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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Освітньо-професійна програма «Медіація» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 Право розроблена згідно з вимогами Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», а також 

галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

затвердженого т.в.о. міністра МОН України С.Шкарлета № 1053 від 17.08.2020 р. 

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за 

Національною рамкою кваліфікацій. 

 
Розроблено робочою групою у складі 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування посади, місце 

роботи 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Стаж науково-

педагогічної 

та/або наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідній 

роботі, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про підвищення  

кваліфікації викладача 

(найменування  закладу, 

вид документа,  тема, дата 

видачі) 

Керівник 

проектної групи 

      

Гаврилюк 

Руслана 
Олександрівна 

завідувачка кафедри публічного 

права, доцентка кафедри 
публічного права юридичного 

факультету ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 

Чернівецький державний  

університет ім. Ю. 
Федьковича  

Диплом спеціаліста з 

відзнакою РН№11798899 

від 30.06.1999 р.  
Спеціальність : 

«Правознавство»; 

кваліфікація : «юрист» 

Диплом доктора юридичних 

наук зі спеціальності: 12.00.07 
- адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право  ДД 

№004338  
Рішення Атестаційної колегії 

від 28 квітня 2015 року; 

Тема: «Природа податкового 

права: 

антропосоціокультурний 
підхід»; 

Атестат доцента  кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права   
Серія 02ДЦ, № 000429 

Рішення Атестаційної колегії 

від 24 грудня 2003 року. 

Протокол № 5/55-Д 

21 рік 1.Гаврилюк Р.А.  Методологическая 

традиция доктрины естественного 
права: монография / Р. А. Гаврилюк. 

– Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 

2012. – 788 с. 

2.Гаврилюк Р. А. 
Антропосоциокультурный код 

налогового права: монография. Книга 

1. Истоки налогового права / Р. А. 

Гаврилюк. – Черновцы: Черновицкий 

нац. ун-т, 2014. – 452 с. 
3.Гаврилюк Р. А. 

Антропосоциокультурный код 

налогового права: монография. Книга 

2. Константы налогового права / Р. А. 

Гаврилюк. – Черновцы: Черновицкий 
нац. ун-т, 2014. – 804 с. 

4.Гаврилюк Р. О. Природа 

податкового права: 

антропосоціокультурний підхід: 

1) з 28 січня по 12 лютого 

2017 р. проходила наукове 
стажування в Університеті 

міста Вісмар (Німеччина) за 

Програмою професійної 

кваліфікації «Правова 
методологія та методика 

викладання в Німеччині для 

викладачів університету» 

обсягом 108 годин.  

2) Впродовж двох тижнів з 9 
по 23 вересня 2019 р. 

проходила стажування у 

вільнюському університеті 

(Литва) за Програмою 

професійної кваліфікації 
«Правова методологія та 

методи викладання у Литві 

для викладачів університету» 

обсягом 120 годин. 

https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c


монографія / Р. О. Гаврилюк. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2014. – 636 с. 
5.Гаврилюк Р. О. Дія норм 

податкового права в часі, просторі 

та за колом осіб: Монографія. / Р. О. 

Гаврилюк – Чернівці: Рута, 2002. – 

392 с. 
6.Havryluk R. System of Paradigm 

Constants of Financial Law of State as 

the Basis of its Philosophic-

Methodological Unity // Mrkyvka, Petr 

(ed.) System of Financial Law: System 
of Financial Law. General Part: 

Conference Proceedings. 1st ed. Brno: 

Masaryk University, Faculty of Law, 

2015, pp. 130-143. 

7.Havrylyuk R.O. Origin of Tax Law: 
Anthroposociological Approach // 

European Applied Sciences. – 2012. – 

№ 1. – рр. 560- 570. 

8.Havrylyuk R. Characteristics of Pre-

State Redistributive (Tax) Right of Man 
// Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2015. 

– T. XCIV. – s. 49-60. 

9.Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. Legal 

Regulation of Taxation in The Swiss 

Confederation // European Journal of 
Law and Public Administration. – 2018. 

– Volume 5, Issue 1. – pp.81-93 

10.Пацурківський П., Гаврилюк 

Р. Алгебра верховенства права, або 
буттєвий устрій людського світу / Р. 

Гаврилюк // Право України. – 2017. – 

№ 3. – С. 112-125. 

11.Пацурківський П., Гаврилюк 

Р. Ціннісні виклики українській 
юридичній (правничій) освіті / Р. 

Гаврилюк // Право України. – 2017. – 

№ 10. – С. 38-55. 

12.Гаврилюк Р. Правова природа 

медіації як вислід буттєвих 
властивостей людини / Р. Гаврилюк // 

Право України. – 2018. – № 3. – С. 

128-143. 

13.Гаврилюк Р. Зумовленість 

правової природи медіації буттєвим 
устроєм людського світу / Р. 

Гаврилюк // Право України. – 2018. – 

№ 5. – С. 181-195. 

3) Нідерландська бізнес 

академія м. Бреда 

(Нідерланди). Термін 
стажування: з "3" лютого 

2019 року по "10" лютого  

2019 року обсягом 85 годин  

4) Університет TURIBA м. 

Рига (Латвія). Термін 
стажування: з "9" грудня 2019 

року по "14" грудня  2019 

року обсягом 85 годин  

5) Католицький університет 

Сан Антоніо м. Мурсія 
(Іспанія). Термін стажування: 

з "13" січня 2020 року по "18" 

січня  2020 року обсягом 80 

годин Разом 9 кредитів ECTS 

(250 годин). 
За результатами стажування 

отримано диплом 

Міжнародної федерації 

магістрів-медіаторів про 

успішне завершення  
базового курсу із медіації із 

загальним навчальним 

навантаженням 250 годин (9 

кредитів ЄКТС) на рівні 

«Міжнародний 
сертифікований медіатор» 

(16.01.2020 року). 

