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2. Мета і завдання дисципліни «Правова конфліктологія». 

2.1. Мета вивчення дисципліни ««Правова конфліктологія». 

Метою вивчення 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, з метою їх використання у професійній діяльності.  

 

 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни «Правова конфліктологія». 

Передумовами вивчення дисципліни є сформований світогляд на світ права, а 

саме: поняття права, його ролі у регулюванні суспільних відносин, його 

можливостей у вирішенні конфліктних ситуацій, правових спорів та конфліктів. 

Передумовою для вивчення дисципліни «Правова конфліктологія» є наявність знань, 

які здобувачі отримують із дисциплін «Філософія науки», «Методологія та 

організація наукових досліджень», «Педагогіка та психологія вищої школи», 

«Іноземна мова в наукових дослідженнях», «Методика виконання дисертаційної 

роботи», «Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології у наукових 

пошуках». 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. 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. 

2.4. Результати навчання. 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. 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Правова конфліктологія як наука та навчальна дисципліна. Роль і 

місце правової конфліктології в системі юридичних наук. 

Конфліктологія як наука та навчальна дисципліна (соціально-правовий 

аспект). Теоретико-прикладний характер конфліктології. Розвиток проблем 

конфлікту в парадигмах соціальної та правової наук.  

Методологічні основи конфліктологічної науки та її нової галузі — правової 

конфліктології, зокрема, ранні та загальнонаукові погляди на конфлікти, 

філософські, соціологічні та психологічні концепції конфлікту.  

Нинішній стан і розвиток загальної та правової конфліктології на 

пострадянському просторі та в Україні. Зміст предмета правової конфліктології, її 

функції та основні завдання. 

Література: 1, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 46, 50.є 

 

Тема 2. Конфлікт як соціальний феномен. Особливості юридичного 

конфлікту. 

Загальна теорія конфлікту. Проблематика конфлікту за М. Вебером. Конфлікт 

та девіантна поведінка (Е. Дюркгейм). Соціальна напруга в теорії соціальної дії 

Т. Парсонса. Р. Дарендорф: конфлікт та модернізація суспільства. 

Поняття “конфлікт”, “соціальний конфлікт” та “юридичний конфлікт”. 

Предмет та об’єкт конфлікту. Витоки, причини та рушійні сили конфлікту. Основні 

параметри конфлікту. 

Аналіз поняття, структури та динамічних характеристик юридичного 

конфлікту. Сутність і природа юридичного конфлікту. Правові аспекти конфліктних 

відносин. Предмет і об’єкт юридичного конфлікту. Функції юридичного конфлікту. 

Література: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 46, 48, 49, 50, 51. 

 

 

 



 

 Тема 3. Типологія та класифікація юридичних конфліктів. 

Типологія юридичних конфліктів. Загальні принципи типології. Природа 

правової норми та особливості типології. Типологія за галузями права. Типологія за 

системою державних правозастосовчих або правоохоронних органів і установ.  

Характеристика екологічних (еколого-правових), міжнародних 

(міжнародно-правових), державно-правових, адміністративно-правових, 

кримінальних та кримінально-процесуальних, трудових і сімейних конфліктів. 

Юридичний конфлікт у державно-правовій сфері. Юридичні конфлікти між 

гілками влади та на парламентському рівні. Юридичний конфлікт у 

цивільно-правових відносинах. Юридичні конфлікти в господарських, комерційних 

та фінансових відносинах. Трудові конфлікти. Сімейні конфлікти. Екологічні 

конфлікти. Кримінальні конфлікти. Процесуальний конфлікт як система 

правовідносин. Виникнення та розвиток конфлікту залежно від позиції учасників 

процесу. Колізія захисту. Колізія обвинувача та потерпілого. 

Література: 1, 12, 13,  22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 46, 47, 49, 50, 51. 

 

  Тема 4. Механізми юридичного конфлікту. 

Аналітика конфлікту. Визначення основних структурних елементів конфлікту. 

Поняття конфліктної ситуації. Сприйняття конфліктної ситуації. Соціальна напруга. 

Вплив соціальної напруги на поведінку. Напруга та соціальні протиріччя. Соціальна 

стратифікація та соціальна мобільність як передумови конфлікту. Мотивація 

конфліктів. Учасники юридичного конфлікту. Конфліктні інтереси. Позиція 

учасника юридичного конфлікту. 

