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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціальні конфлікти відбуваються переважно у сфері право-
вих відносин, спричиняються юридичними ситуаціями, а потім і 
вирішуються юридичними засобами. 

Психологія конфліктів є складовою психології спілкування якої 
необхідні для професійній діяльності майбутніх юристів. Судові 
й правоохоронні органи, а з рештою всі фахівці-юристи, значну ча-
стину своєї діяльності приділяють аналізу, розслідуванню, розгля-
ду, попередженню та вирішенню конфліктів. Отже, назріла потреба у 
розробці нового напряму в науці та нової навчальної дисципліни, яка 
б на основі синтезу положень соціології, психології та правознавства 
вивчала б теорію та практику юридичних конфліктів. 

Навчальна програма з дисципліни “Юридична конфліктологія” 
розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю “Право-
знавство”. 

Мета і завдання дисципліни — вивчення основних положень 
загальної теорії юридичної конфліктології, підвищення методологіч-
ної та методичної підготовки майбутніх юристів до дій в конфліктних 
ситуаціях. 

Після опанування дисципліни студенти мають знати: 
•	 методологічні	засади	юридичної	конфліктології;	
•	 характеристику	 юридичного	 конфлікту	 як	 соціального	 фено-

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

дичного	конфлікту;	
•	 технології	ефективного	спілкування	та	раціональної	поведінки	

юриста	в	конфлікті;	
уміти: 
•	 аналізувати	зміст	та	структуру	юридичного	конфлікту;	
•	 прогнозувати,	 попереджувати,	 врегульовувати	 юридичні	 кон-

флікти;	
•	 використовувати	технології	ефективного	спілкування	та	раціо-

нальної	поведінки	в	конфлікті;	
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•	 проводити	 переговори	 з	 вирішення	 юридичних	 конфліктів	 та	
суперечностей;	

•	 застосовувати	методики	психологічного	захисту	в	конфліктних	
ситуаціях. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

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

РОЗДІЛ І. Загальна теорія юридичного конфлікту

1 Методологічні засади юридичної конфліктології

2 Характеристика юридичного конфлікту як соціального
феномену 

3 Механізми та динаміка юридичного конфлікту

4 Управління конфліктом

5 Вирішення та попередження юридичного конфлікту

Змістовий модуль II. Особистість в умовах юридичного 
конфлікту

РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОГО 
КОНФЛІКТУ

6 Особистість в умовах конфлікту

7 Технології ефективного спілкування та раціональної 
поведінки юриста в конфлікті

Разом годин: 108
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ЗМІСТ
дисципліни 

“ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ”

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

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Тема1. Методологічні засади юридичної конфліктології

Причини конфліктів у різних концептуальних підходах. Моти-
ваційний підхід. Когнітивний підхід. Організаційний підхід. 

Компоненти конфліктної ситуації. Роль рангів опонентів в 
конфліктній ситуації. 

Психологічна структура конфлікту, співвідношення різних рівнів 
мотивації. Типи конфліктів за різними критеріями визначення. Ди-
наміка конфліктів. Історія виникнення та розвитку конфліктології 
як теорії та практики. Становлення вітчизняної юридичної конфлік-
тології. Предмет, завдання та сучасні проблеми юридичної конфлік-
тології як міждисциплінарної галузі знань. 

Загальна теорія конфлікту. Проблематика конфлікту за М. Вебе-
ром. Конфлікт та девіантна поведінка (Е. Дюркгейм). Соціальна на-
пруга в теорії соціальної дії Т. Парсонса. Р. Дарендорф: конфлікт та 
модернізація суспільства. 

Природа конфлікту. Поняття конфлікту, його сутність та функції. 
Рушійні сили та мотивація конфлікту. 

Сфери конфліктних взаємовідносин. Рівні наукового розгляду: 
геополітичний, політологічний, соціологічний, психологічний. Про-
блема взаємовідносин конфліктів на макро- та мікрорівнях. 

Класифікація конфліктів: за сферами прояву, за ступенем трива-
лості та напруги, за суб’єктами конфліктної взаємодії, за соціальни-
ми наслідками, за предметом. 

Методи юридичної конфліктології. 
Література	[1;	2;	8;	11;	13;	17–11]

Тема 2. Характеристика юридичного конфлікту 
як соціального феномену

Поняття та специфіка юридичного конфлікту. Конфлікти в 
нормативно-правовій сфері. Класифікація юридичного конфлікту за 
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галузями права, за природою належних правових норм, за системою 
державних правозастосовуючих органів. 

