
 

 

Анотація навчальної дисципліни за вибором «Юридична конфліктологія» 

для студентів 2-го курсу юридичного факультету ДДУВС 

 

Юридична конфліктологія вивчає юридичні аспекти конфліктних 

відносин.  Знання, які може здобути студент, вивчаючи  юридичну 

конфліктологію, підвищать його  професійну й інтелектуальну компетентність, 

а вміле їх використання на практиці реально засвідчить професійну 

майстерність фахівця й особистості. 

Чимало соціальних конфліктів характеризуються наявністю тих чи інших 

юридичних аспектів, часто спричиняються юридичними ситуаціями, а потім і 

вирішується юридичними засобами. Судові та правоохоронні органи, зрештою, 

всі фахівці юристи основну частину своєї діяльності приділяють з'ясуванню, 

розслідуванню, розгляду, попередженню та вирішенню конфліктів. По суті, 

юридична діяльність починається там, де виникають конфлікти. Тому 

важливим завданням юриспруденції є вивчення причин і внутрішніх механізмів 

конфліктів, які відбуваються у правовому полі, шляхів запобігання їм, засобів і 

процедур їх цивілізованого врегулювання й вирішення. 

Юридична конфліктологія являє собою міждисциплінарну галузь 

суспільствознавства, що поєднує соціологічний, психологічний, філософський 

та інші підходи. Воднораз перевага у вивченні юридичної конфліктології 

належить конфліктології та психології. Традиційно в їхніх межах вивчався 

конфлікт.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Юридична конфліктологія» є 

поглиблення знань студентів щодо конфлікту як суб’єктивно-об’єктивного, 

ідеально-матеріального соціокультурного феномену. Юридична конфліктологія 

дозволяє дослідити людські відносини як багатогранний феномен, що поєднує 

як деструктивні, так і конструктивні елементи, в особливості у професійній 

сфері юристів.  

Предметом  юридичної психології є насамперед вивчення проблем 

конфліктної взаємодії між суб'єктами правовідносин. Але вона досліджує 

конфлікти не лише в самому праві та в системі юридичної практики, які 

традиційно вивчаються правовою наукою та вирішуються чинним 

законодавством. Органічно поєднуючи конфліктологічну проблематику з 

правовою, юридична конфліктологія вивчає причини, механізми розвитку, 

особливості перебігу конфліктів, пов'язаних із застосуванням, зміною або 

порушенням правових норм, розробляє шляхи розв'язання, пом'якшення, 

управління і запобігання будь-яким соціальним конфліктам за допомогою 

юридичного інструментарію. 

Навчальна дисципліна «Юридична конфліктологія» вивчається на 

другому курсі, протягом осіннього семестру. Загальний обсяг курсу 

«Юридична конліктологія» становить 90 години, з них 14 годин – лекційних, 14 

– семінарських,  60 годин відведено на самостійну роботу студентів, 2 години – 

модульний контроль. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 3  
Галузь знань 

0304 «Право» 
За вибором 

Загальна кількість 

годин – 90 

Специальность  

081 – «Право» 

Рік підготовки – 2 

Семестр – 3 

Лекції – 14 год. 

Модульний контроль 

- 1 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семінарські заняття – 

14 год. 

 

Самостійна робота – 

30 год. 

Індивідуальна робота – 

30 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 1/2 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Мета дисципліни: 

поглиблення знань студентів щодо юридичного конфлікту як суб’єктивно-

об’єктивного, ідеально-матеріального соціокультурного феномену. Юридична 

конфліктологія дозволяє дослідити людські відносини як багатогранний 

феномен, що поєднує як деструктивні, так і конструктивні елементи.  

навчальна – усвідомити сутність такого соціального феномену як 

конфлікт та значення конфліктології для майбутньої професії юриста, пізнати 

специфіку знань та поглядів на конфлікт, дізнатися про найвищі досягнення 

класичної і сучасної конфліктології; 

розвиваюча – розвиток критичного мислення майбутніх фахівців права, 

осягнення соціокультурних основ конфлікту й вироблення на цій основі 

комплексу умінь і навичок професійної діяльності; 

виховна – формування світоглядних орієнтирів та моральних засад 

діяльності майбутніх юристів у відповідності із високими зразками моралі і 

права. 

