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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Соціальні конфлікти найчастіше відбуваються у сфері правових 
відносин, спричинюються юридичними ситуаціями і вирішуються 
юридичними засобами. Судові, правоохоронні та правозастосовні ор-
гани, а зрештою всі фахівці-юристи значну частину своєї діяльності 
присвячують аналізу, розслідуванню, розгляду та запобіганню конф-
ліктам. Отже, цілком нагальною є потреба у вивченні майбутніми 
правознавцями юридичної конфліктології. 

Мета дисципліни полягає у вивченні основних положень загаль-
ної теорії юридичної конфліктології, підвищенні методологічної та 
методичної підготовки майбутніх юристів до дій у конфліктних си-
туаціях. 

Юридична конфліктологія є професійно спрямованою навчаль-
ною дисципліною з підготовки спеціалістів з права. Вивчення юри-
дичної конфліктології тісно пов’язане із опануванням таких суміжних 
навчальних дисциплін, як цивільне, трудове, господарське, фінансо-
ве, кримінальне, процесуальне право, юридична психологія. 

Знання юридичної конфліктології сприятимуть пізнанню сту-
дентами психічних явищ і закономірностей, які виникають у сферах 
діяльності, що регулюються нормами права. 

Навчальна програма дисципліни “Юридична конфліктологія” 
розрахована на студентів, які навчаються за спеціальностями “Пси-
хологія”, “Практична психологія”, “Правознавство”, “Правоохоронна 
діяльність”. 

Загальні вимоги до вивчення курсу.
студенти повинні знати: 
•	 місце	юридичної	конфліктології	в	системі	психологічної	науки	

та права, її предмет, історію розвитку; систему, основні понят-
тя; 

•	 методологічні	засади	юридичної	конфліктології;	
•	 характеристики	юридичного	конфлікту	як	соціального	феноме-

на;
•	 класифікацію	юридичних	конфліктів;
•	 структуру	юридичних	конфліктів;
•	 динаміку	юридичних	конфліктів;
•	 зміст	управління	юридичними	конфліктами;
•	 форми	та	механізми	урегулювання	юридичних	конфліктів;
•	 квазіюридичні	методи	урегулювання	юридичних	конфліктів;
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•	 психологічні	особливості	поведінки	особистості	в	умовах	юри-
дичного конфлікту;

•	 технології	ефективного	спілкування	та	раціональної	поведінки	
юриста в конфлікті.

А також уміти:
•	 застосовувати	методи	юридичної	конфліктології	у	практичній	

діяльності;
•	 використовувати	 психологічні	 знання	 при	 розв’язанні	 питань	

цивільно-правового регулювання;
•	 аналізувати	зміст	та	структуру	юридичного	конфлікту;
•	 прогнозувати,	 запобігати,	 урегульовувати	 юридичні	 конфлік-

ти;
•	 використовувати	технології	ефективного	спілкування	та	раціо-

нальної поведінки в конфлікті;
•	 проводити	переговори	з	розв’язання	юридичних	конфліктів	та	

суперечностей;
•	 застосовувати	методики	психологічного	захисту	в	конфліктних	

ситуаціях. 
Активізація вивчення студентами дисципліни “Юридична конф-

ліктологія”:
а) формування у студентів навичок самостійного опрацювання 

навчальної та наукової літератури у процесі підготовки питань, 
що виносяться на семінарське заняття, а також під час самостій-
ного написання рефератів;

б) заохочення студентів до активної роботи з обговорення питань 
методики викладання;

в) розвиток уміння творчо мислити, самостійно формулювати, 
викладати та аргументувати свої думки; 

г) вироблення у студентів здатності самостійно аналізувати конф-
ліктні явища;

д) розвиток у студентів уміння застосовувати здобуті знання в 
ефективній професійній діяльності.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ЮРИДИЧНА  КОНФЛІКТОЛОГІЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль I. Вступ до юридичної конфліктології