Стажування здійснювалося в 

межах виконання пакету 
завдань №1 і пакету завдань 

№2 грантового проекту 

№599010-EPP-1-2018-1-NL-

EPPKA2-CBHE-JP 

«Медіація: навчання та 
трансформація суспільства / 

MEDIATS» Програми ЄС 

ERASMUS+KA2: CBHE 

(Угода № 1018-349/001-001). 

https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=1lSgiv9N0PwFeL9Df4T51fxSueuxTNmOy
https://drive.google.com/open?id=1lSgiv9N0PwFeL9Df4T51fxSueuxTNmOy
https://drive.google.com/open?id=1eaPDSZI18oOLlRgnkSum9xQcQ7xg1_iN
https://drive.google.com/open?id=1eaPDSZI18oOLlRgnkSum9xQcQ7xg1_iN
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-


14.Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. Людська гідність як 

основоположна конституційна 
цінність: загальноєвропейський та 

український контексти / П.С. 

Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // 

Публічне право. – 2018. – 

Спеціальний випуск. – С. 142 – 151. 
15. Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. Людське право на медіацію // 

Право України. – 2020. – № 7. – С. 

212-229. 

16.Пацурківський П.С., Гаврилюк 
Р.О. Українська доктрина захисту 

прав споживачів фінансових послуг: 

між Скіллою етатизму і Харибдою 

людиноцентризму.// Вісник 

Запорізького національного 
університету. Юридичні науки. – 

2020. – № 2. – С. 116-124. 

17.Ruslana HAVRYLYUK. LEGAL 

CHARACTERISTICS OF 

MEDIATION // European Journal of 
Law and Public Administration, 2019, 

Volume 6, Issue 2, pp. 46-60 

https://doi.org/10.18662/eljpa/84  

18.Гаврилюк Р. А. Конституционно-

правовые проблемы фискальной   
децентрализации в Украине // 

Законодательство и правоприменение 

в контексте приоритетов социально-

экономического развития : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

12–13 сент. 2019 г. / ИППК судей, 

работников прокуратуры, судов и 

учреждений юстиции БГУ ; редкол. : 

С. К. Лещенко (отв. ред.) [и др.]. ‒ 
Минск : РИВШ, 2019. ‒ С. 228-232. 

19.Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. The 

Constitutional Structure of Local 

Government and Its Finances in Ukrain 

in Front of the Court of History // Finanse 
Publiczne a Konstytucja. Monografie 

prawnicze. Warszawa, 2020. - P. 257-

268. 

20.Petro PATSURKIVSKYY, Ruslana 

HAVRYLYUK, Illia YURIICHUK. 
Mediation as an anthroposociocultural 

value. European Journal of Law and  

Public Administration. 2020, Volume 

https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1cDbCK7rcmDCbddRUQ_P402DFKo3nWaIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-4G4HvVhwXOBX3VEQJXqVP3OU8wKgUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-4G4HvVhwXOBX3VEQJXqVP3OU8wKgUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-4G4HvVhwXOBX3VEQJXqVP3OU8wKgUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-4G4HvVhwXOBX3VEQJXqVP3OU8wKgUC/view?usp=sharing
https://doi.org/10.18662/eljpa/84


7, Issue 2, pp. 137-150 

https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/134  

21.Гаврилюк Р. О. Чи є 
врегулювання спору за участю судді 

згідно чинного законодавства 

України присудовою медіацією? // 

International  scientific  and practical  

conference  «European potential  for 
the development  of  legal  science,  

legislation  and  law  enforcement  

practice» : conference  proceedings,  

February  26–27,  2021.  Wloclawek,  

Republic  of Poland : «Baltija 
Publishing». 256 pages. 

22. Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. Запровадження європейської 
моделі медіації як шанс судовій 

реформі в Україні / П.С. 

Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // 

Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні: Матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 

18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. 

Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-

Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – 

Чернівці, 2018. – С. 242-246. 

23.Пацурківський П.С., Гаврилюк 
Р.О. Необхідність переходу до нової – 

інноваційної – правової моделі 

місцевих податків і зборів в Україні // 

Правова модель місцевих податків і 

зборів в Україні крізь призму 
ціннісних викликів Революції Гідності 

: збірник матеріалів круглого столу, 30 

березня 2018 р., м. Чернівці / уклад. 

Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк. 
Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича, 2018. – С. 7-26. 

24.Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. До питання про самовизначення 

юридичної психології як феномену 
дійсності та галузі знань // 

Концептуальні засади використання 

психологічних знань в судовій 

діяльності. Матеріали 
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Melenko // VOL 5, NO 2. – 2018. 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://lumenpublishing.com/journa

ls/index.php/ejlpa/article/view/867

/pdf. 

8. Oksana MELENKO 

Psychological and Legal 

Determinantsof the Professional 

Legal Identity of the Lawyer/ 

EUROPEAN JOURNAL OF 

LAW AND 

PUBLICADMINISTRATION.20

19. Vol. 6,No2. 

2019.86-100. URL: 

http://lumenpublishing.com/journa

ls/index.php/ejlpa/article/view/233

235.  

9. Oksana Melenko Mediation as 

an Alternative Form of Dispute 

Resolution: Comparative- 



Legal Analysis. EUROPEAN 

JOURNAL OF LAW AND 

PUBLICADMINISTRATION. 

Vol. 7. 

No. 2 .2020.р.46-63. Режим 

доступу до ресурсу 

https://lumenpublishing.com/journ

als/index.php/ejlpa/article/view/40

44 
10. Oksana Melenko Psychological 

and Legal Determinantsof the 

Professional Legal Identity of the 

Lawyer/ EUROPEAN JOURNAL OF 

LAW AND 

PUBLICADMINISTRATION.2019. 

