way of negotiating or mediating.
Have the skills of public speaking, discussions, classes. To know and understand the processes of
coordination of the activities of the subjects of public safety and order, as well as interaction with
representatives of other executive bodies and local self-government, the public on law enforcement. Summarize
the practical results of the work and propose new solutions, explain them with arguments. Analyze the
conditions and causes of offenses, identify ways to eliminate them. Ensure law and order, protection of the
rights and interests of the individual, society, state with the use of optimized methods and means of public
safety and order within the performance of their duties. Carry out preventive and preventive activities aimed at
preventing offenses.
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 process, civil law and
process, administrative law and process, theory of state and law, Philosophy of Law Law, Criminal Law,
conflictology.
12. Course contents: (перелік тем) The concept and typology of legal conflicts. Concepts and approaches to
alternative legal conflict resolution. International standards and foreign experience in the field of alternative
conflict resolution. Arbitration. Arbitration proceedings. Mediation. Talks. Other ways of alternative dispute
resolution.
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел)
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.
Альтернативні способи вирішення спорів. За заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : Право, 2019. 264 с.
3.
Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г.,
Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. Хмельницький, 2015.
204с.
14. Planned types of educational activities and teaching methods:
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): залік письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.
16. Language of teaching: Ukrainian.
Head of the department,
Ph.D., Melnichuk Yu.I.