1 Методологічні засади юридичної конфліктології

2 Поняття, структура та динаміка юридичного конфлікту

Змістовий модуль II. Юридичні конфлікти: поняття, види, 
способи розв’язання

3 Типологія та види юридичних конфліктів

4 Управління, розв’язання та запобігання юридичним
конфліктам

Змістовий модуль III. Особистість в умовах юридичного 
конфлікту

5 Особистість в умовах юридичного конфлікту

6 Технології ефективного спілкування та раціональної
поведінки юриста в конфлікті

Разом годин: 54

ЗМІСТ
 дисципліни 

 “ЮРИДИЧНА  КОНФЛІКТОЛОГІЯ”

Змістовий модуль I. Вступ до юридичної конфліктології

Тема 1. Методологічні засади юридичної конфліктології.
Тема 2. Поняття, структура та динаміка юридичного конфлікту.

Змістовий модуль II. Юридичні конфлікти: поняття, види, 
способи розв’язання

Тема 3. Типологія та види юридичних конфліктів. 
Тема 4. Управління, розв’язання та запобігання юридичним конф-

ліктам. 
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Змістовий модуль III. Особистість в умовах юридичного 
конфлікту

Тема 5.  Особистість в умовах юридичного конфлікту.
Тема 6. Технології ефективного спілкування та раціональної по-

ведінки юриста в конфлікті.

ПЛАНИ  ЛЕКЦІЙ

Змістовий модуль I. Вступ до юридичної конфліктології

Тема 1. Методологічні засади юридичної конфліктології

1. Ранні та загальнонаукові погляди на конфлікти.
2. Філософсько-соціологічні погляди на конфлікти.
3. Психологічні концепції конфлікту.
4. Конфліктологія як наука, та її галузь — юридична конфліктоло-

гія.
Література [12; 14; 15; 18–20; 23; 28; 30; 31; 38; 75–77]

Тема 2. Поняття, структура та динаміка юридичного 
конфлікту

1. Поняття юридичного конфлікту.
2. Структура юридичного конфлікту. 
3. Динаміка юридичного конфлікту. 

Література [14; 18–20; 23; 28; 30; 31; 38; 48; 75–77]

Змістовий модуль II. Юридичні конфлікти: поняття, види, 
способи розв’язання

Тема 3. Типологія та види юридичних конфліктів

1. Типологія юридичного конфлікту.
2. Характеристика окремих видів юридичних конфліктів. 

Література [18–20; 27; 31; 38; 58; 75–77]
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Тема 4. Управління, розв’язання та запобігання 
юридичним конфліктам

1. Проблема управління конфліктом у сучасній конфліктології.
2. Управління конфліктами у правовій сфері.
3. Неформальні та квазіюридичні способи розв’язання правових 

конфліктів. 
4. Юридичні способи розв’язання правових конфліктів.

Література [2; 4; 5; 8; 10; 14; 18–20; 27; 31;
 37; 38; 48; 58; 59; 75–77]

Змістовий модуль III. Особистість в умовах юридичного 
конфлікту

Тема 5. Особистість в умовах юридичного конфлікту

1. Психологічні особливості поведінки особистості в умовах юри-
дичного конфлікту.

2. Моделі поведінки особистості в конфлікті. 
3. Типи конфліктних особистостей.
4. Психологічний захист особистості в ситуації юридичного конф-

лікту. 
Література [10; 13; 14; 31; 45; 53; 55]

Тема 6. Технології ефективного спілкування та раціональної 
поведінки юриста в конфлікті

1. Соціально-психологічна характеристика конфліктів у діяль-
ності юристів.

2. Психологічні умови ефективного спілкування в умовах юри-
дичного конфлікту.

3. Психологічні умови раціональної поведінки юриста в умовах 
конфлікту.

4. Психологія переговорного процесу у розв’язанні конфліктів. 
Література [7; 22; 31; 34; 52; 57; 70–72]
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ВКАЗІВКИ  ДО  САМОСТІЙНОГО  ВИВЧЕННЯ 
ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

На першому занятті викладач ознайомлює студентів з основни-
ми вимогами, що висуваються з боку кафедри історії та теорії де-
ржави і права, щодо підготовки до семінарських занять.

