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Ступінь освіти – магістр  

   Навчальна дисципліна викладається на 

заочній формі навчання та має такі 

міждисциплінарні зв’язки: 

• Цивільне право та процес,  

• Сімейне право 

• Трудове право 
 



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ: 

   Метою викладання навчальної дисципліни 

«Правові інструменти альтернативного 

вирішення спорів» є ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з теорією, нормативною базою та 

практикою медіації для формування у майбутніх 

юристів ціннісної установки на звернення до 

медіації у своїй практичній діяльності та 

компетентностей для кваліфікованої участі у 

медіації. 



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

   Загальні компетентності:  

• ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

• ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

• ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

• ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

• ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

• ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

• ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

   Спеціальні компетентності:  

• СК1.Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано 
застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 
юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 
процесуального права в професійній діяльності.  

• СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й 
консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.  

• СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні 
інформаційні технології під час рішення професійних завдань.  

• СК17. Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні 
(процедурні) документи, вміти реалізовувати плани (проекти, 
заходи) в межах своєї професійної діяльності, систематизувати 
та обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення 
виявлених недоліків. 

 



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

• ПРН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 
висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; 
зокрема, під час публічних виступів, дискусій, 
проведення занять.  

• ПРН8. Забезпечувати законність та правопорядок, 
захист прав та інтересі в особистості, суспільства, 
держави з використанням ефективних методів й засобів 
забезпечення публічної безпеки і порядку в межах 
виконання своїх посадових обов’язків.  

• ПРН9. Використовувати у професійній діяльності 
сучасні інформаційні технології, бази даних та 
стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.  



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

• ПРН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати 
нормативно-правові акти в різних сферах юридичної 
діяльності, реалізовувати норми матеріального й 
процесуального права в професійній діяльності.  

• ПРН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й 
консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.  

• ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній 
літературі, базах даних, інших джерелах інформації, 
аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.  

• ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби 
системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та 
оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття 
рішень при виконанні професійних завдань. 



ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 7 ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ: 

Тема №1. Альтернативні способи вирішення юридичних 
конфліктів (ARD) як спосіб захисту прав, свобод та інтересів. 

Тема №2. Поняття, види, структура та динаміка конфлікту. 

Тема №3. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері 
альтернативного вирішення спорів. 

Тема №4. Третейське судочинство як альтернативна 
юрисдикційна форма захисту прав 

Тема №5. Відновне правосуддя. 

Тема №6. Посередництво як спосіб альтернативного 
вирішення спорів. Медіація як вид посередництва. 

Тема №7. Медіація (посередництво) в різних сферах 
суспільного життя. 

 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 

   Тема №1. Альтернативні способи вирішення юридичних 

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

• Альтернативні способи вирішення спорів (АВС): 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. 

 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 
   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.   

• Динаміка конфлікту. Стадії конфлікту. Вихід з конфлікту: 
загасання, розв’язання, врегулювання, скасування конфлікту. 

• Судове та позасудове врегулювання юридичних конфліктів 
 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 
   Тема №3. Міжнародні стандарти та зарубіжний 
досвід у сфері альтернативного вирішення спорів. 

•    Поняття і системи джерел правового регулювання 
альтернативних способів вирішення спорів. 

•     Міжнародні акти: міжнародні договори, 
універсальні та регіональні конвенції. 

•    Типові регламенти ЮНІСТРАЛ. Арбітражний 
регламент ЮНІСТРАЛ, Погоджувальний регламент 
ЮНІСТРАЛ 1980р. типовий закон ЮНІСТРАЛ 2002р. 

•    Комунітарне законодавство Європейського Союзу. 

•    Національне законодавство України.  

 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 
  Тема №4. Третейське судочинство як 
альтернативна юрисдикційна форма захисту прав 

•    Історичні засади третейського судочинства. 
Правова природа третейських судів.  

•    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. 

 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 
   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.  

 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 
   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.  

 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ: 
   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.  

 



ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ! 