Динаміка юридичного конфлікту. Спрямованість розвитку юридичного 

конфлікту. Особливості механізму розвитку юридичного конфлікту. Стадії та фази 

юридичного конфлікту (В. М. Кудрявцев, А.Т. Ішмуратов). Динаміка 

нагромадження порушень. Латентна фаза. Демонстративна фаза. Агресивна фаза. 

Батальна фаза. Фінал юридичного конфлікту. Форми завершення юридичного 

конфлікту.  

Література: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 46, 49, 50, 51. 

 



Змістовний модуль 2.  

Тема 5. Технології попередження юридичних конфліктів. 

Проблеми попередження та вирішення конфліктів. Соціально-правові 

технології попередження конфліктів. Процес управління конфліктами, 

характеристика неформальних та формалізованих способів вирішення спорів. 

Поняття превенції (профілактики, попередження) конфліктів. Прогнозування і 

профілактика конфліктів. Усунення причин конфліктів. Нормативні механізми 

попередження конфліктів.  

Поняття технологій ефективного спілкування. Спілкування як основний 

елемент конфліктної взаємодії. Характеристика комунікативного, інтерактивного та 

перцептивного аспектів спілкування юриста в конфліктній ситуації. Психологічні 

умови ефективного публічного впливу. Правила та норми спілкування в умовах 

юридичного конфлікту. Невербальні засоби спілкування в конфліктній ситуації. 

Література:  21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 46, 48, 49, 50, 51, 54. 

 

Тема 6. Теорія і практика вирішення юридичних конфліктів. 

Засоби і механізми розв’язання конфліктів. Управління конфліктною 

ситуацією. Розв’язання і регулювання конфлікту. Етапи процедури діагностики 

конфлікту. Форми розв’язання юридичних конфліктів.  

Можливості застосування юридичних (міжнародно-правових, 

конституційних, судових, адміністративних) та квазіюридичних (неформальний 

арбітраж, медіація та ін.) процедур у розв'язанні правових конфліктів. 

Психологічні засади раціональної поведінки юриста в конфліктних ситуаціях. 

Індивідуально-психологічні особливості поведінки під час конфлікту. Основні 

моделі та стилі поведінки в конфліктних ситуаціях, соціально-психологічні 

механізми взаємодії сторін конфлікту. 

Література: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 46, 48, 49, 50, 51. 

 

Тема 7. Альтернативне розв’язання правових спорів. 

Підходи альтернативного розв’язання спорів. Посередницький арбітраж. 

Третейський суд. Технології конфліктного медіаторингу. Принципи медіації. 

Неформальні процедури.  



Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів. Моделі поведінки 

сторін, маніпулятивні технології у переговорному процесі. Технології стратегій і 

тактик у переговорному процесі. 

Література: 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 38, 45, 53, 54, 55, 56. 

 

Тема 8. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері 

альтернативного вирішення спорів. 

Міжнародний досвід розвитку відновного правосуддя. Європейські стандарти 

альтернативного вирішення спорів. Функціонування програм відновного правосуддя 

та статус медіатора. Сучасні тенденції правового регулювання альтернативних 

засобів вирішення спорів в системі захисту права.  

Юридичні аспекти міжнародних конфліктів. Взаємодія міжнародних 

конфліктів та міжнародного права. 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 28, 33, 34, 39, 44, 52, 53, 55, 56. 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Правова конфліктологія» 

(денна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Правова конфліктологія як наука та 

навчальна дисципліна. Роль і місце правової 

конфліктології в системі юридичних наук. 

2 10 

Тема 2. Конфлікт як соціальний феномен. 

Особливості юридичного конфлікту. 

4 15 

Тема 3. Типологія та класифікація юридичних 

конфліктів.  

4 15 

Тема 4. Механізми юридичного конфлікту. 4 15 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Технології попередження юридичних 

конфліктів. 

4 15 

Тема 6. Теорія і практика вирішення юридичних 

конфліктів. 