При підготовці до семінарських занять студент має опрацювати 
рекомендовану літературу. У робочому зошиті законспектувати най-
важливіші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських 
занять, скласти розгорнутий план чи тези виступу. 

Семінарські заняття можуть проводитися в різних формах: ус-
ного опитування, співбесіди, творчої дискусії, заслуховування під-
готовлених рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, 
перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін.

Вивчення найважливіших і складніших питань передбачає під-
готовку студентами рефератів за темами, які додаються до пла-
ну семінарського заняття. При підготовці реферату студенти ма-
ють використовувати не тільки основну, а й додаткову літературу. 
Найґрунтовніші реферати заслуховуються на семінарських занят-
тях, а також використовуються при проведенні студентських науко-
вих конференцій.

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для 
самостійної роботи і самоконтролю студентів, підготовка відповідей 
на які є обов’язковою. Відповіді на питання для самостійної робо-
ти і самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 
самостійних завдань. З метою перевірки рівня засвоєння матеріа-
лу та здатності самостійно і творчо мислити для виконання деяких 
завдань студентам пропонується така форма роботи, як складання 
схем та ілюстрацій до вивченого матеріалу. Це передбачає ознайом-
лення з додатковою літературою. 

Наприкінці семінарського заняття викладач робить висновки з 
питань теми, підкреслює позитивні і негативні аспекти у відповідях 
студентів, виставляє оцінки, дає завдання на наступне заняття.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Основною формою контролю самостійної роботи студентів про-
тягом семестру є перевірка та рецензування контрольних робіт. 
Контрольні роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення 
та узагальнення знань, виявлення уміння їх застосовувати. Оцінки 
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за результатами перевірки контрольних робіт студентів проставля-
ють у відомості обліку виконання контрольних робіт. Контрольна 
робота, виконана не за заданим варіантом, повертається студентові 
без перевірки із зазначенням причини повернення.

Загальний обсяг контрольної роботи повинен бути в межах 15–
20 сторінок друкованого тексту (або 30 сторінок рукописного) через 
півтора міжрядних інтервалу.

При виконанні контрольної роботи слід використовувати літера-
туру, яка зазначена у програмі навчальної дисципліни, враховуючи 
зміни у законодавстві України.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

1. Опрацювати основну літературу з навчальних тем. 
2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять.
3. Ознайомитися з додатковою літературою з навчальних тем.
4. Підготувати реферати з тем, винесених на відповідний модуль-

ний контроль.
Індивідуально-консультативна робота передбачає індивідуаль-

ні та групові консультації із студентами, які недостатньо засвоїли 
навчальний матеріал з курсу “Юридична конфліктологія”, а також 
відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних 
оцінок.

СИСТЕМА  ПОТОЧНОГО  ТА  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ

Об’єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семі-
нарських заняттях, де перевіряється рівень засвоєння ними ма-
теріалу, викладеного на лекціях, закріпленого під час самостійної 
підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і 
джерелами українського права.

До контрольних заходів належить модульний і підсумковий кон-
троль.

Модульний контроль передбачає:
•	 усне	опитування	з	питань,	передбачених	планами	семінарських	

занять;
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•	 перевірку	 самостійної	 роботи,	 ведення	 планів-конспектів	 за-
нять;

•	 виконання	практичних	завдань
•	 виконання	рубіжної	контрольної	роботи.
Рубіжна контрольна робота передбачає письмове виконання 

контрольної роботи за варіантами.
Підсумковий контроль здійснюється під час заліків та іспитів.

КРИТЕРІЇ   
ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ 

  з  дисципліни 
  “ЮРИДИЧНА  КОНФЛІКТОЛОГІЯ”

Поточне та підсумкове оцінювання знань з дисципліни “Юри-
дична конфліктологія” здійснюється за чотирибальною системою: 
“відмінно” (5), “добре” (4), “задовільно” (3), “незадовільно” (2).

