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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

08  Право Нормативна 

 Спеціальність 

081 Право                                  

Модулів 1  

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 1 1,2-й 

Загальна кількість 

годин - 90 

Семестр 

2-й 3-й 

Лекції 

2 год. 4 год. 

Семінарські 

 4 год. 

Самостійна робота 

 82 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Альтернативні способи 

вирішення юридичних конфліктів» є: формування знань про теоретичні та 

практичні основи вирішення конфлікту через застосування альтернативних 

способів вирішення спорів. 

Завдання навчальної дисципліни «Альтернативні способи вирішення 

юридичних конфліктів» визначаються наступними чинниками:  

обізнаність з альтернативними способами вирішення юридичних 

конфліктів; здатність виокремлювати та аналізувати конфлікти, які можливо 

врегулювати позасудово;  

тлумачення та правильне застосування юридичних норм, що 

регулюють суспільні відносини у сфері альтернативного вирішення справ; 

формування практичних навичок у застосуванні окремих моделей 

альтернативного вирішення спорів, зокрема, навичок з проведенням 

процедури медіації. 

Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати 

проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і 

здійснювати власні дослідження. 

ЗК 02. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, 

організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на 



основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в 

області права. 

ЗК 06. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками із 

загальною та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному 

контексті, а також подавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб.   

Спеціальні (фахові) компетентності: СК 06. Здатність здійснювати 

пошук, обробку та аналіз фундаментальних праць провідних вітчизняних і 

зарубіжних вчених у галузі дослідження, конструктивно критикувати підходи 

інших вчених, надавати особисті визначення правових категорій, 

дотримуючись принципів етики та академічної доброчесності. 

СК 9. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського 

суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в 

Україні. 

СК 10. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів. 

СК 11. Здатність здійснювати буквальне та системне тлумачення 

адміністративно-правових норм, під час застосування норм загального та 

спеціального характеру при вирішенні справ у сфері публічного 

адміністрування (видання адміністративних актів, захист прав та законних 

інтересів приватних осіб, застосуванні адміністративної відповідальності 

тощо). 

Результати навчання: РН 13. Діагностувати кримінально-правове та 

кримінально-виконавче законодавство, аналізувати стан правопорушень у 

країні та у її регіонах, визначати стратегію запобігання. 

РН 15. Вміти налізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

РН 16. Розв’язувати проблеми, пов’язані з реалізацією процесуальних 

функцій суб’єктів правозастосування. 

РН 17. Оцінювати проблеми адміністративно-правового регулювання 

та пропонувати шляхи їх вирішення. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. 

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ  

ЮРИДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ (ARD) ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ 

ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ. 

Альтернативні способи вирішення спорів (ARD): поняття, значення та 

місце в механізмі захисту прав та інтересів осіб. Становлення та розвиток 

інститутів альтернативних способів вирішення спорів.  

Виникнення та розвиток способів альтернативних способів вирішення 

спорів.  

Виникнення та розвиток української моделі альтернативних способів 

вирішення спорів. 

Принципи та підходи до вирішення конфліктів та спорів. Способи та 

методи вирішення конфлікту: критерії вибору. 

Класифікація способів АВС та сфера їхнього застосування.  

Третейський суд та арбітраж. Переговори. Фасилітація переговорів.  

Посередництво та його види. Відновне правосуддя та його форми. 

Дружнє врегулювання. Добрі послуги. 

Співвідношення способів альтернативного врегулювання спорів. 

 

ТЕМА 2.  

ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА  

ТА ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ. 

Поняття та причини виникнення конфлікту в сучасному суспільстві. 

Типологія конфлікту. Міжкультурні та міжетнічні конфлікти. 

Структура (елементи) конфлікту. Поведінкові стратегії у конфлікті. 

Вразлива категорія населення як сторона конфлікту. Поведінка юриста у 

конфлікті. Прогнозування та вирішення конфлікту. Роль поліцейського у 

попередженні та вирішені конфлікту.  