Vol. 6,No2. 2019.р.86-100 

Участь і тези конференцій 

Меленко О.В. Економічна 

злочинність як одна із загроз 

економічній безпеці України: 

сучасний стан та шляхи 

подолання Міжрегіональний 

симпозіум «Проблеми протидії 

злочинності у ХХІ сторіччі: 

вітчизняний та  

міжнародний досвід» (24 квітня 

2015 р.). , Чернігів, 2015. – 

С.186-188 

 Melenko O. The Complex 

Approfch to the Formation of 

Lawyer’s Professional Motivation: 

Practical Analysis. / Oksana 

Melenko. // International 

Conference Legal and 

Administrative Challenges in 

Cross-border Cooperation, 

Chernivtsi, Ukraine, April 6th. – 

2017. 

Меленко О. В. Пробація як 

форма соціального та 

психолого-правового контролю. 

/ Оксана Володимирівна 

Меленко. // Філософські, 



методологічні та психологічні 

проблеми права [Текст] : 

матеріали VII Всеукр. наук.-

теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 

2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, 

М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв 

та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2017.. – 2017. – С. 236–266 

 Меленко О. В. Комплексний 

підхід до формування 

професійної мотивації юристів. / 

Оксана Володимирівна 

Меленко. // Юридична наука: 

виклики і сьогодення: Матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції (м. 

Одеса, Україна,9-10 червня 2017 

р.).- Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація 

права», 2017.. – No2017. – С. 12–

16. 

Меленко О. В. Мотивация 

студента как залог 

конкурентоспособного 

специалиста:психолого-

правовий аналіз. / Оксана 

Володимирівна Меленко. // 

«Topical lssues of Science and 

Edukation». (July 17, 2017, 

Warsaw Poland).. – 2017. – С. 15–

20. 

 

Актуальні проблеми юридичної 

відповідальності. / [О. В. 

Меленко, І. Г. Богатирьов, О. І. 

Богатирьов та ін.]. – Київ: 

Міністерство освіти і науки 

України. Буковинський 

державний фінансово-

економічний університет. Київ 

ВД “Дакор”., 2016. – 212 с. 

Порадник клініциста: правила 

надання правової допомоги 

споживачам фінансових послуг: 

навч.-метод.посібник / За 



заг.ред. Р.О.Гаврилюк.  

Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім 

Ю.Федьковича. 2020.164.  2021 

р. Страхування (Розділ 4 , 89-

119). 
 

Нестеренко Лідія 

Борисівна 

Асистентка кафедри публічного 

права юридичного факультету 
Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича  

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 
Федьковича, 2000 рік, 

«Правознавство», магістр 

права.  PH №13891312 

 
14,5 років Nesterenko Lidiia. Land Tax as a 

Source of Local Budget Revenues // 
European Journal of Law and Public 

Administration. Published by: Lumen 

Publishing House. On behalf of: Stefan 

cel Mare University from Suceava, 

Faculty of Law and Administrative 
Sciences, Department of Law and 

Administrative Sciences, vol. 5. - № 2 

(2018)  // URL:   

http://lumenpublishing.com/journals/in

dex.php/ejlpa/article/view/864 
Порадник клініциста: правила 

надання правової допомоги 

споживачам фінансових послуг: 

навч.-метод.посібник / За заг. ред. 

Р.О.Гаврилюк.  Чернівці: Чернівец. 
нац. ун-т ім Ю.Федьковича. 2020 р. 

164 с. (Розділ 2. Банківські кредити. 

С. 31-57) 

Нестеренко Л.Б. Правовий статус 

нотаріуса як суб’єкта державної 
реєстрації прав. Права людини та 

публічне врядування. Збірник 

матеріалів ІІ всеукраїнського 

правничого форуму, 15 травня 2019 
р., м. Чернівці / Уклад.  І.В. Ковбас, 

А.М. Худик, П.І. Крайній. – 

Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 69-

73. 

Нестеренко Л.Б. Проблеми 
адміністрування земельного податку 

як джерела доходів місцевого 

бюджету // Правова модель місцевих 

податків та зборів в Україні крізь 

призму ціннісних викликів 
Революції Гідності. Збірник 

матеріалів круглого столу, 30 

березня 2018 р., м. Чернівці: ЧНУ, 

2018. – С. 87-96. 

Нестеренко Л.Б. Державна 
реєстрація прав – захист приватного 

чи публічного інтересу?// Права 

людини та публічне врядування. 

1. Сертифікатна програма 

«Професійний медіатор» 
Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича» (144 години),  

02.2020-07.2020 р.  

 
2. Cертифікатна програма на 

базі Варшавського 

університету «Перша 

міжнародна школа 

професійних навичок для 
керівників та викладачів 

юридичних клінік» / "The 

First Cross-boarded School of 

Professional Skills for 

Academics of Legal Clinics 
(International Internship) and 

acquiring specific legal clinic 

manager / supervisor 

competencies and skills" (м. 

Варшава, Польща) 17-19 
червня 2019 р. 

3.. Національний університет 

імені Тараса Шевченка 

16.04.2018-16.05.2018 р. 
«Вивчення досвіду діяльності 

кафедри екологічного права 

юридичного факультету». 
4. Національний університет 

імені Тараса Шевченка 
08.11.2016-11.11.2016 р. 

«Осіння школа з 

адміністративного права та 

німецької методики 

вирішення задач». 

5. Львівський національний 

університет ім. І. Франка 

29.05.2013-27.06.2013 р. 