Юридичний конфлікт у державно-правовій сфері. Юридичні 
конфлікти між гілками влади та на парламентському рівні. 

Юридичний конфлікт у цивільно-правових відносинах. Юридичні 
конфлікти в господарських, комерційних та фінансових відносинах. 
Трудові конфлікти. Сімейні конфлікти. Екологічні конфлікти. 

Кримінальні конфлікти. 
Процесуальний конфлікт як система правовідносин. Виникнення 

та розвиток конфлікту залежно від позиції учасників процесу. Колізія 
захисту. Колізія обвинувача та потерпілого. 

Юридичні аспекти міжнародних конфліктів. Взаємодія міжна-
родних конфліктів та міжнародного права. 

Література [1;	2;	4;	8;	11;	13;	26;	27]

Тема 3. Механізми та динаміка юридичного конфлікту

Загальні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях: стратегія 
конфронтації, ухилення, пристосування, компромісу, співробітництва. 

“Презумпція невинності” та “презумпція винності” у конфліктних 
ситуаціях. 

Доречність даних стратегій у ділових, побутових та інших ти-
пових ситуаціях. Особливості застосування стратегій поведінки у 
подружніх та педагогічних конфліктах. 

Типи поведінки у ситуаціях спору і типи учасників дискусій і су-
перечок. Відбиття рис характеру учасників у цих стратегіях. 

Аналітика конфлікту. Визначення основних структурних еле-
ментів конфлікту. Поняття конфліктної ситуації. Сприйняття кон-
фліктної ситуації. Соціальна напруга. Вплив соціальної напруги на 
 поведінку. Напруга та соціальні протиріччя. Причини конфлік-
тів. Учасники юридичного конфлікту. Конфліктні інтереси. Позиція 
учасника юридичного конфлікту. 

Динаміка конфлікту. Спрямованість розвитку юридичного 
конфлікту. Стадії та фази юридичного конфлікту (В. М. Кудряв-
цев, А. Т. Ішмуратов). Динаміка нагромадження порушень. Латент-
на фаза. Демонстративна фаза. Агресивна фаза. Батальна фаза. Фінал 
юридичного конфлікту. Форми завершення юридичного конфлікту. 

Література	[4;	10;	11;	14;	21–24;	26]
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Тема 4. Управління конфліктом

Поняття управління конфліктом. Загальний зміст управлін-
ня конфліктом: прогнозування, попередження, стимулювання, 
регулювання та вирішення. Джерела прогнозування конфлікту. 
Шляхи попередження конфлікту. Вимушені та превентивні форми 
попередження конфлікту. Стимулювання конфлікту, його форми та 
засоби. Технології регулювання конфлікту: інформаційні, комуні-
кативні, соціально-психологічні, організаційні. Етапи врегулюван-
ня конфлікту. Передумови, форми та засоби вирішення конфліктів. 
Алгоритм діяльності з управління конфліктами. Фактори прийняття 
конструктивних рішень по конфлікту. 

Усунення причин юридичних конфліктів на загальносоціальному 
та психологічному рівнях, попередження міжособових кримінальних 
конфліктів. Методи підтримки співробітництва в юридичному кон-
флікті: згода, практична емпатія, збереження репутації, взаємодопов-
нення, виключення соціальної дискримінації. Інституціоналізація 
відносин. Нормативні механізми (моральні, релігійні, правові, полі-
тичні). 

Література [9;	11;	14;	20;	21;	25;	26;	33;	34;	36]

Тема 5. Вирішення та попередження юридичного конфлікту

Форми та механізми вирішення конфлікту. Досягнення кон-
сенсусу. Розподіл влад й узгоджувальні процедури. Парламентські 
процедури. Конституційні процедури. Тлумачення Конституції як 
вирішення конституційного конфлікту. Гармонізація правових актів, 
як попередження юридичних конфліктів: поняття та способи. 

Цивільне судочинство. Звернення в цивільний суд для вирішення 
конфлікту. Процесуальне положення осіб, що беруть участь у 
вирішенні конфлікту. Судовий розгляд конфлікту. Виконання судо-
вих рішень. 

Загальна характеристика спорів, що вирішує господарський суд. 
Процедури вирішення спорів. Шляхи підвищення ефективності 
вирішення господарських спорів. 