Оцінка “відмінно” (5) виставляється у тому разі, якщо студент 
продемонстрував цілісне і повне розуміння вивченого навчально-
го матеріалу, його зв’язок з попереднім матеріалом; показав чітке 
знання наукової термінології, вміння застосовувати здобуті знання 
у практичній діяльності.

Оцінку “добре” (4) виставляється у тому разі, якщо студент зага-
лом орієнтується в навчальному матеріалі, правильно використовує 
наукову термінологію, вміє застосовувати здобуті знання у прак-
тичній діяльності.

Оцінка “задовільно” (3) виставляється у тому разі, якщо студент 
недостатньо знає матеріал, у його знаннях є суттєві прогалини, він 
не розуміється в деяких наукових категоріях, але вміє застосовува-
ти знання у практичній діяльності.

Оцінка “незадовільно” (2) виставляється у тому разі, якщо сту-
дент не володіє навчальним матеріалом, не розуміється в науко-
вих категоріях, не вміє застосовувати здобуті знання у практичній 
діяльності.

По завершенні вивчення навчального предмета “Юридична кон-
фліктологія” студенти складають залік.

Оцінка “зараховано” виставляється у тому разі, якщо студент 
загалом орієнтується в навчальному матеріалі, використовує нау-
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кову термінологію, вміє застосовувати здобуті знання у практичній 
діяльності.

Оцінка “не зараховано” виставляється у тому разі, якщо студент 
не володіє навчальним матеріалом, не розуміється у наукових ка-
тегоріях, не вміє застосовувати здобуті знання у практичній діяль-
ності.

Відповідно до вимог Болонської угоди оцінювання успішності 
знань студентів може здійснюватися за шкалою ECTS.

ТАБЛИЦЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  ШКАЛИ  ОЦІНЮВАННЯ 
ECTS  З  НАЦІОНАЛЬНОЮ  СИСТЕМОЮ  

ОЦІНЮВАННЯ  В  УКРАЇНІ

Оцінка за 
шкалою ECTS

Визначення Оцінка 
за національною 

системою

Оцінка 
за системою 

КНУВС

А
ВІДМІННО — відмінне 

виконання лише з незначною 
кількістю помилок

5 (відмінно) 90–100

В
ДУЖЕ ДОБРЕ — вище 

середнього рівня з кількома 
помилками

4 (добре)

82–89

С
ДОБРЕ — загалом правильна 

робота з певною кількістю 
значних помилок

75–81

D
ЗАДОВІЛЬНО — 

непогано, але зі значною 
 кількістю недоліків

3 (задовільно)

69–74

E
ДОСТАТНЬО — виконання

задовольняє мінімальні 
критерії

60–68

FX
НЕЗАДОВІЛЬНО — потрібно 

попрацювати

2 (незадовільно)

35–59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО — 
необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий  
повторний курс

1–34
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КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ

 1. Предмет, завдання та сучасні проблеми юридичної конфліктоло-
гії як міждисциплінарної галузі знань.

 2. Поняття конфлікту, його сутність та функції.
 3. Аналітика конфлікту.
 4. Рушійні сили та мотивація конфлікту.
 5. Структура конфлікту.
 6. Визначення основних структурних елементів конфлікту. 
 7. Поняття конфліктної ситуації. 
 8. Сприйняття конфліктної ситуації. 
 9. Соціальне напруження. Вплив соціального напруження на по-

ведінку.
 10. Напруження та соціальні суперечності. 
 11. Причини конфліктів.
 12. Конфліктні інтереси. 
 13. Динаміка конфлікту.
 14. Специфіка та поняття юридичного конфлікту. 
 15. Типологія юридичного конфлікту.
 16. Спрямованість розвитку юридичного конфлікту.
 17. Стадії та фази юридичного конфлікту. 
 18. Фінал юридичного конфлікту.
 19. Форми завершення юридичного конфлікту. 
 20. Учасники юридичного конфлікту.
 21. Позиція учасника юридичного конфлікту.
 22. Класифікація юридичного конфлікту за галузями права. 
 23. Класифікація юридичного конфлікту за природою належних пра-