Динаміка конфлікту. Стадії конфлікту. 

Вихід з конфлікту: загасання, розв’язання, врегулювання, скасування 

конфлікту. 

Судове та позасудове врегулювання юридичних конфліктів. 

 

ТЕМА 3. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 

Міжнародний досвід розвитку відновного правосуддя.  

Медіація в країнах англо-американської школи права Медіація у 

Сполучених Штатах Америки. Медіація у Великобританії. 

Медіація в країнах романо-германської школи права Медіація в 

Німеччині. Медіація в Австрії. Медіація в Італії. Медіація у Франції.  

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. 

 

ТЕМА 4.  

ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА 

ЮРИСДИКЦІЙНА ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ 

Історичні засади третейського судочинства. 

Третейське судочинство в системі вирішення правових спорів. Поняття 

та суть третейського судочинства. Види третейських судів. Співвідношення 

третейського суду з органами правосуддя. Переваги третейського розгляду.  

Закон України «Про третейські суди». Порядок утворення і державної 

реєстрації третейських судів.  

Загальні умови третейського розгляду справи. Порядок третейського 

розгляду і вирішення справи.  

Порядок формування складу третейського суду: вимоги до третейських 

суддів. Третейська угода. Третейський розгляд справ. Звернення до 

третейського суду з позовною заявою. Забезпечення позову.  

Процедура розгляду справи по суті. Третейський збір та витрати 

третейського суду, пов’язані з розглядом спору.  

Рішення третейського суду, його види, вимоги до змісту та форми. 

Виконання рішення третейського суду. Проблеми виконання рішень 

третейського суду. Державний контроль за рішеннями постійно діючих 

третейських судів в Україні. 

Особи, які отримують переваги від впровадження третейського 

розгляду спорів.  

Практичний досвід третейських судів. 

 

ТЕМА 5.  

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ  

Історія визначення поняття «відновне правосуддя». Ґенеза 

альтернативного вирішення кримінально-правових конфліктів на різних 

історичних етапах.  

Закріплення основ відновного правосуддя в міжнародно-правових 

актах ООН та Ради Європи. Основні принципи застосування програм 

відновного правосуддя Організації Об’єднаних Націй.  

Відновне правосуддя в зарубіжних країнах. Програми відновного 

правосуддя за законодавством Сполучених Штатів Америки, Великобританії, 

Канади та ін. 

Елементи відновного правосуддя в правовій спадщині України. Історія 

становлення відновного правосуддя в сучасній українській державі.  

Мета та загальні принципи відновного правосуддя. Поняття та завдання 

відновного правосуддя. Концепція відновного правосуддя. 



Характерні ознаки програм відновного правосуддя. Умови 

застосування відновного правосуддя. Основні моделі програм відновного 

правосуддя.  

Українська модель відновного правосуддя. Відновне правосуддя в 

кримінальному процесі. Відновне правосуддя як додаток до кримінального 

судочинства. Інститут примирення сторін в кримінальному процесі як форма 

відновного правосуддя. 

Законодавчі перспективи розвитку відновного правосуддя. 

Місце альтернативних способів вирішення кримінально-правових 

конфліктів у системі відновного правосуддя.  

 

ТЕМА 6. 

ПОСЕРЕДНИЦТВО ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО  

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. МЕДІАЦІЯ ЯК ВИД ПОСЕРЕДНИЦТВА.  

Поняття та характерні ознаки переговорів. Види, моделі та стилі 

переговорів. Ефективні тактики переговорного процесу. Особливості 

полеміки в переговорному процесі. Основні чинники переговорного процесу. 

Переговорний процес та оформлення його результатів. Претензійний порядок 

врегулювання спорів як особливий вид переговорів  

Поняття, значення та види посередництва як способу альтернативного 

вирішення спору.  

Фасилітація як вид посередництва.  

Консиліація як вид посередництва . 

Медіація як вид посередництва. Поняття та характерні ознаки медіації.  