«Вивчення досвіду діяльності 

кафедри адміністративного 
та фінансового права 

юридичного факультету 

http://lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlpa/article/view/864
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlpa/article/view/864


Збірник матеріалів 

міжрегіонального круглого столу, 

27-28 травня 2017р., м. Чернівці/ 
Уклад. С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, 

І.В. Ковбас, А.М. Худик. – Чернівці: 

Технодрук, 2017. – С. 103-105. 

Нестеренко Л.Б. Криза податкової 

держави Й.А. Шумпетера// 
Антропосоціокультурна природа 

права: матеріали наукової 

конференції (Чернівці, 25-27 травня 

2016 р.). – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2016. – С.206-213. 
Нестеренко Л.Б. Розвиток науки 

фінансового права  в Київському 

університеті Святого Володимира/ 

Л.Б. Нестеренко // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 
Збірник наук. праць. Вип. : 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2015. 

Участь в ІІІ Харківському 
міжнародному юридичному форумі: 
панельна дискусія «Бізнес і права 
людини: основні виклики для нових 
демократій»; Круглий стіл «Медіація 
як глобальний тренд юридичної 
практики»; Круглий стіл: «Агробізнес 
і права людини: ключові виклики і 
план дій»; «Фінансово-правові 
питання в освітній та практичній 
діяльності юридичних клінік», 24-
28.09.2019 р. 
Участь у круглому 

столі «Імплементація екологічної 

складової Угоди про асоціацію: 

регіональний вимір (для 

Тернопільської, Чернівецької та 
Хмельницької областей)», 22 

березня 2018 р. 

 

Під її керівництвом взяли участь в 

Студентській науковій конференції 
ЧНУ (секція юридичного 

факультету) – 9 студентів, а 2016-

2019 рр., у міжнародних 

конференціях - 2 студенти.  

 



Науковий керівник призера II етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Національного центру “Мала 

академія наук України”, І місце. 

Фотій Юрій, тема дослідження: 

«Медіація як спосіб врегулювання 

конфліктів в навчальних закладах» - 
2019 рік. 

Тренер проекту, реалізованого за 

підтримки USAID: "Юридична 

клініка - провайдер безоплатної 

правової допомоги споживачам 
фінансових послуг", 2020 р.; 

Керівник проекту "Юридичні 

клініки - агенти популяризації 

медіації як способу вирішення 

спорів". Проект реалізований 
юридичною клінікою юрид.ф-у 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича в межах 

проекту "Розвиток регіонального 

лідерства та усталення моделі 

координації АЮКУ" за підтримки 
Міжнародного фонду 

"Відродження", 2019-2020 р. 

 

Волощук Галина 

Ігорівна 

студентка 5-го курсу, що 

навчається за ОПП «Медіація» 
юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

   Волощук Г. Присудова медіація: 

переваги та недоліки // Матеріали 
студентської наукової конференції. 

Юридичні науки.  20-

21 квітня 2021 року. 

Науковий керівник д.ю.н., доц. 
Р.О.Гаврилюк. 

 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 081 Право 

Медіація 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу  

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича  

Юридичний факультет   

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Кваліфікація: Магістр. Право. Медіація.   

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Офіційна назва 

освітньо-професійної  

програми  

 

Медіація 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми  

Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання – 1 рік 4 місяці  

Наявність 

акредитації  

Спеціальність 081 Право акредитована рішенням 

Акредитаційної комісії від 27.12.2012 р., наказ МОН 

України від 19.12.2016р. №1565. Сертифікат серія 

НД№2591044 

Освітньо-професійна програма «Медіація» введена 

вперше, тому ще не акредитована. 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень  

Передумови  Наявність ступеня бакалавра права чи бакалавра 

міжнародного права 

Мова(и) викладання  Обов’язкові дисципліни – українська мова та окремі з 

обов’язкових дисциплін – англійська мова. 

Вибіркові дисципліни – українська мова, англійська мова 

Термін дії освітньої 

програми  

До  01.07.2022 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми  

http://law.chnu.edu.ua/programs  

 

http://law.chnu.edu.ua/programs


 

2 – Мета освітньої програми  

Метою ОПП «Медіація» є формування у здобувачів вищої юридичної освіти другого 

(магістерського) рівня фундаментальної світоглядної підготовки, достатніх 

теоретичних, фахових знань, ґрунтовних практичних навичок та умінь вирішувати 

традиційно та за допомогою альтернативних методів, передусім медіації, спори, їх 

здатності розв’язувати будь-які задачі правозастосування та/або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Здобувачі юридичної освіти цього рівня повинні бути повністю готові до захисту 

людських прав та основоположних свобод, конституційних цінностей, утвердження 

верховенства права, будучи відданими принципам людської моралі та професійної 

гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання 

і дотримання високих етичних стандартів. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація  

(за наявності))  

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право  

Об’єкти вивчення: право та медіація як соціальні явища 

та особливості їх застосування, що ґрунтуються на 

правових цінностях та принципах, в основу яких 

покладені людська гідність та верховенство права 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні 

задачі та проблеми у сфері правотворчості і 

правозастосування та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: правові 

доктрини, цінності та принципи, на яких базується 

творення права, його тлумачення та особливості 

застосування; медіація як цінність, її техніки і технології. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і 

спеціальні методи пізнання правових явищ та феномену 

медіації; методики з правової оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації 

правової проблеми та її вирішення на основі принципів 

права; цифрові технології, методи оцінювання та аналізу 

інформації, методи доведення. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються в 



діяльності у сфері права, а також у діяльності у сфері 

медіації: 
1. Сайт Європейського суду з прав людини: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c 

2. Сайт Венеціанської комісії: 

https://www.venice.coe.int/webforms/events/ 

3. Сайт Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/ 

4. Сайт Верховного Суду України: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/ 

