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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. 

  



 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. 

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


 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». 

 

 

 

 

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».  
 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год. / 3 кредити ECTS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

  
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні основних категорій і понять  дисципліни «Юридична 
конфліктологія» 

4 

 
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні основних категорій і понять дисципліни, 
усвідомленні значення наукових знань та вмінь попереджати та ефективно 
усувати конфлікти в професійній діяльності юриста..  
 

3 

 
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 



1 

  Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті. 

 

Для навчальної дисципліни «Юридична конфліктологія» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: презентації результатів 

виконаних завдань та досліджень, контрольні питання, тестові завдання тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1.1. 

до Робочої програми 

з навчальної дисципліни 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

  

«_____»___________ 2019 р. 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ  
 

Освітній ступінь бакалавр 

Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА   Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин). 

Курс 2   Групи ЮД-841/849 

                          ЮД-931 МСН  

№
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Назва теми  

(згідно з РПНД) 
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Аудиторна робота 
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ц
ії

 

С
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ін
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и
 

П
р
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т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 Юридична конфліктологія як 

наука 

12 4 2 2 - 10 
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Назва теми  

(згідно з РПНД) 
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б

ся
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го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

2 Причини, динаміка та 

класифікація конфліктів 

12 4 2 2 - 10 

3 Конфлікти у просторі юридичної 

комунікації 

14 6 2 2 2 10 

4 Методи подолання конфліктів у 

професійній діяльності юриста.  

12 4 2 - 2 10 

5 Критика у професійному 

спілкуванні як фактор 

розгортання конфлікту 

12 4 2 - 2 10 

6 Конфлікти як наслідок 

маніпулятивної поведінки 

суб’єктів професійного 

спілкування 

12 2 2 - 2 - 

7 Керування конфліктами 16 6 2 - 2 10 

 Разом за навчальний рік 90 30 14 6 10 60 

 Форма підсумкового контролю ЗАЛІК 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри  психології та педагогіки,  

протокол від «25» червня 2019 № 11 

 

 

Завідувача кафедри 

психології та педагогіки            _________        Олена ДИСА 

 

 



ДОДАТОК 2 

до Робочої програми з навчальної  

дисципліни 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 

 

Освітній ступінь бакалавр  

Спеціальність 081 «Право» 

                                                                            

на 2019/2020 навчальний рік 

 

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). 

 

 

Підручники та посібники 

 

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

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2018. – 112 с. 

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

конфликтологических ис-ний. −  М., 2016. – 320 с 

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

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

«Право», 2016. – 196 с. 

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

«МОДЭК», 2018. – 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. – 2017. – № 9. – С. 13 -17.  

 

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"  

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_kon

fliktologiyi_-_ornik_am.htm  

 

Завідувача кафедри 

психології та педагогіки            _________       Олена ДИСА 
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