вових норм.
 24. Класифікація юридичного конфлікту за системою державних 

правозастосовних органів.
 25. Конфлікти в нормативно-правовій сфері.
 26. Юридичні конфлікти в господарських відносинах.
 27. Юридичні конфлікти в комерційних відносинах. 
 28. Юридичні конфлікти у фінансових відносинах.
 29. Юридичні аспекти екологічних конфліктів. 
 30. Трудові конфлікти. 
 31. Кримінальні конфлікти. 
 32. Кримінально-процесуальні конфлікти.
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 33. Процесуальний конфлікт як система правовідносин.
 34. Виникнення та розвиток конфлікту залежно від позиції учасни-

ків процесу. 
 35. Юридичні аспекти міжнародних конфліктів.
 36. Взаємодія міжнародних конфліктів та міжнародного права.
 37. Консенсус у правовій сфері як вирішення конфлікту. 
 38. Вирішення та попередження конфлікту в системі розподілу 

влад.
 39. Конфлікт на парламентському рівні та підходи до його 

розв’язання.
 40. Конфлікт у конституційному правосудді. 
 41. Конфлікт у цивільному судочинстві. 
 42. Конфлікт у господарському судочинстві. 
 43. Конфлікт у кримінальному судочинстві. 
 44. Конфлікт міжнародно-правових процедур.
 45. Загальний зміст управління конфліктом: прогнозування, запобі-

гання, стимулювання, регулювання та розв’язання.
 46. Шляхи запобігання конфлікту. Вимушені та превентивні форми 

запобігання конфлікту.
 47. Стимулювання конфлікту, його форми та засоби.
 48. Технології регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, 

соціально-психологічні, організаційні.
 49. Передумови, форми та засоби розв’язання конфліктів.
 50. Усунення причин юридичних конфліктів на загальносоціальному 

та психологічному рівнях, запобігання міжособовим криміналь-
ним конфліктам.

 51. Методи підтримки співробітництва в юридичному конфлікті: зго-
да, практична емпатія, збереження репутації, взаємодоповнення, 
виключення соціальної дискримінації.

 52. Судовий контроль за розслідуванням як форма розв’язання кон-
флікту.

 53. Запобігання та подолання процесуального конфлікту.
 54. Подолання конфлікту та заходи процесуального та психічного 

впливу.
 55. Форми та механізми розв’язання конфлікту.
 56. Тлумачення Конституції як розв’язання конституційного конф-

лікту.
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 57. Гармонізація правових актів як запобігання юридичним конфлік-
там: поняття та способи.

 58. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: не-
формальний арбітраж.

 59. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: посе-
редництво.

 60. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: ней-
тральний слухач. 

 61. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: спів-
дія.

 62. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: змі-
шані способи.

 63. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: двох-
колійний підхід.

 64. Психологічні особливості особистості в умовах юридичного кон-
флікту. 

 65. Комунікативні здібності в умовах юридичного конфлікту.
 66. Урахування особливостей темпераменту в конфліктній ситуації. 
 67. Екстраверти та інтроверти в умовах юридичного конфлікту. 
 68. Мобільність та ригідність в умовах юридичного конфлікту.
 69. Моделі поведінки особистості у практиці розв’язання юридично-

го конфлікту та їх характеристика.
 70. Стратегії поведінки особистості у практиці розв’язання юридич-

ного конфлікту (примус, відхід, уступка, компроміс, співробіт-
ництво).

 71. Психологічні властивості міжособистісних відносин у юридично-
му конфлікті (симпатії-антипатії, взаємовплив, співпереживання, 
взаєморозуміння).

 72. Типи конфліктних особистостей. Конфліктна особистість де-
монстративного, ригідного, некерованого, педантичного та “без-
конфліктного” типів.

 73. Застосування теорії акцентуації особистості (К. Леонгард, А. Є. 
Лічко) у практиці розв’язання юридичного конфлікту.

 74. Психологічний захист особистості в ситуації юридичного конф-
лікту.

