
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни 

«ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ» для 

підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право 

 

Назва навчальної 

дисципліни 
ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Кафедра  цивільного права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач 

(орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

Семінарські заняття, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Вступ до альтернативного вирішення спорів орієнтовано на 

формування у здобувачів знань щодо способів ефективного 

врегульовувати конфліктів, особливо правових спорів, а також формування 

професійних навичок, в т.ч. таких  soft-skills як: навик конструктивного 

діалогу (взаємодії) з іншими людьми; професійно-орієнтоване критичне 

мислення; креативність як здатність до творчого пошуку, нестандартного 

рішення практичних завдань тощо. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Вступ до альтернативного вирішення спорів» 

забезпечує досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-

професійною програмою «Бакалавр права»: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  



ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.  

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи.  

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: цивільне і цивільне процесуальне право.  

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності.  

Результати навчання 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Вступ до альтернативного вирішення спорів» 

забезпечує досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-

професійною програмою «Бакалавр права»: 

ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.  

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин.  

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики.  

ПРН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло.  

ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту.  

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

ПРН 21. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Альтернативне вирішення спорів (АВС) як спосіб захисту прав, 

свобод, інтересів   

Тема 2. Класифікація способів альтернативного вирішення спорів та сфера 

їхнього застосування 

Тема 3. Переговори як спосіб альтернативного вирішення спорів  

Тема 4.  Претензійний порядок врегулювання спорів як особливий вид 



переговорів   

Тема 5. Посередництво як спосіб альтернативного вирішення спорів  

Тема 6. Фасилітація як вид посередництва  

Тема 7.  Медіація як вид посередництва  

Тема 8 Консиліація як вид посередництва  

Тема 9 Арбітраж як спосіб вирішення спорів   

Тема 10. Комбіновані способи альтернативного вирішення спорів   

 