5. Сайт Верховної Ради України: https://rada.gov.ua/ 

6. Сайт Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ 

7. Ресурс, що містить статті з медіації та матеріали методичного 

спрямування: https://www.mediate.com/  

8. Безкоштовний ресурс, що містить оновлену інформацію про 

медіацію в усьому світі: http://mediationworld.net/  

9. Сайт британського центру медіації (графство Стаффордшир): 

http://www.themediationcentre.co.uk/  

10. Сайт Міжнародного інституту медіації, неприбуткової 

організації, діяльність якої спрямована на підвищення прозорості 

та високих стандартів компетентності у практиці медіації в усіх 

галузях та в усьому світі: http://www.imimediation.org/  

11. Сайт Українського центру медіації при Києво-Могилянській 

Бізнес Школі: http://ukrmediation.com.ua/ua/  

http://namu.com.ua/ua/  – портал Національної асоціації медіаторів 

України. 

12. Сайт Львівського центру медіації: http://mediation.lviv.ua  

13. Медіаційний канал – новини та ідеї про медіацію, переговори, 

вирішення спорів з точки зору права, культури та соціальних наук: 

https://mediationchannel.com/   

14. Сайт Програми з переговорів, розробленої у співпраці між 

Гарвардським університетом, Массачусетським інститутом 

технологій та Університетом Тафта, що містить інформацію, 

присвячену міждисциплінарним дослідженням в галузі переговорів 

та вирішення спорів, а також платформу для обговорення ідей та 

дискусій: https://www.pon.harvard.edu/  

15. Сайт Центру з ефективного вирішення спорів та управління 

конфліктами (Велика Британія), одного із світових лідерів із 

надання послуг медіації, інших альтернативних способів 

вирішення спорів, а також підготовки професійних медіаторів: 

https://www.cedr.com/  

Орієнтація освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

Вироблення в осіб, що навчаються за ОПП, здатностей 

застосовувати право і медіацію при розв’язуванні 

складних, комплексних правових проблем та спорів за 

невизначених умов у стислі строки. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c
https://www.venice.coe.int/webforms/events/
http://www.ccu.gov.ua/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
https://rada.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/
https://www.mediate.com/
http://mediationworld.net/
http://www.themediationcentre.co.uk/
http://www.imimediation.org/
http://ukrmediation.com.ua/ua/
http://namu.com.ua/ua/
http://mediation.lviv.ua/
https://mediationchannel.com/
https://www.pon.harvard.edu/
https://www.cedr.com/


Особливості 

програми  

1. Освітня програма базується на відродженні та розвитку 

в нових історичних умовах новаторських традицій 

праворозуміння та навчання праву, вироблених на межі 

ХІХ-ХХ століть корифеями світової правничої думки – 

тодішніми викладачами Чернівецької правничої школи 

Євгеном Ерліхом, Гансом Гросом та Йозефом 

Шумпетером.  

2. Програма створена та реалізується в межах виконання 

грантового проекту «Медіація: навчання та 

трансформація суспільства» Програми ЄС 

«ERASMUS+»КА2: СВНЕ. 

3. У програмі послідовно імплементовано європейські 

ціннісні підходи до змістового наповнення та 

методичного забезпечення ОП, зокрема, досвід 

підготовки магістрів-медіаторів Нідерландською бізнес-

академією (м.Бреда, Нідерланди), Університетом Туріба 

(м.Рига, Латвія) та Католицьким університетом Святого 

Антонія (м.Мурсія, Іспанія). 

4. Студентоцентризм програми. 

5. Компетентнісний підхід. 

6. Комплексність програми. 

7. Інтегративний підхід. 

8. Наступність програми. 

9. Практична спрямованість програми. 

10. Міжнародна академічна мобільність осіб, що 

навчаються за цією програмою.  

11. Національна кредитна мобільність студентів ОПП 

«Медіація». 

12. Мультифункціональність програмних результатів 

навчання, яка досягається внаслідок набуття слухачами 

ОПП: а) теоретичних знань із базових правничих 

навчальних модулів та спеціалізованих навчальних 

модулів з медіації, інших альтернативних інструментів 

вирішення спорів; б) практичних навичок тлумачення і 

застосування права та інструментів альтернативного 

вирішення спорів; в) навичок критичного та аналітичного 

мислення, правничої аргументації; г) умінь комунікувати 

із найрізноманітнішими суб’єктами суспільних відносин, 

налагоджувати діалог суб’єктів з різними, в тім числі 

протилежними, потребами та інтересами, замирювати у 

цивілізований спосіб різні соціальні групи та окремих 

суб’єктів права; д) набуття студентами впродовж усього 

періоду навчання за ОПП соціальних навичок (soft skills) 

у великому обсязі та на професійних засадах.   



 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування  

випускників 

Працевлаштування на посади відповідно до 

Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої 

освіти зі спеціальності 081 Право. Виходячи зі змісту п.21 

Постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 29 

квітня 2015 року «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти», згідно якого особи, які здобули 

вищу освіту за спеціальностями «081 Право» на першому 

(бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої 

освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», 

можуть обіймати посади або провадити види діяльності, 

кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність 

повної вищої або вищої юридичної освіти, випускники 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 

Право галузі знань 08 Право можуть претендувати на заняття 

наступних посад згідно із Класифікатором професій ДК 

003:2010 від 01.11.2010 року зі змінами від  26.10.2017 № 

1542  : 

            2442.2     Фахівець з урегулювання  

конфліктів та медіації у  

соціально-політичній сфері 

1231:21124        Головний юрисконсульт; 

1231:24157        Начальник юридичного відділу; 

2419.3:76           Спеціаліст-юрисконсульт; 

2421.2:20059     Адвокат; 

2421.2                 Прокурор; 

2421.2                 Юрист; 

2421.2                 Юрист-міжнародник; 

2422                    Суддя; 

2429:24173        Нотаріус; 

2429:24176        Нотаріус державний; 

2429:24740        Слідчий; 

2431.1:25500:1 Юрисконсульт 

Можливості професійної сертифікації. 