 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Юридична 

конфліктологія» є пошук відповіді на питання: 

• Що являє собою юридичний конфлікт? 

• Що є основою юридичного конфлікту?  

• Якими бувають юридичні конфлікти? 

•  Яка роль юриста у подоланні юридичних конфліктів?  

Відповіді на ці та подібні питання мають не лише теоретичний інтерес, а й 

практичну спрямованість у процесі вирішення актуальних державотворчих 

проблем сьогодення. Сучасні процеси демократизації українського суспільства 

безпосередньо пов’язані із утвердженням нормативно-правових стандартів 

гарантії та захисту прав і свобод людини, із переосмисленням ціннісного зв’язку 

«особа − право − держава». 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетентностей, а саме 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні: місце і роль юридичної конфліктології у 

системі соціальних наук (у тому числі юридичних), основні категорії 

конфліктології, природні й соціальні витоки конфлікту, найважливіші 

проблеми сучасної юридичної конфліктології;  

2) на фундаментальному рівні: онтологічні,  антропологічні, 

аксіологічні та інституціональні проблеми юридичної конфліктології як 

науки; форми і види конфліктів; сутність, походження та практичну 

спрямованість теорій розгортання юридичного конфлікту; 

3) на практично-творчому рівні: методологію пізнання конфлікту; 

зв’язок конфліктології з гуманітарними, соціально-економічними та 



 
 

 

 

загальноюридичними дисциплінами; проблеми, пов’язані із соціальними 

конфліктами в Україні. 

 

2. Вмінь та навичок: 

 

1) на репродуктивному рівні: грамотно виражати і аргументовано 

обґрунтовувати свою точку зору щодо проблем юридичної 
конфліктології; вільно оперувати поняттями і категоріями юридичної 
конфліктології; 

2) на алгоритмічному рівні: орієнтуватися у визначальних  

онтологічних,  антропологічних, аксіологічних засадах осмислення 

юридичного конфлікту;  

3) на евристичному рівні: виявляти у законодавчій базі ідеї, принципи, 

світоглядні позиції, які дозволяють регулювати юридичним конфліктом, 

долати його на різних рівнях професійної взаємодії.  

4) на творчому рівні: застосовувати знаннєвий та методологічний 

інструментарій юридичної конфліктології у повсякденній професійній 

діяльності.  

 

3. Способів мислення: 

1) критичного і абстрактного мислення; 

2) рефлексивних мисленнєвих здібностей, навичок психодіагностики та 

аналізу процесів спілкування, пошуку шляхів удосконалення сучасних засобів 

міжособистісної взаємодії; 

3) сформованість «юридичного мислення», яке дозволяє з допомогою 

ефективного психологічного інструментарію розв’язувати конфліктні ситуації й 

відповідним чином на них реагувати. 

 

4. Професійних якостей: 

1) професійне володіння засобами розв’язання конфліктів, уміння грамотно 

висловити свою позицію, уміння відстоювати свою позицію й аргументовано 

заперечувати твердження іншої сторони; 

2) готовність до діалогу, полеміки, уміння інтерпретувати ті чи інші факти, 

події, положення, надавати консультації. 

3) самостійність, воля, вміння протистояти іншим учасникам юридичного 

процесу, наполегливість і рішучість. 

 

5. Світоглядних і громадянських якостей: 

формування психологічної стійкості, свідомості громадянина, 

усвідомленого сприйняття ідеалів добра, справедливості, гуманістичних 

цінностей, мотивації до самовизначення як істоти розумної і моральної. 

  



 
 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Методологічні засади юридичної конфліктології. 

Поняття, сутність і призначення юридичної конфліктології, об’єкт і 

предмет вивчення. Зв'язок юридичної конфліктології з іншими науками. 

