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ІІ. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Рівень вищої освіти магістр 

 
 

Загальна характеристика 

Кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 
Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи для денної форми навчання – 

56/124 

Мова навчання – українська 

Форма підсумкового контролю – екзамен письмовий 

 

 

 

 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Конфлікт як об’єкт альтернативних способів вирішення спорів 

Тема 2. Загальна характеристика альтернативних способів вирішення спорів 

Тема 3. Медіація як спосіб врегулювання конфліктів (спорів) 

Тема 4. Загальна характеристика медіаційної процедури 

Тема 5. Техніки та інструменти медіації 

Тема 6. Документування процедури медіації 

Тема 7. Нормативно-правове регулювання медіації. Етичні засади діяльності медіатора. 

Тема 8. Особливості медіації в окремих сферах суспільних відносин 
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 Тема 9. Третейське судочинство (арбітраж) як альтернативний квазісудовий спосіб вирішення 
спорів 

Тема 10. Врегулювання спору за участю судді 

Тема 11. Комбіновані способи вирішення спорів 

ІІІ. ПОЛІТИКА КНТЕУ ТА ОЧІКУВАННЯ 

Дотримання умов доброчесності Дотримання положень Етичного кодексу здобувача вищої освіти КНТЕУ, яке доступне за 

посиланням: 

https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf 

Критерії оцінювання Форми поточного контролю Форми підсумкового контролю 

Усне опитування, творчо-пошукові завдання, 
практичні кейси 

письмовий екзамен 

Оцінювання здійснюється з дотриманням Положення про оцінювання знань студентів та 

аспірантів, яке знаходиться за посиланням: 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf 

Відвідування занять Відвідування лекційних і практичних занять є обов'язковим для усіх здобувачів вищої освіти. 

Дотримання та виконання Положення про організацію освітнього процесу студентів, яке доступне 

за посиланням: 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf 
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- 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. 

- Мазаракі Н.А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні: дис. … докт.юрид.наук: 12.00.01. 

Київ, 2019. 484 с. URL: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31793.pdf. 
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2016. №1. С.92-100. 

- Можайкіна О.С. Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді. 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. №2. С. 174 – 180. 
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