Академічні права 

випускників 

Право продовжити навчання за програмою третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 



5 – Навчання, викладання та оцінювання  

Навчання і 

викладання за ОП 

Побудоване на компетентнісному і студентоцентричному 

підходах, принципах академічної свободи і академічної 

доброчесності. Базується на інтерактивному навчанні 

практичного спрямування у формах лекцій, практичних 

занять, самостійної роботи студентів, вирішення кейсів, 

проходження виробничої практики, індивідуального 

підходу до кожного студента. Усім учасникам освітнього 

процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла 

інформація щодо цілей, змісту, програмних результатів 

навчання. Навчання та викладання пов’язані з 

інтернаціоналізацією діяльності Університету. 

Форма навчання за ОП: денна, заочна.   

Оцінювання  Застосовується накопичувальна бально-рейтингова 

система оцінювання. Порядок та критерії оцінювання 

оприлюднюються у межах окремих освітніх компонентів 

(у формі силабуса або в іншій подібний спосіб). Наявні 

чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних 

заходів, що є доступними для усіх учасників освітнього 

процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, 

охоплюють процедури запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження 

результатів контрольних заходів і їх повторного 

проходження. Застосовуються поточний, модульний та 

підсумковий види контролю. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права та медіації. 

Загальні 

компетентності (ЗК)  

ЗК1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у 

професійній сфері як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК11. Здатність діяти відповідно до загальноприйнятих 

етичних правил та стандартів. 

ЗК12. Здатність цінувати та поважати різноманіття та 

полікультурність. 

ЗК13. Здатність до особистісної взаємодії, виконання 

професійних ролей автономно і у складі команди. 

ЗК14. Здатність завчасно виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

Фахові  

компетентності (ФК)  

ФК1. Здатність  застосовувати  принципи  верховенства 

права  для  розв’язання  складних  задач  і  проблем,  у  

тому числі у ситуаціях правової невизначеності. 

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему 

України. 

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, а 

також практики  Європейського  суду  з  прав  людини  на  

розвиток правової системи та правозастосування в 

Україні. 

ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права 

та  міжнародних  правових  систем  з  правовою  системою 

України. 

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини і принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів   публічного   і   приватного   

права,   а   також кримінальної юстиції. 

ФК6. Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

ФК7. Здатність   застосовувати   знання   та   розуміння 

основних  засад  (принципів)  та  процедур  судочинства  в 

Україні. 

ФК8. Здатність  застосовувати  медіацію  та  інші  правові 

інструменти   альтернативного   позасудового   розгляду   

та вирішення правових спорів. 

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід 

в оцінці правових явищ та у правозастосовній діяльності. 

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 



тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування. 

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів 

клієнтів. 

ФК12. Здатність  розвивати  та утверджувати  етичні 

стандарти   правничої   діяльності,   стандарти   

професійної незалежності та відповідальності правника. 

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сферах права та медіації інформацію, ідеї, зміст проблем 

та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією. 

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини. 

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

ФК16. Здатність застосовувати європейські стандарти 

медіації у повсякденній практиці. 

ФК17. Здатність розрізняти особливості медіації у різних 

категоріях спорів та діяти у відповідності з цими 

особливостями. 

ФК18. Здатність застосовувати на практиці 

найефективніші техніки і технології медіації. 

ФК19. Здатність діяти відповідно до етичних стандартів 

медіатора. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 



 ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних 

процесів та явищ і виявляти розуміння меж та механізмів 

їх правового регулювання. 

ПРН2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних 

цінностей з правовими цінностями, принципами та 

професійними етичними стандартами. 

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та 

узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи 

наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження. 

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з 

правової теми чи з мети медіації, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати висновки. 

ПРН5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою 

(однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово. 

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову 

позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі аргументи. 

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, 

пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність 

джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності. 

ПРН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 

технології у наданні правничих послуг. 

ПРН10. Аналізувати  взаємодію  міжнародного  права  та  

міжнародно-правових систем з правовою системою 

України на основі усвідомлення основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у 

процесі правотворення та правозастосування інститутів 

публічного та приватного права і кримінальної юстиції. 

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих 

інститутів права різних правових систем, враховуючи 

взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування 

окремих правових інститутів. 



ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних 

стадіях правозастосування. 

ПРН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, 

пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування. 

ПРН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини. 

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати 

складні задачі правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності. 

ПРН18. Досконало володіти усіма базовими і 

спеціальними компетентностями медіатора. 

ПРН19. Показувати глибокі знання найбільш поширених 

моделей медіації, уміти обирати їх відповідно до 

конкретного спору та бути спроможним пояснити це 

аргументовано та переконливо. 

ПРН20. Визначати перспективи медіаційного способу 

вирішення спору на усіх стадіях його розвитку. 

ПРН21. Демонструвати базові навички з найбільш 

ефективних і поширених технік і технологій медіації. 

ПРН22. Самостійно готувати проекти необхідних актів, 

пов’язаних з медіаційними переговорами та їх наслідками.  



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  

  

Наявність кафедр, які забезпечують підготовку здобувачів 

вищої освіти – кафедра людських прав, кафедра 

публічного права, кафедра приватного права, кафедра 

процесуального права, кафедра кримінального права, 

кафедра Європейського права та порівняльного 

правознавства.  

Наявність у складі кафедр достатньої кількості 

висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, 

відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти. 