Ключові проблеми юридичної конфліктології. Функції й завдання юридичної 

конфліктології. Структура юридичного конфлікту. Значення вивчення 

конфліктології для юриста.  

Методи юридичної конфліктології. Загальна характеристика груп методів 

юридичної конфліктології. Групи та конкретні методи юридичної 

конфліктології. 

Роль і значення теми для діяльності юристів  

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить із поняттям конфлікту,  дозволяє сформувати судження про 

сутність і призначення конфліктології, об’єкт і предмет вивчення. 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

 Знайомить з методологією конфліктології. 

Ключові слова: «поняття», «сторони конфлікту», «предмет конфлікту», 

«образ конфліктної ситуації», «мотиви конфлікту». 

 

 

ТЕМА 2. Причини, динаміка та класифікація юридичних конфліктів. 
Основні закономірності та передумови розвитку юридичного конфлікту як 

соціального явища.  

Типи конфліктних ситуацій та причини їх виникнення. 

Класифікація юридичних конфліктів.  Етапи юридичного конфлікту. 

Співвідношення фаз і етапів юридичного конфлікту. Причини та динаміка 

юридичних конфліктів. 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить із закономірностями та передумовами конфлікту, дозволяє 

сформувати судження про сутність конфлікту як соціального явища. 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

 Знайомить з методологією конфліктології. 

Ключові поняття: «конфлікт», «структура конфлікту», «причини 

конфлікту», «образ конфліктної ситуації», «класифікація  конфліктів». 

 

 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihol/2rozd/22.htm
http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihol/2rozd/22.htm


 
 

 

 

 

 

ТЕМА 3. Конфлікти у просторі юридичної комунікації. 

Джерела, ознаки та напрями розвитку юридичних конфліктів у просторі 

юридичної комунікації. Типологія юридичних конфліктів. Структура та 

динаміка юридичного конфлікту.  Методи подолання конфліктів у професійній 

діяльності юриста. Формули конфліктів. Типи конфліктогенів. Конфлікти і 

трансактний аналіз.  

 Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить із формулою конфлікту 

 Формує уявлення про типи конфліктогенів. 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

 Знайомить із специфікою управління конфліками. 

Ключові поняття: «конфлікт», «формули конфліктів», «типи 

конфліктогенів», «трансакція», «юридичний конфлікт», «структура 

конфліктів», «динаміка конфліктів», «методи подолання конфліктів». 

 

 

ТЕМА 4. Методи подолання юридичних конфліктів у професійній 

діяльності юриста.  

Передумови та чинники вирішення  юридичного конфлікту. Прямі та 

опосередковані методи подолання юридичних конфліктів. Значення обізнаності 

фахівця із методами подолання юридичних конфліктів для діяльності юристів 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку конфлікту; 

 Формує уявлення про типологію юридичних конфліктів. 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній 

діяльності юриста. 

Ключові поняття:  
«юридичний конфлікт», «структура конфліктів», «динаміка конфліктів», 

«методи подолання конфліктів». 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТЕМА 5. Критика у професійному спілкуванні як фактор розгортання 

конфлікту. 
Критика у професійній комунікації юриста. Реакція на критику та 

застосування її у практичній діяльності: особливості та об’єктивні вимоги. 

Прийоми зменшення негативного впливу критичних зауважень. 

Конструктивна і деструктивна критика. 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку конфлікту; 

 Формує уявлення про критику як чинник розгортання юридичних 

конфліктів. 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній 

діяльності юриста. 

Ключові поняття: «критика», «деструктивна і конструктивна критика». 

 

ТЕМА 6. Юридичні конфлікти як наслідок маніпулятивної поведінки 

суб’єктів професійного спілкування. 

Особливості маніпулятивної поведінки. Типи маніпуляторів. Способи 

подолання маніпулятивної поведінки. 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку юридичного 

конфлікту; 

 Формує уявлення про маніпуляції як чинник розгортання юридичних 

конфліктів. 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній 

діяльності юриста. 

Ключові поняття: «маніпуляції у спілкуванні», «маніпулятивна 

поведінка». 

