
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Правова конфліктологія» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Правова конфліктологія – фундаментальна дисципліна з блоку вибіркових дисциплін циклу 

професійної підготовки, яка спрямована на ознайомлення здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії із науковими доктринами, базовими засадами, сучасним станом, тенденціями розвитку 
і науковими досягненнями. Після завершенню вивчення дисципліни «Правова конфліктологія» 
здобувачі можуть ґрунтовно аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати. 

Метою дисципліни «Правова конфліктологія» є формування у здобувачів наукового 
ступеню доктора філософії у сфері права підвалин сучасного гуманістичного мислення та 
привернути увагу до колізійних аспектів правової теорії і практики. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є частиною професійної 
підготовки науковців у сфері права та допомагає виробити практичні навички щодо 
попередження та вирішення правових спорів та конфліктів у різних сферах суспільного життя.  

Завдання вивчення дисципліни 
Основним завданням навчальної дисципліни «Правова конфліктологія» є вивчення 

здобувачами наукового ступеню доктора філософії (у сфері права) наукових розробок та 
проблемних питань правової конфліктології. Оволодіння цим курсом повинно виробити у 
здобувачів навички практичного використання набутих знань при вирішенні правових конфліктів 
та спорів. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити здобувачів із головними та 
проблемними питаннями правової конфліктології; у набутті знань щодо методики 
альтернативного вирішення правових спорів; викладенні студентам у відповідності з програмою 
та робочим планом основних питань правової конфліктології. 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні 
навички щодо попередження та вирішення правових спорів та конфліктів у різних сферах 
суспільного життя. 

Завдання проведення практичних занять: 
- засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях; 
- навчитися використовувати знання в практичній діяльності. 
- ознайомити здобувачів з основними теоретичними концепціями вітчизняних та 

зарубіжних науковців у сфері конфліктології, сучасним станом, тенденціями розвитку 
наукових досягнень у сфері правової конфліктології; 

- сформувати у здобувачів систему основоположних категорій, положень правової 
конфліктології та принципів альтернативного вирішення спорів;   

- сформувати у здобувачів цілісну систему теоретичних знань та практичних навичок 
аналізу конфліктної ситуації та можливих варіантів виходу з конфліктної ситуації; 
обґрунтувати важливість оцінки конфлікту, визначення його основоположних 
характеристик; визначення можливих варіантів розв’язання конфлікту.  

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни «Правова конфліктологія». 
Здатність демонструвати знання базових засад, сучасного стану, тенденцій розвитку і 

наукових досягнень у сфері права. Ставити мету і формулювати завдання, пов’язані з реалізацією 
професійних функцій, використовувати для їх вирішення методи вивчених дисциплін; проводити 
комплексні дослідження, включаючи пошук необхідної інформації, експеримент, аналіз та 
інтерпретацію даних із застосуванням базових і спеціальних знань і сучасних методів для 
досягнення необхідних результатів; проводити бібліографічну та інформаційно-пошукову роботу 



з подальшим використанням даних при вирішенні професійних завдань та оформленні наукових 
робіт, звітів, висновків. 

 
Результати навчання дисципліни «Правова конфліктологія». 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні уміти: використовувати загальні 

поняття і категорії правової конфліктології; 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 даної навчальної дисципліни. 

 