4 15 

Тема 7. Альтернативне розв’язання правових спорів.   4 15 

Тема 8. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у 

сфері АDR 

4 20 

Разом 30 120 

 



Структура залікового кредиту з дисципліни «Правова конфліктологія» 

(заочна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Правова конфліктологія як наука та 

навчальна дисципліна. Роль і місце правової 

конфліктології в системі юридичних наук. 

2 17 

Тема 2. Конфлікт як соціальний феномен. 

Особливості юридичного конфлікту. 

2 17 

Тема 3. Типологія та класифікація юридичних 

конфліктів.  

1 17 

Тема 4. Механізми юридичного конфлікту. 1 17 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Технології попередження юридичних 

конфліктів. 

2 17 

Тема 6. Теорія і практика вирішення юридичних 

конфліктів. 

2 17 

Тема 7. Альтернативне розв’язання правових спорів.   1 18 

Тема 8. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у 

сфері АDR 

1 18 

Разом 12 138 

 

 

5. Самостійна робота  

Під час вивчення дисципліни «Правова конфліктологія» здобувачі виконують 

самостійні завдання. Метою даних завдань є розвиток навиків самостійної творчості, 

а також кращого засвоєння теоретичного матеріалу. 

У процесі підготовки самостійної роботи здобувач набуває вміння працювати із 

доктринальними джерелами, нормативною базою України та зарубіжних країн, 

робити обґрунтовані висновки, а також логічно викладати свої думки у власному 

науковому дослідженні. Виконання самостійної роботи сприяє поглибленому 

вивченню дисципліни «Правова конфліктологія». Завдання самостійної роботи 

студентів з дисципліни — засвоєння, закріплення та систематизація відповідних 

теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні практичних завдань.  

 



№ п/п Тематика 

К-сть 

годин 

денна 

форма 

 

К-сть 

годин 

заочна 

форма 

 

1. 
Правові аспекти конфліктних відносин і 

предмет правової конфліктології. 6 7 

2. Конфлікт і право: парадигми взаємозв’язку. 6 7 

3. 
Поняття конфліктної ситуації. Неадекватно 

зрозумілий і удаваний конфлікти. 
6 7 

4. Особливості динаміки юридичного конфлікту. 6 7 

5. 
Конфліктна поведінка: поняття, принципи, 

стратегії та тактики. 
6 7 

6. 
Прогнозування та профілактика конфліктів. 

Усунення причин конфліктів. 6 7 

7. 
Способи та прийоми впливу на поведінку 

опонента. 
6 7 

8. Підтримка співпраці. Інституалізація відносин. 6 7 

9. 
Форми і методи підвищення конфліктної 

компетентності юриста. 
6 7 

10. 
Нормативні механізми попередження 

конфліктів. 
6 7 

11. 
Природа і причини міжнаціональної 

конфліктності. 
6 7 

12. 
Політика, економіка, культура та ідеологія у 

змісті міжнаціональних конфліктів. 
6 7 

13. 
Роль законодавства в регулюванні 

шлюбно-сімейних відносин. 
6 7 

14. 
Побутові конфлікти та особливості їх 

правового регулювання. 
6 7 

15. 
Концепція “конфліктного слідства”. Колізія 

захисту. Колізія обвинувача і потерпілого. 6 7 

16. Діагностика в ході розв’язання конфлікту. 6 7 

17. Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі. 6 7 

18. 
Переговори як спосіб врегулювання правових 

спорів. 
6 7 

19. 
Фасилітація як процес, його сутність, 

особливості.   
6 7 

20. Примирення/човникова дипломатія. 6 5 

Разом: 120 138 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Правова конфліктологія» використовуються 



такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- реферати, есе; 

- кейси; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю з дисципліни 

«Правова конфліктологія» 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Правова 

конфліктологія» визначається за шкалою оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна «Правова конфліктологія» 

 

№  Найменування Номер теми 

1. Комп’ютерні презентації з дисципліни «Правова 

конфліктологія» 

1-8 

2. Кейсові завдання з дисципліни «Правова 

конфліктологія» 

1-8 

3. Використання Інтернет-ресурсів:  

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт 

Верховної Ради України.   

2. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт 

1-8 



Кабінету Міністрів України.   

3. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт 

Міністерства юстиції України.   

4. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека 

України імені В.І.Вернадського. 
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