 

ТЕМА №7. Керування юридичними конфліктами 

Сутність керування юридичними конфліктами. Діагностика конфліктів. Методи 

регулювання юридичних конфліктів. 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку конфлікту; 

 Формує уявлення про методи регулювання конфліктів 

 Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право. 



 
 

 

 

 Розкриває ключові проблеми конфліктології. 

 Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. 

Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній 

діяльності юриста. 

Ключові поняття: «керування конфліктом».  



 
 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

№ 

теми 

Назви розділів і тем Всього 

годин 

Кількість годин  

за видами занять 

Самост

.р. / 

індив.р

. 

Використанн

я  

ТЗН та інших 

дидактичних 

засобів 

Взаємозв'язок  

з іншими  

дисциплінами 

   З викладачем     

   Всього Лекцій Семіна

рів 

Практ

ичн. 

МК    

1 Юридична конфліктологія як наука. 12 4 2  2     8 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

2 Причини, динаміка та класифікація конфліктів 12 4 2 2    8 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

3 Конфлікти у просторі юридичної комунікації 14 4 2 2    10 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

4 Методи подолання конфліктів у професійній 

діяльності юриста.  

14 4 2 2    10 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

5 Критика у професійному спілкуванні як 

фактор розгортання конфлікту 
12 4 2 2    8 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

6 Конфлікти як наслідок маніпулятивної 

поведінки суб’єктів професійного спілкування 
12 4 2 2    8 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

7 Керування конфліктами 12 4 2 2    8 мультимедійна 

презентація 

Психологія. Юридична 

деонтологія 

           

 Модульний контроль  2        2     

                  

 Усього за модуль 90 30 14 14  2 60   

 Усього за семестр 90 30 14 14  2 60   

                  

 Форма підсумкового контролю Залік        



 
 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Юридична конфліктологія як наука. 

(2 год.) 

ТЕМА 2. Причини, динаміка та класифікація юридичних конфліктів. 

(2 год.) 

ТЕМА 3. Юридичні конфлікти у просторі юридичної комунікації. 

(2 год.) 

ТЕМА 4. Методи подолання конфліктів у професійній діяльності юриста. 

(2 год.) 

ТЕМА 5. Критика у професійному спілкуванні як фактор розгортання 

конфлікту. 

(2 год.) 

ТЕМА 6. Юридичні конфлікти як наслідок маніпулятивної поведінки 

суб’єктів професійного спілкування. 

(2 год.) 

ТЕМА 7. Керування юридичними конфліктами 

 

 

7. Завдання для самостійної роботи: 

 

ТЕМА 1. Методологічні засади юридичної конфліктології 

1. Сформувати словник із ключових понять юридичної конфліктології (не 

менше 20 понять) та дати власні визначення не менш, ніж 5 із цих понять.  

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

юридичних спеціальностей/ За ред. Л.М.Герасіної та М.І.Панова. – 

Харків: Право, 2002. – 256 с. 

2. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник / 

Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

3. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

4. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

 

ТЕМА 2. Причини, динаміка та класифікація юридичних конфліктів. 
1. Підготувати стислий конспект § 2.7. «Конфлікти у просторі юридичної 

комунікації» із власними висновками за ключовими положеннями (№3.1 

Переліку рекомендованої літератури). 

2. Підготувати есе на тему «Юридичні конфлікти: закономірності і 

перспективи» та скласти схему-опору «Структура юридичного конфлікту» із 

власними коментарями. 

Рекомендована література до Теми 2:  



 
 

 

 

1. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

юридичних спеціальностей/ За ред. Л.М.Герасіної та М.І.Панова. – 

Харків: Право, 2002. – 256 с. 

2. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник / 

Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

3. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

4. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

5. Бородкин Ф. Внимание: конфликт!/ Фридрих Бородкин, Наталья Коряк,; 

Отв. ред. В. А. Заргаров; АН СССР, Сиб. отд-ние. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние: Сиб. отд-ние, 1989. -186 с. 

6. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, 

Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. 

реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. -172 с. 

7. Дмитриев А. Конфликтология : Учебн. пособие для студ. вузов/ Анатолий 

Дмитриев,. -М.: Гардарики, 2000. -318 

8. Дружинин В. Введение в теорию конфликта/ В. В. Дружинин, Д. С. 

Конторов, М. Д. Конторов,; [Предисл. Н. В. Михайлова]. -М.: Радио и 

связь, 1989. -286 с. 

9. Ішмуратов А. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів : 

Навчальний посібник/ Анатолій Ішмуратов,; Міжнародний Фонд 

"Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". 

-К.: Наук. думка, 1996. -189 с. 

10. Леонов Н. Конфликты и конфликтное поведение : Методы изучения: 

Учебное пособие для студ. вузов/ Николай Леонов,. -М.; СПб.; Нижний 

Новгород: Питер, 2005. 

11. Нагаєв В. Конфліктологія : Курс лекцій: (модульний варіант): Навч. 

посібник для вузів/ Віктор Нагаєв,; М-во освіти України, Харківський 

нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. -К.: Центр навчальної літератури, 

2004. -199 с. 

 

 

ТЕМА 3. Конфлікти у просторі юридичної комунікації. 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 понять) та 

дати власні коментарі до цих понять.  

2. Підготувати виступ на конференцію «Професійна діяльність юриста: як 

протидіяти конфліктам» 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник / 

Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

2. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 



 
 

 

 

3. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

4. Бородкин Ф. Внимание: конфликт!/ Фридрих Бородкин, Наталья Коряк,; 

Отв. ред. В. А. Заргаров; АН СССР, Сиб. отд-ние. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние: Сиб. отд-ние, 1989. -186 с. 

5. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, 

Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. 

реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. -172 с. 

6. Дружинин В. Введение в теорию конфликта/ В. В. Дружинин, Д. С. 

Конторов, М. Д. Конторов,; [Предисл. Н. В. Михайлова]. -М.: Радио и 

связь, 1989. -286 с. 

7. Ішмуратов А. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів : 

Навчальний посібник/ Анатолій Ішмуратов,; Міжнародний Фонд 

"Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". 

-К.: Наук. думка, 1996. -189 с. 

8. Леонов Н. Конфликты и конфликтное поведение : Методы изучения: 

Учебное пособие для студ. вузов/ Николай Леонов,. -М.; СПб.; Нижний 

Новгород: Питер, 2005. 

9. Нагаєв В. Конфліктологія : Курс лекцій: (модульний варіант): Навч. 

посібник для вузів/ Віктор Нагаєв,; М-во освіти України, Харківський 

нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. -К.: Центр навчальної літератури, 

2004. -199 с. 

10. Скотт Д. Конфликты. Пути их преодоления/ Джини Грехем Скотт,. -К.: 

Внешторгиздат, 1991. -189 с. 

 

ТЕМА 4. Методи подолання конфліктів у професійній діяльності юриста. 

1. Підготувати есе на тему:   

«Динаміка юридичного конфлікту: різні погляди на проблему» 

2. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 15 понять) та 

дати власні визначення не менш, ніж 5 із цих понять.  

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник / 

Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

2. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

3. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

4. Бородкин Ф. Внимание: конфликт!/ Фридрих Бородкин, Наталья Коряк,; 

Отв. ред. В. А. Заргаров; АН СССР, Сиб. отд-ние. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние: Сиб. отд-ние, 1989. -186 с. 

5. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, 

Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. 

реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. -172 с. 



 
 

 

 

6. Дружинин В. Введение в теорию конфликта/ В. В. Дружинин, Д. С. 

Конторов, М. Д. Конторов,; [Предисл. Н. В. Михайлова]. -М.: Радио и 

связь, 1989. -286 с. 

7. Ішмуратов А. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів : 

Навчальний посібник/ Анатолій Ішмуратов,; Міжнародний Фонд 

"Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". 

-К.: Наук. думка, 1996. -189 с. 