 75. Психологічний вплив на елементи юридичного конфлікту: учас-
ники, мотиви поведінки, об’єкти, сили та засоби протидії.
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 76. Моделі та стратегії поведінки особистості в ситуації юридичного 
конфлікту, їх характеристика.

 77. Характеристика комунікативного, інтерактивного та перцептив-
ного аспектів спілкування юриста в конфліктній ситуації. 

 78. Правила та норми спілкування в умовах юридичного конфлікту.
 79. Використання юристом невербальних засобів спілкування в кон-

фліктній ситуації.
 80. Соціально-психологічна характеристика конфліктів у діяльності 

юристів (внутрішньоособистісні, міжособистісні, групові). 
 81. Технології раціональної поведінки юриста в умовах конфлікту.
 82. Забезпечення конструктивної поведінки сторін юридичного кон-

флікту.
 83. Застосування юристом способів психологічної корекції та само-

контролю емоцій у ситуації конфлікту.
 84. Самооцінка раціональної поведінки особистості в умовах юри-

дичного конфлікту.
 85. Психологія переговорного процесу з розв’язання юридичних кон-

фліктів.
 86. Моделі поведінки сторін, маніпулятивні технології у практиці 

розв’язання юридичного конфлікту.
 87. Технології стратегій і тактик у практиці розв’язання юридичного 

конфлікту.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

Змістовий модуль I
 1. Предмет, завдання та сучасні проблеми юридичної конфліктоло-

гії як міждисциплінарної галузі знань.
 2. Поняття конфлікту, його сутність та функції.
 3. Аналітика конфлікту.
 4. Рушійні сили та мотивація конфлікту.
 5. Структура конфлікту.
 6. Визначення основних структурних елементів конфлікту. 
 7. Поняття конфліктної ситуації. 
 8. Сприйняття конфліктної ситуації. 
 9. Соціальне напруження. Вплив соціального напруження на по-

ведінку.
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 10. Напруження та соціальні суперечності. 
 11. Причини конфліктів.
 12. Конфліктні інтереси. 
 13. Динаміка конфлікту.
 14. Стадії та фази юридичного конфлікту. 
 15. Фінал юридичного конфлікту.
 16. Форми завершення юридичного конфлікту. 

Змістовий модуль II
 17. Специфіка та поняття юридичного конфлікту. 
 18. Типологія юридичного конфлікту.
 19. Спрямованість розвитку юридичного конфлікту.
 20. Учасники юридичного конфлікту.
 21. Позиція учасника юридичного конфлікту.
 22. Класифікація юридичного конфлікту за галузями права. 
 23. Класифікація юридичного конфлікту за природою належних пра-

вових норм.
 24. Класифікація юридичного конфлікту за системою державних 

правозастосовних органів.
 25. Конфлікти в нормативно-правовій сфері.
 26. Юридичні конфлікти в господарських відносинах.
 27. Юридичні конфлікти в комерційних відносинах. 
 28. Юридичні конфлікти в фінансових відносинах.
 29. Юридичні аспекти екологічних конфліктів. 
 30. Трудові конфлікти. 
 31. Кримінальні конфлікти. 
 32. Кримінально-процесуальні конфлікти.
 33. Процесуальний конфлікт як система правовідносин.
 34. Виникнення та розвиток конфлікту залежно від позиції учасни-

ків процесу. 
 35. Юридичні аспекти міжнародних конфліктів.
 36. Взаємодія міжнародних конфліктів та міжнародного права.
 37. Консенсус у правовій сфері як розв’язання конфлікту. 
 38. Розв’язання та запобігання конфлікту в системі розподілу влад.
 39. Конфлікт на парламентському рівні та підходи до його 

розв’язання.
 40. Конфлікт у конституційному правосудді. 
 41. Конфлікт у цивільному судочинстві. 
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 42. Конфлікт у господарському судочинстві. 
 43. Конфлікт у кримінальному судочинстві. 
 44. Конфлікт міжнародно-правових процедур.
 45. Загальний зміст управління конфліктом: прогнозування, запобі-

гання, стимулювання, регулювання та розв’язання.
 46. Шляхи запобігання конфлікту. Вимушені та превентивні форми 

запобігання конфлікту.
 47. Стимулювання конфлікту, його форми та засоби.
 48. Технології регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, 

соціально-психологічні, організаційні.
 49. Передумови, форми та засоби розв’язання конфліктів.
 50. Усунення причин юридичних конфліктів на загальносоціальному 

та психологічному рівнях, запобігання міжособовим криміналь-
ним конфліктам.