Кримінальне судочинство. Процедура вирішення спору та тип 
процесу. Міжнародно-правові процедури. Рішення як форма завер-
шення міжнародного конфлікту. Методи вирішення міжнародного 
конфлікту. Стратегії управління конфліктами: а) концепція К. Хол-
брада	 “завдання	 управління	 кризою”;	 б)	 “стратегія	 контролю	 за	
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конфліктами	у	світі,	який	розвивається”	(Л.	Блюмфельд	та	А.	Лейс);	
в)	посередництво;	г)	миротворчі	операції;	д)примусові	дії.	

Квазіюридичні методи вирішення юридичних конфліктів: 1) не-
формальний	 арбітраж	 (види	 третейського	 суду);	 2)	 посередницт-
во	(нейтральний	слухач,	співдія,	змішані	способи);	3)	двохколійний	
підхід;	4)	користь	консенсусу.	

Література	[9;	11;	14;	20;	22;	25;	26]

Змістовий модуль ІІ. Особистість в умовах юридичного 
конфлікту

РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Тема 6. Особистість в умовах конфлікту

Психологічні особливості поведінки особистості в умовах юри-
дичного конфлікту. Комунікативні здібності в умовах юридичного 
конфлікту. Врахування особливостей темпераменту в конфліктній 
ситуації. Екстраверти та інтроверти в умовах юридичного конфлікту. 
Мобільність та ригідність в умовах юридичного конфлікту. 

Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх ха-
рактеристика. Стратегії поведінки особистості в конфлікті: при-
мус, відхід, уступка, компроміс, співробітництво. Двомірна мо-
дель Томаса-Кілмена стратегії поведінки в конфлікті. Психологічні 
властивості міжособистісних відносин у конфлікті (симпатії-
антипатії, взаємовплив, співпереживання, взаєморозуміння). 

Типи конфліктних особистостей. Конфліктна особистість демон-
стративного, ригідного, некерованого та педантичного типів. Кон-
фліктна особистість “безконфліктного” типу. Застосування теорії ак-
центуації особистості (К. Леонгард, А. Лічко) у практиці вирішення 
юридичного конфлікту. 

Психологічний захист особистості в конфліктній ситуації. 
Література	[7;	10;	15;	22;	29–31;	35;	36]

Тема 7. Технології ефективного спілкування та раціональної 
поведінки юриста в конфлікті

Соціально-психологічна характеристика конфліктів у діяльності 
юристів (внутрішньоособистісні, міжособистісні, групові). 

Поняття технологій ефективного спілкування. Спілкування як 
основний елемент конфліктної взаємодії. Характеристика комуніка-
тивного, інтерактивного та перцептивного аспектів спілкування юрис-
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та в конфліктній ситуації. Психологічні умови ефективного публіч-
ного впливу. Правила та норми спілкування в умовах юридичного 
конфлікту. Невербальні засоби спілкування в конфліктній ситуації. 

Технології раціональної поведінки юриста в умовах конфлікту. За-
безпечення конструктивної поведінки сторін юридичного конфлікту. 
Застосування способів психологічної корекції та самоконтролю 
емоцій. Самооцінка раціональної поведінки в умовах конфлікту. 

Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів. Мо-
делі поведінки сторін, маніпулятивні технології у переговорному 
процесі. Технології стратегій і тактик у переговорному процесі. 

Література	[7;	10;	15;	22;	29–3135;	36]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Виникнення та розвиток юридичної конфліктології. 
 2. Методи юридичної конфліктології. 
 3. Поняття юридичного конфлікту. 
 4. Структура юридичного конфлікту. 
 5. Динаміка юридичного конфлікту. 
 6. Юридичні конфлікти між гілками влади та їх вирішення. 
 7. Юридичні конфлікти на парламентському рівні та їх вирішення. 
	 8.	 Юридичні	конфлікти	між	місцевими	органами	виконавчої	влади	

й органами місцевого самоврядування та їх вирішення. 
 9. Конфлікти у міжнародно-правовій сфері та їх вирішення. 
10. Конфлікти в адміністративно-правових відносинах та їх 

вирішення. 
11. Конфлікти у відносинах права власності та їх вирішення. 
12. Конфлікти у зобов’язально-правових відносинах та їх вирішення. 
13. Конфлікти у сфері приватизації державного майна та їх 