Медіація як окремий спосіб (механізм) вирішення конфліктів. 

Медіація: поняття, принципи та етапи. Правила медіації.  

Законодавство зарубіжних країн про альтернативну процедуру 

врегулювання спорів за участю посередника (про медіацію). Історія розвитку 

медіації в Україні та світі. 

Законодавство України щодо медіації. Законопроектні роботи щодо 

медіації в Україні. Межі законодавчої регламентації медіації в Україні та 

світі. Відносини, що мають регулюватися законодавством про медіацію. 

Структура законопроекту «Про медіацію». Принципи медіації. Учасники 

медіації. Статус медіатора. 

Етичні основи медіації. Етичні кодекси медіатора у світі та в Україні. 

Європейський кодекс поведінки медіаторів. Кодекс етики медіатора 

Національної асоціації медіаторів України (НАМУ). Етичні вимоги до 

медіатора.  

Види медіації. Процедура медіації. Рішення за результатами медіації та 

його виконання.  

Місце поліцейського в процесі врегулювання правових спорів. Роль 

поліцейського у переданні спору на медіацію. Пропонування поліцейським 

звернутися до медіатора. Пропонування поліцейським укласти мирову угоду, 

передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для 

проведення врегулювання спору за участю судді.  



ТЕМА 7. 

МЕДІАЦІЯ (ПОСЕРЕДНИЦТВО) В РІЗНИХ СФЕРАХ 

СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

Медіація як спосіб вирішення цивільних спорів. Медіація у спорах про 

захист особистих немайнових прав фізичної особи. Медіація у спорах про 

право власності та інші речові права. Медіація у спорах про право 

інтелектуальної власності. Медіація у спорах, що виникають з договорів. 

Медіація у спорах про недоговірні зобов’язання. Медіація у спорах про 

спадкове право. 

Медіація як спосіб вирішення господарських спорів Медіація у 

договірних спорах. Медіація у переддоговірних, немайнових спорах. 

Медіація у майнових спорах. Медіація у спорах про право інтелектуальної 

власності. Медіація у справах про банкрутство. 

Медіація у сфері корпоративного управління Загальні положення про 

охорону і захист корпоративних прав. Спори, пов’язані з питаннями 

корпоративного управління. Переваги медіації як способу захисту 

корпоративних прав. 

Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів Медіація у спорах про 

розірвання шлюбу. Медіація у спорах про стягнення аліментів. Медіація у 

спорах про поділ майна подружжя. Медіація у спорах про шлюбний договір. 

Медіація у спорах про визначення походження дітей. 

Медіація як спосіб вирішення трудових спорів Медіація як спосіб 

вирішення індивідуальних трудових спорів. Медіація як спосіб вирішення 

колективних трудових спорів. 

Медіація як позасудовий спосіб вирішення земельних спорів Види 

земельних спорів. Розгляд і вирішення земельних спорів в позасудовому 

порядку. Особливості медіації при вирішенні земельних спорів. 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма  

усь

ого 

у тому числі 

л с п інд с.р. 

Альтернативні способи 

вирішення юридичних 

конфліктів (ARD) як спосіб 

захисту прав, свобод та 

інтересів.  

12 2    10 

Поняття, види, структура та 

динаміка конфлікту. 

10     10 

Міжнародні стандарти та 

зарубіжний досвід у сфері 

альтернативного вирішення 

спорів. 

22  2   20 

Третейське судочинство як 

альтернативна юрисдикційна 

форма захисту прав. 

10     10 

Відновне правосуддя. 10     10 

Посередництво як спосіб 

альтернативного вирішення 

спорів. Медіація як вид 

посередництва. 

14 2    12 

Медіація (посередництво) в 

різних сферах суспільного 

життя. 

12  2   10 

Усього годин 90 4 4   82 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів 

(ARD) як спосіб захисту прав, свобод та інтересів. 

 

2. Поняття, види, структура та динаміка конфлікту.  

3. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері 

альтернативного вирішення спорів. 

2 

4. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна 

форма захисту прав. 

 

5. Відновне правосуддя.  



6. Посередництво як спосіб альтернативного вирішення 

спорів. Медіація як вид посередництва. 

 

7. Медіація (посередництво) в різних сферах суспільного 

життя. 

2 

8. РАЗОМ. 4 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів 

(ARD) як спосіб захисту прав, свобод та інтересів. 

10 

2. Поняття, види, структура та динаміка конфлікту. 10 

3. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері 

альтернативного вирішення спорів. 

20 

4. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна 

форма захисту прав. 

10 

5. Відновне правосуддя. 10 

6. Посередництво як спосіб альтернативного вирішення 

спорів. Медіація як вид посередництва. 

12 

7. Медіація (посередництво) в різних сферах суспільного 

життя. 

10 

8. РАЗОМ. 82 

 

 

Самостійна робота може здійснюватися у таких формах як підготовка 

до практичних занять, самостійне вивчення додаткової літератури та 

додаткових питань, розв’язання завдань, робота з інформаційними 

ресурсами, підготовка до розгляду модельних справ з питань прав людини, 

підготовка до обговорення тематичних творів мистецтва, підготовка до 

заліку згідно переліку питань. 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується опрацювання додаткових тем 

виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді підготовки наукових 

доповідей за визначеною тематикою. Доповіді виконуються на основі 

самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік 

яких не обмежує ініціативи здобувача і його можливостей у використанні 

більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових 



доповідях, здобувачі можуть підготувати для обговорення наукові тези та 

доповіді, з подальшим виданням. 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності студентів та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, дослідницький 

методи; індуктивний та дедуктивний методи; методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності;  

В залежності від джерел знань застосовуються методи: словесні 

(лекція, пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація презентація), 

практичні методи (індивідуальні завдання).  

В залежності від типу пізнавальної діяльності застосовуються методи 

навчання інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, 

частково-пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний). 

Також активно використовуються методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності (ділові та рольові ігри, дискусії і диспути, 

студентські наукові конференції, створення ситуації пізнавальної новизни та 

зацікавленості (метод аналогій, зіставлення наукових і життєвих (побутових) 

пояснень явища тощо). 

 

10. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до виконання конкретної роботи в залежності від обраної форми завдання. 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню навчальної 

дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, 

яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну оцінку 

накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього семестру (модулю) 

і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових тем, або за результатами заліку. Для переводу підсумкової оцінки 

у 100 бальну шкалу оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

 Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та 

національною шкалою. 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С, D, Е      

/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЕКЗАМЕНІ ТА ЗАЛІКУ 

Для тих, хто складає залік та екзамен, критерії оцінювання знань 

наступні. 

Оцінка А/ «відмінно»– виставляється, якщо студент має глибокі і 

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично 

оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; 

обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в 

даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка В, С / «добре» – виставляється, якщо студент виявив достатньо 

повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні  визначення явищ  

дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з 

конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій 

щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка D, Е / «задовільно» – студент взагалі засвоїв програмний 

матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні 

основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до 



проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті 

теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад 

матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.   

Оцінка FX, F/ «незадовільно» – студент виявив слабкі (відсутність) 

знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення 

основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки 

норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з 

грубими помилками. 

Оцінка А, В, С, D, Е / «зараховано» виставляється, якщо студент 

виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний 

матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, засвідчив 

уміння критично оцінювати варіативні підходи щодо сутності поставлених 

питань, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені 

запитання; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності 

явищ; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних 

положень; матеріал викладає не завжди логічно, послідовно і переконливо. 

Оцінка FX, F/ «не зараховано» виставляється, якщо студент виявив 

слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати 

визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички 

адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, 

нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна відсутність 

переконливості в викладенні матеріалу. 