 51. Методи підтримки співробітництва в юридичному конфлікті: зго-
да, практична емпатія, збереження репутації, взаємодоповнення, 
виключення соціальної дискримінації.

 52. Судовий контроль за розслідуванням як форма розв’язання кон-
флікту.

 53. Запобігання та подолання процесуального конфлікту.
 54. Подолання конфлікту та заходи процесуального та психічного 

впливу.
 55. Форми та механізми розв’язання конфлікту.
 56. Тлумачення Конституції як розв’язання конституційного конф-

лікту.
 57. Гармонізація правових актів як запобігання юридичним конфлік-

там: поняття та способи.
 58. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: не-

формальний арбітраж.
 59. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: посе-

редництво.
 60. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: ней-

тральний слухач. 
 61. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: спів-

дія.
 62. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: змі-

шані способи.
 63. Квазіюридичні методи розв’язання юридичних конфліктів: двох-

колійний підхід.
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Змістовий модуль III
 64. Психологічні особливості особистості в умовах юридичного кон-

флікту. 
 65. Комунікативні здібності в умовах юридичного конфлікту.
 66. Урахування особливостей темпераменту в конфліктній ситуації. 
 67. Екстраверти та інтроверти в умовах юридичного конфлікту. 
 68. Мобільність і ригідність в умовах юридичного конфлікту.
 69. Моделі поведінки особистості у практиці розв’язання юридично-

го конфлікту та їх характеристика.
 70. Стратегії поведінки особистості у практиці розв’язання юридич-

ного конфлікту (примус, відхід, уступка, компроміс, співробіт-
ництво).

 71. Психологічні властивості міжособистісних відносин у юридично-
му конфлікті (симпатії-антипатії, взаємовплив, співпереживання, 
взаєморозуміння).

 72. Типи конфліктних особистостей. Конфліктна особистість де-
монстративного, ригідного, некерованого, педантичного та “без-
конфліктного” типів.

 73. Застосування теорії акцентуації особистості (К. Леонгард, А. Є. 
Лічко) у практиці розв’язання юридичного конфлікту.

 74. Психологічний захист особистості в ситуації юридичного конф-
лікту.

 75. Психологічний вплив на елементи юридичного конфлікту: учас-
ники, мотиви поведінки, об’єкти, сили та засоби протидії.

 76. Моделі та стратегії поведінки особистості в ситуації юридичного 
конфлікту, їх характеристика.

 77. Характеристика комунікативного, інтерактивного та перцептив-
ного аспектів спілкування юриста в конфліктній ситуації. 

 78. Правила та норми спілкування в умовах юридичного конфлікту.
 79. Використання юристом невербальних засобів спілкування в кон-

фліктній ситуації.
 80. Соціально-психологічна характеристика конфліктів в юридичній 

діяльності (внутрішньоособистісні, міжособистісні, групові). 
 81. Технології раціональної поведінки юриста в умовах конфлікту.
 82. Забезпечення конструктивної поведінки сторін юридичного кон-

флікту.
 83. Застосування юристом способів психологічної корекції та само-

контролю емоцій в ситуації конфлікту.
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 84. Самооцінка раціональної поведінки особистості в умовах юри-
дичного конфлікту.

 85. Психологія переговорного процесу з розв’язання юридичних кон-
фліктів.

 86. Моделі поведінки сторін, маніпулятивні технології у практиці 
розв’язання юридичного конфлікту.

 87. Технології стратегій і тактик у практиці розв’язання юридичного 
конфлікту.
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