вирішення. 
14. Юридичні конфлікти у господарських відносинах та їх вирішення. 
15. Юридичні конфлікти у комерційних відносинах та їх вирішення. 
16. Юридичні конфлікти у фінансових відносинах та їх вирішення. 
17. Юридичні конфлікти у сфері оподаткування та їх вирішення. 
18.	 Конфлікти	у	земельно-правових	відносинах	та	їх	вирішення.	
19. Юридичні конфлікти у сфері митного контролю та їх вирішення. 
20. Юридичні конфлікти у житлово-побутових відносинах та їх ви-

рішення. 
21. Сімейно-правові конфлікти та їх вирішення. 
22. Екологічно-правові конфлікти та їх вирішення. 
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23. Трудові конфлікти та їх вирішення. 
24. Конфлікти у кримінально-правовій сфері та їх вирішення. 
25. Конституційне правосуддя як вирішення конституційних кон-

фліктів. 
26. Конфлікти у цивільному судочинстві та їх вирішення. 
27. Конфлікти у кримінальному судочинстві та їх вирішення. 
28.	 Конфлікти	у	господарському	судочинстві	та	їх	вирішення.	
29. Квазіюридичні форми вирішення юридичних конфліктів. 
30. Технології ефективного спілкування та раціональної поведінки 

юриста в конфліктній ситуації. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет, завдання та сучасні проблеми юридичної конф ліктології 
як міждисциплінарної галузі знань.

 2. Поняття конфлікту, його сутність та функції.
 3. Аналітика конфлікту.
 4. Рушійні сили та мотивція конфлікту.
 5. Структура конфлікту.
 6.  Визначення основних структурних елементів конфлікту. 
 7. Поняття конфліктної ситуації. 
	 8.	 Сприйняття	конфліктної	ситуації.	
 9. Соціальна напруга. Вплив соціальної напруги на поведінку.
10. Напруга та соціальні протиріччя. 
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 

правозастосовуючих органів.
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25. Конфлікти в нормативно-правовій сфері.
26. Трудові конфлікти. 
27. Кримінальні конфлікти. 
28.	 Кримінально-процесуальні	конфлікти.
29. Процесуальний конфлікт як система правовідносин.
30. Виникнення та розвиток конфлікту залежно від позиції учасників 

процесу. 
31. Юридичні аспекти міжнародних конфліктів.
32. Взаємодія міжнародних конфліктів та міжнародного права.
33. Консенсус в правовій сфері як вирішення конфлікту. 
34. Вирішення та попередження конфлікту в системі розподілу влад.
35. Конфлікт на парламентському рівні та підходи до його вирішення.
36. Конфлікт у конституційному правосудді. 
37. Конфлікт у цивільному судочинстві. 
38.	 Конфлікт		у	господарському	судочинстві,	арбітражному	процесі.	
39. Конфлікт у кримінальному судочинстві. 
40. Конфлікт міжнародно-правових процедур.
41. Загальний зміст управління конфліктом: прогнозування, попере-

дження, стимулювання, регулювання та вирішення.
42. Шляхи попередження конфлікту. Вимушені та превентивні фор-

ми попередження конфлікту.
43. Стимулювання конфлікту, його форми та засоби.
44. Судовий контроль за розслідуванням як форма вирішення 

конфлікту.
45. Попередження та подолання процесуального конфлікту.
46. Подолання конфлікту та заходи процесуального та психічного 

впливу.
47. Форми та механізми вирішення конфлікту.
48.	 Тлумачення	 Конституції	 як	 вирішення	 конституційного	 конф-

лікту.
49. Гармонізація правових актів, як попередження юридичних кон-

фліктів: поняття та способи.
50. Квазіюридичні методи вирішення юридичних конфліктів: нефор-

мальний арбітраж.
51. Квазіюридичні методи вирішення юридичних конфліктів: посе-

редництво.
52. Квазіюридичні методи вирішення юридичних конфліктів: ней-

тральний слухач. 
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53. Психологічні особливості особистості в умовах юридичного 
конфлікту. 

54. Комунікативні здібності в умовах юридичного конфлікту.
55. Врахування особливостей темпераменту в конфліктній ситуації. 
56. Екстраверти та інтраверти в умовах юридичного конфлікту. 
57.  Мобільність та ригідність в умовах юридичного  конфлікту.
58.	Моделі	поведінки	особистості	у	практиці	вирішення	юридично-

го конфлікту та їх характеристика.
59. Стратегії поведінки особистості у практиці вирішення юри-

дичного конфлікту (примус, відхід, уступка, компроміс, 
співробітництво).

60. Типи конфліктних особистостей. Конфліктна особистість 
демон стра тивного, ригідного, некерованого, педантичного та 
“безконфліктного” типів.
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