
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Назва навчальної 

дисципліни: 

Правові інструменти альтернативного вирішення спорів 

2. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

3. Ступінь вищої освіти Магістр 

4. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

5. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання 

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

12 

6 

6 

108 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Медіація являє собою структуровану добровільну та 

конфіденційну процедуру позасудового врегулювання 

спору (конфлікту), в якій медіатор (посередник) 

допомагає сторонам у розумінні їхніх інтересів та 

пошуку ефективних шляхів досягнення 

взаємоприйнятного рішення. Головними передумовами 

медіації є: прагнення сторін на мирне врегулювання 

конфлікту (спору) та добровільність їх участі в 

процедурі медіації. Завдяки процедурі медіації сторони 

конфлікту можуть розраховувати на досягнення 

домовленостей, які передбачають взаємну згоду — 

консенсус (співробітництво). Досягнувши консенсусу, 

сторони конфлікту приймають таке рішення, яке 

дозволяє їм конструктивно будувати подальші 

взаємовідносини і спільну діяльність. Основними 

компонентами медіації є: забезпечення розуміння, чітке 

структурування процедури та орієнтація на інтереси 

сторін. 

Правильне розуміння сутності медіації дозволить 

уникнути помилок на практиці, коли сторони 

сприймають медіатора як адвоката або фахівця 

(експерта), який буде надавати певні поради щодо 

вирішення конфліктної ситуації.  

Метою викладання навчальної дисципліни є 

закріплення та поглиблення набутих здобувачами вищої 

освіти знань, умінь і навичок щодо забезпечення 

розвитку професійної компетентності у майбутніх 



 

 

правників початкових навичок медіатора, шляхом 

імплементації кращих європейських та світових 

стандартів медіації; формування практичних навичок 

надання послуг медіації на професійних засадах, 

поширення практики мирного вирішення спорів 

позасудовими методами для профілактики та 

розв’язання конфліктів у різних сферах. 

 

 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави і права, римське право, цивільне 

право, цивільно-процесуальне право, сімейне право, 

спадкове право, господарське право, договірні 

зобов'язання. 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу здобувачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

10. Форма контролю: Залік 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

 

(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів; 



 

 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності ЗВО має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до 

екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті 

навчання.    

 

12. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: національні та міжнародні документи, що 

регулюють порядок проведення процедури медіації; 

історичні витоки альтернативного вирішення конфліктів 

(спорів); поняття,  принципи, види та моделі  медіації; 

загальну характеристику медіаційної процедури; основні 

правила проведення примирних процедур між 

учасниками юридичного процесу; основні правила та 

інструменти проведення медіації між учасниками 

юридичного процесу; тенденції розвитку світового та 

вітчизняного механізму вирішення спорів 

альтернативними способами.  

вміти: самостійно аналізувати наукову літературу з 

навчальної дисципліни; демонструвати знання з 

вирішення спорів із використанням окремих видів 

альтернативних способів; самостійно вирішувати спори, 

використовуючи альтернативні способи вирішення 

конфліктів. 
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