Навчальна дисципліна «Конфліктологія»
Навчальна програма з дисципліни «Конфліктологія» розрахована на студентів, які
навчаються за спеціальністю «Право» і спрямована на формування у студентів професійних
умінь і навичок прогнозування, передбачення, врегулювання, розв’язання конфліктів і
подолання їх наслідків у різних сферах психологічної, педагогічної та юридичної практики.
Програма курсу складається з модулів:
Змістовий модуль 1. Характеристика конфлікту як соціального феномену. Вступ до
курсу «Юридична конфліктологія». «Конфліктологія» як наука і навчальна дисципліна.
Методологічні засади. Поняття про конфлікт, його структуру та види. Природа і динаміка
юридичних конфліктів. Структура і динаміка «Конфліктології»; об’єкт, суб’єкт,
суб’єктивна сторона, предмет, інцидент. Класифікація (типологія) юридичних конфліктів.
Формування навичок конструктивної поведінки у конфліктних ситуаціях.
Змістовий модуль 2. Розвязання та запобігання конфліктів у процесі застосування
права. Поняття: віктимність, «гібридна війна», Розв'язання та запобігання юридичних
конфліктів у процесі застосування права. Віктимність, як категорія юридичної
конфліктології та необхідність її профілактики. Асиметричні та неконвенційні війни.
Мультимодальні та багатоваріантні конфлікти. Деякі поняття «гібридної війни» в
міжнародному праві. «Миротворці світу».
У результаті вивчення предмету студенти повинні
знати:
• класифікацію юридичних конфліктів;
• особливості поведінки людей різних типів у конфліктних ситуаціях;
• принципи і методи управління конфліктами; • найбільш ефективні засоби запобігання,
врегулювання та вирішення конфліктів; • поняття медіації як альтернативного способу
врегулювання конфліктів;
• виявляти чинники соціальних конфліктів у окремому трудовому колективі, організації,
розробляти конкретні рекомендації щодо управління різними видами конфліктів;
вміти: оформити і розв’язати будь-який конфлікт юридичними засобами.
• сприймати новоздобуті знання з конфліктології та інтегрувати їх із уже наявними;
• застосовувати отримані знання практично.
Курс «Конфліктологія» для магістрів викладається на 5 курсі у 1 семестрі в обсязі
90 год. (16 год. – лекції, 14 год. – практичні, 60 год. самостійно, (3 кредити).
Форми проведення поточного контролю: усне та письмове опитування студентів,
написання доповідей чи рефератів з наступним захистом на семінарському (практичному)
занятті, самостійна та контрольна письмова робота, модульні контрольні роботи, тести
(прикладні, навчальні і контролюючі).
Підсумковий контроль – залік.