Завідувачі кафедр – доктори юридичних наук, професори 

кафедр, доценти зі  стажем науково-педагогічної та 

наукової роботи понад  20 років. 

Освітній процес за ОПП «Медіація» забезпечує випускова 

кафедра публічного права (завідувачка кафедри - д.ю.н., 

доц. Гаврилюк Р.О.) 

Критеріями відбору науково-педагогічних працівників, 

задіяних до реалізації програми, є їх академічна та/або 

професійна кваліфікація, а також академічна та/або 

професійна доброчесність. За рівних усіх інших умов 

перевага надається науково-педагогічним працівникам, 

які самі пройшли відповідне навчання з медіації 

(сертифікатні програми, тренінги, школи тощо) та мають 

відповідний сертифікат медіатора.  

До організації та реалізації освітнього процесу за 

програмою залучаються медіатори-практики із різних 

сфер їх діяльності. Вони забезпечують проведення 

істотної частини аудиторних занять та проходження такої 

ж частини виробничої практики особами, що навчаються 

за програмою 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін здійснюється 

науково-педагогічними працівниками відповідної 

спеціальності за основним місцем роботи, які мають 

науковий ступінь доктора юридичних наук або вчене 

звання професора, науковий ступінь кандидата 

юридичних наук та/або вчене звання доцент, мають 

наукові публікації з дисциплін, які вони забезпечують в 

межах спеціальності. 

Проведення лекцій та практичних занять з навчальних 

дисциплін, що забезпечують формування професійних 

компетентностей, здійснюється науково-педагогічними 

працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом 

роботи за фахом – 100% від загальної кількості дисциплін. 



Матеріально-технічне 

забезпечення  

Приміщення для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів – 2,9 кв. метрів на одну особу. 

Мультимедійне обладнання для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях – 40% від 

загальної кількості студентів. 

На факультеті функціонує шість навчально-наукових 

лабораторій, в тім числі лабораторія медіації,  переговорів 

та арбітражу, Буковинський центр медіації. 

Обсяг фонду Наукової бібліотеки університету складає 2 

729365 одиниць носіїв інформації, діють електронні 

бібліотеки кафедр та електронна бібліотека навчально-

наукової лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 

(нараховує понад тисячу найменувань носіїв інформації). 

Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 

Забезпеченість місцями в гуртожитках – 70% від 

мінімальної потреби. 

Комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, 

необхідне для виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

Наявність інформаційного забезпечення: 

Забезпеченість університетської бібліотеки, а також 

кафедральних бібліотек вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі в електронному 

вигляді. 

Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською, французькою та німецькою мовами 

відповідного профілю. 

Офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня / 

освітньо-наукова / видавнича / атестаційна (наукових 

кадрів), діяльність, його навчальних та наукових 

структурних підрозділів та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правил прийому, контактна інформація. 

Електронний ресурс закладу освіти містить навчально-

методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального 

плану – 100%. 

Наявність навчально-методичного забезпечення: 

Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 

Робоча програма навчальної дисципліни визначає порядок 

і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його 

за організаційними формами вивчення дисципліни 

(навчальні заняття, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує 



інформаційно-методичне і матеріально-технічне 

забезпечення, критерії оцінювання рівня її засвоєння, а 

також форми і засоби поточного і семестрового контролю. 

Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 

навчальний контент (конспект, або розширений план 

лекцій), плани практичних занять, самостійної роботи, 

питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 

підсумкового контролю знань і вмінь студентів, 

комплексні контрольні роботи для післяатестаційного 

моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної 

дисципліни. 

Програма практичної підготовки, робоча програма 

практики. 

Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, в тому числі підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій згідно з переліком 

рекомендованої літератури з розрахунку один примірник 

на п’ять осіб фактичного контингенту студентів або їх 

наявність в електронній формі для необмеженої кількості 

користувачів. 

Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність  

Відповідно до договорів про співпрацю між Чернівецьким 

національним університетом ім. Юрія Федьковича та 

іншими закладами вищої освіти України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність  

Кафедра публічного права бере  партнерську участь у 

грантовому Проекті Програми ЄС «ERASMUS+KA2» 

"Медіація: навчання та трансформація суспільства 

(MEDIATS)" за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-

CBHE-JP, у межах якого розробляє та пілотує 

магістерську програму з медіації в рамках спеціальності 

081 Право. Це є організаційно-правовою основою 

міжнародної кредитної мобільності викладачів та 

студентів освітньої програми. 

Партнерами ЧНУ ім. Ю. Федьковича у цьому проекті є: 

Голандська бізнес академія (Бреда, Нідерланди), 

Університет Сан Антоніо (Мурсія, Іспанія), Бізнес школа 

університету Туріба (Рига, латвія), Університет КРОК 

(Киів, Україна), Харківський національний університет 

ім.. В.Н.Каразіна (Харків, Україна), Хазарський 

університет (Баку, Азербайджан), Ганджа державний 



університет (Ганджа, Азербайджан), Іліа державний 

університет (Тбілісі, Грузія), Державний університет ім. 