 



12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Альтернативні способи вирішення спорів (ARD): поняття, значення та 

місце в механізмі захисту прав та інтересів осіб.  

2. Становлення та розвиток інститутів альтернативних способів 

вирішення спорів.  

3. Виникнення та розвиток української моделі альтернативних способів 

вирішення спорів. 

4. Класифікація способів АВС та сфера їхнього застосування.  

5. Третейський суд та арбітраж.  

6. Переговори. Фасилітація переговорів.  

7. Посередництво та його види. 

8. Відновне правосуддя та його форми. 

9. Дружнє врегулювання. Добрі послуги. 

10. Співвідношення способів альтернативного врегулювання спорів. 

11. Поняття та причини виникнення конфлікту в сучасному суспільстві. 

12. Типологія конфлікту. Міжкультурні та міжетнічні конфлікти. 

13. Структура (елементи) конфлікту.  

14. Роль поліцейського у попередженні та вирішені конфлікту.  

15. Динаміка конфлікту. Стадії конфлікту. 

16. Вихід з конфлікту: загасання, розв’язання, врегулювання, скасування 

конфлікту. 

17. Судове та позасудове врегулювання юридичних конфліктів. 

18. Міжнародний досвід розвитку відновного правосуддя.  

19. Медіація в країнах англо-американської школи права. Медіація у 

Сполучених Штатах Америки. Медіація у Великобританії. 

20. Медіація в країнах романо-германської школи права. Медіація в 

Німеччині. Медіація в Австрії. Медіація в Італії. Медіація у Франції.  

21. Європейські стандарти альтернативного вирішення спорів.  

22. Функціонування програм відновного правосуддя та статус медіатора.  

23. Сучасні тенденції правового регулювання альтернативних засобів 

вирішення спорів в системі захисту права.  

24. Юридичні аспекти міжнародних конфліктів.  

25. Взаємодія міжнародних конфліктів та міжнародного права. 

26. Історичні засади третейського судочинства. 

27. Третейське судочинство в системі вирішення правових спорів.  

28. Поняття та суть третейського судочинства.  

29. Види третейських судів 

30. Співвідношення третейського суду з органами правосуддя.  

31. Переваги третейського розгляду.  

32. Порядок утворення і державної реєстрації третейських судів.  

33. Загальні умови третейського розгляду справи. Порядок третейського 

розгляду і вирішення справи.  



34. Порядок формування складу третейського суду: вимоги до третейських 

суддів.  

35. Третейська угода.  

36. Третейський розгляд справ. Звернення до третейського суду з 

позовною заявою. Забезпечення позову.  

37. Процедура розгляду справи по суті. Третейський збір та витрати 

третейського суду, пов’язані з розглядом спору.  

38. Рішення третейського суду, його види, вимоги до змісту та форми.  

39. Виконання рішення третейського суду. Проблеми виконання рішень 

третейського суду.  

40. Державний контроль за рішеннями постійно діючих третейських судів 

в Україні. 

41. Історія визначення поняття «відновне правосуддя».  

42. Ґенеза альтернативного вирішення кримінально-правових конфліктів 

на різних історичних етапах.  

43. Закріплення основ відновного правосуддя в міжнародно-правових 

актах ООН та Ради Європи. 

44. Основні принципи застосування програм відновного правосуддя 

Організації Об’єднаних Націй.  

45. Відновне правосуддя в зарубіжних країнах.  

46. Програми відновного правосуддя за законодавством Сполучених 

Штатів Америки, Великобританії, Канади та ін. 

47. Історія становлення відновного правосуддя в сучасній українській 

державі.  

48. Мета та загальні принципи відновного правосуддя. Поняття та 

завдання відновного правосуддя. Концепція відновного правосуддя. 

49. Характерні ознаки програм відновного правосуддя.  

50. Умови застосування відновного правосуддя.  

51. Основні моделі програм відновного правосуддя.  

52. Українська модель відновного правосуддя.  