8. Леонов Н. Конфликты и конфликтное поведение : Методы изучения: 

Учебное пособие для студ. вузов/ Николай Леонов,. -М.; СПб.; Нижний 

Новгород: Питер, 2005. 

 

ТЕМА 5. Критика у професійному спілкуванні як фактор розгортання 

юридичного конфлікту. 

1. Скласти короткий довідник щодо типів критики у юридичному 

просторі. 

2. Скласти схему-опору за темою «Способи адекватного реагування на 

критику у професійній діяльності». 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

2. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

3. Бородкин Ф. Внимание: конфликт!/ Фридрих Бородкин, Наталья Коряк,; 

Отв. ред. В. А. Заргаров; АН СССР, Сиб. отд-ние. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние: Сиб. отд-ние, 1989. -186 с. 

4. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, 

Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. 

реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. -172 с. 

5. Дружинин В. Введение в теорию конфликта/ В. В. Дружинин, Д. С. 

Конторов, М. Д. Конторов,; [Предисл. Н. В. Михайлова]. -М.: Радио и 

связь, 1989. -286 с. 

 

ТЕМА 6. Юридичні конфлікти як наслідок маніпулятивної поведінки 

суб’єктів професійного спілкування. 

 

1. Скласти короткий довідник щодо типів маніпуляцій. 

2. Скласти схему-опору за темою «Способи протидії маніпуляціям у 

професійному середовищі».  

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

юридичних спеціальностей/ За ред. Л.М.Герасіної та М.І.Панова. – 

Харків: Право, 2002. – 256 с. 

2. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник / 

Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 



 
 

 

 

3. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

4. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

5. Бородкин Ф. Внимание: конфликт!/ Фридрих Бородкин, Наталья Коряк,; 

Отв. ред. В. А. Заргаров; АН СССР, Сиб. отд-ние. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние: Сиб. отд-ние, 1989. -186 с. 

6. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, 

Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. 

реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. -172 с. 

7. Дмитриев А. Конфликтология : Учебн. пособие для студ. вузов/ Анатолий 

Дмитриев,. -М.: Гардарики, 2000. -318 

8. Дружинин В. Введение в теорию конфликта/ В. В. Дружинин, Д. С. 

Конторов, М. Д. Конторов,; [Предисл. Н. В. Михайлова]. -М.: Радио и 

связь, 1989. -286 с. 

 

ТЕМА 7. Керування юридичними конфліктами. 

1. Підготувати есе на тему:   

«Управління юридичними конфліктами: різні погляди на проблему» 

2. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 15 понять) та 

дати власні визначення не менш, ніж 5 із цих понять.  

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

юридичних спеціальностей/ За ред.. Л.М.Герасіної та М.І.Панова. – 

Харків: Право, 2002. – 256 с. 

2. Марченко О.В. Комунікативна культура юриста : навчальний посібник / 

Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація»,  2015.  – 200 с. 

3. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

4. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник Чернівецького 

ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 2007, – с.184-187. 

5. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, 

Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. 

Реформи. –К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. -172 с. 

6. Дмитриев А. Конфликтология : Учебн. Пособие для студ. Вузов/ 

Анатолий Дмитриев,. –М.: Гардарики, 2000. – 318 с. 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи: 

 

ТЕМА 1. Методологічні засади юридичної конфліктології. 



 
 

 

 

Дослідити зв'язок юридичної конфліктології з іншими науками й підготувати 

доповідь на с/з. 

ТЕМА 2. Причини, динаміка та класифікація юридичних конфліктів. 

Підготувати доповідь на с/з за результатами проведеної науково-дослідницької 

діяльності. 

ТЕМА 3. Конфлікти у просторі юридичної комунікації. 

Підготувати виступ на науково-практичну конференцію за відповідною 

проблематикою. 

ТЕМА 4. Методи подолання конфліктів у професійній діяльності юриста. 

Підготувати доповідь на с/з за результатами проведеної науково-дослідницької 

діяльності. 

ТЕМА 5. Критика у професійному спілкуванні як фактор розгортання 

юридичного конфлікту. 

