
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ5; 

2. Назва: Альтернативні способи вирішення правових конфліктів; 

3. Тип: вибірковий 3; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н., доц.  

9. Результати навчання: знати: сучасні підходи до вирішення правових спорів; понятійний апарат та 

міжнародний досвід у сфері альтернативних практик вирішення конфлікту, дослідження основних 

способів альтернативного вирішення правових спорів; національні та міжнародні документи, що 

регулюють порядок проведення процедур вирішення правових конфліктів; основні теоретичні праці у 

сфері альтернативного вирішення спорів. 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. 

 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір, 

інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової 

теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, 

що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову 

позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі 

складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. Оцінювати 

достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Аналізувати взаємодію міжнародного 

права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права. Проводити порівняльно-

правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової 

системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Аналізувати та 

оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Мати практичні навички розв’язання 

проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. Інтегрувати 

необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності. 

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

заходи; 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - 
12. Зміст курсу: Поняття та типологія правових конфліктів. Поняття та підходи до альтернативного 

розв’язання правових конфліктів. Міжнародний досвід у сфері альтернативного вирішення правових 

конфліктів. Арбітраж. Третейське судочинство. Посередництво. Переговори. Вирішення спору за 

участю судді. Експертна оцінка. Онлайн способи альтернативного вирішення правових спорів. Змішані 

форми 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. Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів. За редакцією Н. Ю. Голубєвої. Одеса: 2020, 

344 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

  16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                                      к.ю.н., доцент  Міщук І.В.     

 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВБ5; 

2. Title Alternative ways to resolve legal conflicts; 

3. Type: compalsory; 

4. Higher education level: ІІ (Masters’ ),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied:1; 

7. Number of established ECTS credits:4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodopian T.,  PhD in Law, 

Associate professor. 

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.  

Assess the nature and nature of social processes and phenomena, and show understanding of the boundaries 

and mechanisms of their legal regulation. To correlate the modern system of civilizational values with legal 

values, principles and professional ethical standards. Collect, integrate analysis and summarize materials from 

various sources, including scientific and professional literature, databases, digital, statistical, test and others, 

and verify their authenticity using modern research methods. Present your research on a legal topic, using 

primary sources and techniques of legal interpretation of complex complex problems arising from this study, to 

argue the conclusions. It is reasonable to formulate one's legal position, to be able to oppose, evaluate evidence 

and present convincing arguments. Discuss complex legal issues, suggest and justify solutions. Assess the 

reliability of information and reliability of sources, effectively process and use information for research and 

practical activities. Generate new ideas and use modern technologies in providing legal services. Analyze the 

interaction of international law and international legal systems with the legal system of Ukraine on the basis of 

awareness of the basic modern legal doctrines, values and principles of law. Conduct a comparative legal 

analysis of individual legal institutions of different legal systems, taking into account the relationship of the 

legal system of Ukraine with the legal systems of the Council of Europe and the European Union. Analyze and 

evaluate the practice of applying individual legal institutions. Have practical skills in solving problems related 

to the implementation of procedural functions of law enforcement agencies. Integrate the necessary knowledge 

and solve complex problems of law enforcement in various areas of professional activity. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: - 
12. Course contents: 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. Negotiation. Dispute resolution with the 

participation of a judge. Expert evaluation. Online ways of alternative dispute resolution. Mixed forms of 

alternative dispute resolution. 

13. Recommended educational editions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Alternatyvni  pidkhody  do  rozviazannia  konfliktiv:  teoriia  i  praktyka zastosuvannia /Uklad.: N. 

Haiduk, I. Seniuta, O.Bik, Kh.Tereshko. Lviv: PAIS, 2007. 296 p. 

2. Alternatyvni sposoby vyrishennia sporiv. Za zah. red. Yu. D. Prytyky. Kharkiv : Pravo, 2019. 264 p. 

3. Alternatyvne vyrishennia tsyvilno-pravovykh sporiv. Za redaktsiieiu N. Yu. Holubievoi. Odesa: 2020, 

344 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 20 hours laboratory work, 80 hours independent work. Together - 120 hours. 

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

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

     Final control (40 points): written, test or oral test. 

    Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D. in Law, Mischuk I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