Ш. Руставелі (Батумі, Грузія), Консалтингова компанія 

HULTGREN (Берлін, Німеччина). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

Згідно міжнародних договорів про співпрацю 



Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Код н/д  

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота)  

Кількість  

кредитів  

Семестр/Форма  

підсумкового  

контролю  

1  2  3  4  

Цикл загальної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗПО 1. Верховенство права: методологія 

тлумачення і застосування 

5,0 9/Екзамен 

ЗПО 2. Європейська конвенція з прав 

людини і основоположних свобод: 

методологія тлумачення і 

застосування 

5,0 9/Екзамен 

Цикл професійної підготовки 

ППО 1 Alternative Dispute Resolution Tools1 
(Інструменти альтернативного вирішення 

спорів)  

5,0 9/Екзамен 

ППО 2 Професійна відповідальність 

правника-медіатора 

3,0 9/Екзамен 

ППО 3 Публічне право: методологія 

тлумачення і застосування 

5,0 10/Екзамен 

ППО 4 Приватне право: методологія 

тлумачення і застосування 

5,0 10/Екзамен 

ППО 5 Медіація як цінність 3,0 10/Екзамен 

ППО 6  Кримінальна юстиція 5,0 10/Екзамен 

ППО 7 Виробнича практика 30,0 11 семестр 

Загальний обсяг обов’язкових компонент  66,0   

  

 
1 Відповідно до частини 3 ст. 48 Закону України «Про вищу освіту»: «Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про 
викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів 
англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. 
У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною 
мовою». 



  Цикл професійної підготовки  

Дисципліни  вибору студентів  

ППВ 1 Коучинг 3,0 9/Залік 

ППВ2 Правова природа медіації 3,0 9/Залік 

ППВ3 Психологічні та етичні засади 

медіації 

3,0 9/Залік 

ППВ4 Медіація в сімейних спорах 3,0 9/Залік 

ППВ 5 Міжнародний комерційний 

арбітраж 

3,0 9/Залік 

ППВ 6 Медіація у земельних спорах 3,0 9/Залік 

ППВ  7 On-line вирішення спорів 3,0 9/Залік 

ППВ 8 Культура діалогу 3,0 9/Залік 

ППВ 9 Переговори 3,0 10/Залік 

ППВ 10 Третейське судочинство  3,0 10/Залік 

ППВ 11 Медіація в публічних спорах 3,0 10/Залік 

ППВ 12 Бізнес-медіація 3,0 10/Залік 

ППВ  13 Медіація у діяльності адвоката 3,0 10/Залік 

ППВ 14 Медіація у діяльності нотаріуса 3,0 10/Залік 

ППВ 15 Медіація у фіскальних спорах 3,0 10/Залік 

ППВ 16 Відновне правосуддя 3,0 10/Залік 

ППВ 17 Медіація в трудових спорах 3,0 10/Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 

повинен становити 
В 9 семестрі студент обирає 4 дисципліни - 12 кредитів 

В 10 семестрі студент обирає 4 дисциплін - 12 кредитів  

24,0  

Загальний обсяг освітньо-професійної 

програми 

90,0  

 

 

  



Практична підготовка 

 

№ 

з/п 

Вид діяльності Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

1 Виробнича практика 20 30,0 

 

Практична підготовка осіб, що навчаються за даною освітньо-професійною 

програмою, регламентується Робочою програмою виробничої практики магістрів 

ОПП Медіація спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, яка є частиною ОПП 

«Медіація».  



Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Медіація» 

 

 

  
Назва дисципліни 5 курс 6 курс 

9 

сем 

10 

сем 

11 

сем 

12 

сем 

15 15 15 0 

 Тижневе навантаження 

Цикл загальної підготовки 

 

    

Обов`язкові навчальні дисципліни для всіх     

Верховенство права: методологія тлумачення і 

застосування 

3    

Європейська конвенція прав людини: методологія 

тлумачення і застосування 

3    

Alternative Dispute Resolution Tools 3    

Кримінальна юстиція  3   

Публічне право: методологія тлумачення і застосування  3   

Приватне право: методологія тлумачення і застосування  3   

Медіація як цінність  2   

Професійна відповідальність правника-медіатора 2    

Виробнича практика   *  

Цикл професійної підготовки     

Дисципліни вибору студентів      

Коучинг 2    

Правова природа медіації 2    

Психологічні та етичні засади медіації 2    

Медіація в сімейних спорах 2    

Міжнародний комерційний арбітраж 2    

Медіація у земельних спорах 2    

On-line вирішення спорів  2    

Культура діалогу 2    

Переговори  2   

Третейське судочинство  2   

Медіація в публічних спорах  2   

Бізнес-медіація  2   

Медіація у діяльності адвоката  2   

Медіація у діяльності нотаріуса  2   

Медіація у фіскальних спорах  2   

Відновне правосуддя  2   

Медіація в трудових спорах  2   



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

Атестація випускників ОПП Медіація спеціальності 081 Право здійснюється у 

два етапи: 

- університетський атестаційний іспит у  формі комп’ютерного тестування за 

принципами ЗНО в обсязі змісту усіх обов’язкових дисциплін освітньої програми; 

- єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю, який згідно 

галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти складається у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра спеціальності 081 Право освітньо-професійної 

програми Медіація. Кваліфікація: Магістр. Право. Медіація. 

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

 



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

Освітньо-професійної програми Медіація 
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ППВ 5  + + +  +  +      +    +  

ППВ 6 +  +     +   +    + + +   
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами 

 Освітньо-професійної програми Медіація 
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ЗПО 1 + + + +  + +       +  + +      
ЗПО 2 +  + +  + + + + +  +  +   +      
ППО 1 + +   +    + +  +   +   + + + + + 
ППО 2  +    + + +      + +        
ППО 3  +    +     +  + +         
ППО 4   +   +     + + + + +        
ППО 5 + +  +   + +   + +     + + + + +  
ППО 6   +  + + + +   + +  + +        
ППО 7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППВ 1   + +    + +         +  +   
ППВ 2 + +  +     + +     + +  +  + +  
ППВ 3  +   +       +        + + + 
ППВ 4      +      +  +     + + + + 
ППВ 5 +    + +   + +      + +    +  
ППВ 6  + + +           +  + +  + + +  
ППВ 7   +  +      +  +     + + + +  
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