53. Відновне правосуддя в кримінальному процесі. Відновне правосуддя як 

додаток до кримінального судочинства. Інститут примирення сторін в 

кримінальному процесі як форма відновного правосуддя. 

54. Законодавчі перспективи розвитку відновного правосуддя. 

55. Місце альтернативних способів вирішення кримінально-правових 

конфліктів у системі відновного правосуддя.  

56. Поняття та характерні ознаки переговорів. Види, моделі та стилі 

переговорів.  

57. Поняття, значення та види посередництва як способу альтернативного 

вирішення спору.  

58. Фасилітація як вид посередництва.  

59. Консиліація як вид посередництва . 

60. Медіація як вид посередництва. Поняття та характерні ознаки медіації.  

61. Медіація як окремий спосіб (механізм) вирішення конфліктів.  

62. Медіація: поняття, принципи та етапи.  



63. Законодавство зарубіжних країн про альтернативну процедуру 

врегулювання спорів за участю посередника (про медіацію). 

64. Законодавство України щодо медіації.  

65. Правовий статус медіатора. 

66. Етичні основи медіації. Етичні кодекси медіатора у світі та в Україні.  

67. Європейський кодекс поведінки медіаторів.  

68. Види медіації. Процедура медіації. Рішення за результатами медіації та 

його виконання.  

69. Місце поліцейського в процесі врегулювання правових спорів. 

70. Медіація як спосіб вирішення цивільних спорів.  

71. Медіація як спосіб вирішення господарських спорів. 

72. Медіація у сфері корпоративного управління. 

73. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів. 

74. Медіація як спосіб вирішення трудових спорів. 

75. Медіація як позасудовий спосіб вирішення земельних спорів. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни 

«Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів» для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «доктор філософії» за 

спеціальністю 081 «Право»  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

У 2014 р. Україна підписала Угоду про Асоціацію з Європейським 

Союзом. Згідно зі ст. 1 Угоди між Україною та ЄС мають посилюватися 

співпраця у сфері правосуддя, свободи та безпеки з метою забезпечення 

верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод. 

Країни ЄС виходять з того, що для забезпечення верховенства права та 

кращого доступу до правосуддя механізми їх реалізації повинні включати 

доступ як до судових, так і до позасудових методів врегулювання спорів. 

Європейська Рада на своєму засіданні в Тампере 15 жовтня 1999 р. закликала 

держави-члени до запровадження альтернативних позасудових процедур. 

Задля цього в 2008 р. Європейським Союзом було прийнято Директиву 

2008/52/ЄС Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації у 

цивільних та комерційних справах та низку рекомендацій і керівних 

принципів. Приписи цієї Директиви чинні для країн-членів ЄС з моменту її 

прийняття, а з 2014 р. стали такими і для України. 

Основу навчальної дисципліни складають міжнародні та європейські 

стандарти щодо альтернативних способів вирішення конфліктів, а також 

набутий у цій сфері національний досвід. Оволодіння загальнонауковими, 

спеціальними методами пізнання природи конфліктів та способів їх 

ненасильницького вирішення та методики з типології різних за причинами 

породження та сферою прояву міжособистісних та групових конфліктів і такі 

ж типології технік і технологій їх вирішення – головні завдання 

рецензованого курсу. Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування теоретичних знань та практичних навичок вирішення конфлікту 

через застосування альтернативних способів вирішення спорів, розуміння їх 

сутності та поширення практики мирного вирішення спорів позасудовими 

методами для профілактики та розв’язання конфліктів у різних сферах де 

виникають конфлікти. 

Рецензовані навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни 

«Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів» відповідають 

змісту та завданням навчального курсу. Пакет рецензованих навчально-

методичних матеріалів відповідає необхідним вимогам і може 

використовуватися у навчальному процесі. 

 

Завідувач кафедри  

кафедри державно-правових дисциплін  

Міжнародного гуманітарного університету 

доктор юридичних наук, доцент      Д.Г. Манько 
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