Підготувати доповідь на с/з за результатами проведеної науково-дослідницької 

діяльності. 

ТЕМА 6. Юридичні конфлікти як наслідок маніпулятивної поведінки 

суб’єктів професійного спілкування. 

Підготувати доповідь на с/з за результатами проведеної науково-дослідницької 

діяльності. 

ТЕМА 7. Керування юридичними конфліктами 

Підготувати виступ на науково-практичну конференцію за темою «Інноваційні 

підходи до управління конфліктами у глобалізованому світі» 

 

 

 

9. Методи контролю 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і 

вмінь за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Конфліктологія» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік. 

 

10. Схема нарахування балів 

 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудитор

на робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальн

а робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 



 
 

 

 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 
(П)=ПК+Е≤100 ≤40 

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 

І. Основна: 

 

1. Основні нормативні акти: 

 

1 Конституція України. – К., 1996. 

2 Закон України «Про освіту». – К., 1996 

3 Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

4 Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

5 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966). 

 

 

 



 
 

 

 

ІІ. Допоміжна: 

 

1. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

2. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. – РАН, Центр 

конфликтологических ис-ний. −  М., 1995. – 320 с 

3. Конфлікти в суспільствах, що трансформуються //Збірник наукових 

статей (за матеріалами ХІ Харківських політологічних читань). − Харків.: 

«Право», 2001. – 196 с. 

4. Бодалев А.А. Психология общения: Избр. псих. труды. – 2-е изд. – М. : 

«МОДЭК», 2002. – 256 с. 

5. Марченко О.В. Право як ціннісно-нормативна система: темпоральний 

аспект / Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Гілея. – 

Випуск 75. – 2013. – С. 213–216. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги / Карл Поппер. – М. : Феникс, 

Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. Т. 1. : Чары 

Платона : пер. с англ. / под ред. В. Садовского. – 448 с. 

7. Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт  / В. Н. Кудрявцев // 

Государство и право. – 2005. – № 9. – С. 13 -17.  

 

13. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1.  http://www.crnhq.org «Conflict Resolution Network» - англомовний сайт, 

присвячений практичному застосуванню знань з конфліктології.  

2. http://www.igidravlika.com «Конфлктологія». На сайті викладено 

теоретичні аспекти знань з конфліктології та практичні поради щодо 

застосування їх на практиці. 

3. http://www.psychologist.ru/ Психоаналітичне консультування. 

Професійне консультування. Психотерапевтичне консультування.  

4. http://www.loveis.ru/test/ - Тести, які тут представлені, допоможуть Вам 

розібратися в собі, стати упевненіше. Всі тести працюють автоматично.  

5. http://socion.club.org.ua/ - Це соціонічний сайт клубу "Соціон". Наука 

соціоніка існує на стику психології, соціології, інформатики і вивчає відносини 

між окремими людьми і цілими колективами.  

6.  http://psy.ft.inc.ru/index.shtml "Сам собі психолог" - Науково-популярна 

психологія для всіх: щотижневі тематичні статті, психологічні тести, світові 

новини, форум. 

7.. http://tests.perchik.ru/ Тут зібрані тести, що охоплюють багато аспектів 

сучасного життя, тому Колекція постійно оновлюється. 

8. http://polbu.ru/moreno_sociometry  Морено Я. Социометрия 

[Электронный ресурс] / Я. Морено. // Библиотека "Полка букиниста"  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.crnhq.org
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igidravlika.com
http://www.psychologist.ru/
http://www.loveis.ru/test/
http://socion.club.org.ua/
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml
http://tests.perchik.ru/
http://polbu.ru/moreno_sociometry


 
 

 

 

9. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/20.php Корнелиус 

X. Картография конфликта [Электронный ресурс] / Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. // 

Хрестоматия по конфликтологии   

10. Гірник А. Основи конфліктології.   

http://uchebnikionline.com/psihologia/osnovi_konfliktologiyi__ornik_am/osnovi_ko

nfliktologiyi_-_ornik_am.htm  
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