
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

IНСТРУМЕНТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ   

ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ    

1. Кафедра:  Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

 Середницка Інга Анатоліївна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри  цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для  підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 25 років. 

Сфера наукових інтересів: 

 Цивільне право, Сімейне право,  Цивільне процесуальне 

право, Альтернативні способи вирішення юридичних 

конфліктів ( медіація), Юридична психологія. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб.  237, тел. (067)  934 38 15 Viber, 

Telegram, електронна адреса:  ingaodessa@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

 Дисципліна професійної та практичної підготовки за 

вибором здобувача 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у  шостому семестрі на   третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

90 

  

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Інструменти альтернативного 

вирішення цивільних спорів» є однією з  нових, але дуже 

важливих навчальних дисциплін приватно-правового 

циклу.  У правовому житті сучасного суспільства звичні 

способи вирішення правових конфліктів не завжди є 

ефективними, оскільки, як правило, залишаються 

незадоволеними інтереси та потреби однієї, а то й обох 

сторін конфлікту. З іншого боку, усталена традиція 

звернення до державних органів з приводу кожного 

конфлікту призвела до перевантаження судів. 



Альтернативою покращення доступу до правосуддя та 

зменшення навантаження на суди є застосування інших 

способів вирішення спорів, зокрема, медіації. 

 Інструменти альтернативного вирішення цивільних 

спорів регулює певну сукупність суспільних відносин — 

а саме виникнення та вирішення цивільно-правових 

спорів позасудовими  способами. Предмет  навчальної 

дисципліни складають:  способи вирішення цивільно-

правових конфліктів, зокрема виникаючих з спорів про 

паро власності, права на чужі речі, право 

інтелектуальної власності, зобов’язальних та договірних 

правовідносин,   спадкового права тощо. 

 Метою викладання навчальної дисципліни є     

Формування у здобувачів вищої освіти знань про 

теоретичні та практичні основи вирішення конфлікту 

через застосування альтернативних способів вирішення 

спорів (медіації), статус учасників медіації, майстерність 

медіатора, медіаційну процедуру, нормативне 

регулювання медіації, особливості медіації в окремих 

сферах суспільних відносин, медіацію в окремих сферах 

юридичної практики. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Цивільне право, Спадкове право, Договорі 

зобов’язання, Цивільний процес 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських/ 

практичних  занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік.  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

          Система оцінювання передбачає накопичення 

100 балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

 



ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати:  історію розвитку  медіації як альтернативного 

способу вирішення конфліктів та загальну систему джерел 

сучасного  медіаційного провадження; суть та місце  

медіації  у сучасній системі  способів вирішення 

конфліктів;  вимоги щодо медіатора;  компетенції 

медіатора; сутність  медіаційної процедури;  принципи та 

правила проведення медіації та її відмінності від судового 

способу вирішення цивільно-правових спорів. 

 вміти: давати вірну юридичну кваліфікацію 

означеним цивільно-правовим конфліктам(спорам); 

тлумачити норми, що регулюють   медіацій процес та 

застосовувати професійні техніки  медіатора;   

застосовувати розробляти проекти   документів що 

супроводжують медіаційну процедуру, зокрема 

оформлення домовленості щодо проведення самої 

процедури, закріплення досягнутих домовленостей, тощо  

14. Основні 

інформаційні джерела 

1.  Альтернативне вирішення спорів: підручник  /  за 

заг.ред. Ю.Д. Притики[Кол. авторів Ю.Д, Притика, Р.Ю., 

Ханик-Посполітак, С.О. Кравцов та ін.]. – Київ: ВД 

«Дакор», 2021. - 436 с. 



2. Медіація у професійній діяльності юриста : 

підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. 

Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. 

Романадзе. — Одеса : Екологія, 2019. — 456 с. : іл. 

3. Консилиация. Хрестоматия альтернативного 

разрешения споров. Альтернативні підходи до 

розв'язання конфліктів: теорія і практика застосування / 

Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. Львів: 

ПАІС. - 2007. - 296 с 

4.  Альтернативні способи вирішення цивільно-

правових спорів: світовий досвід та перспективи 

застосування у правовій системі України / Спектор О. М.. 

Київ. – Фенікс. - 2013. - 159 c. 

 

 

 


