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Передмова

Історія людства з давніх часів продемонструвала неминучість конфліктів,
вони існували всюди і  будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між
людьми. Особливо гостро постає проблема вирішення конфліктів в процесі
трудової  діяльності.  Нестабільність  політичної  ситуації,  соціальні
труднощі,  економічні  негаразди  призводять  до  підвищення  конфліктності
працівників.  Це,  в  свою  чергу,  зменшує  економічну  ефективність  роботи
підприємства, знижує продуктивність праці та призводить до психологічного
виснаження або професійного «вигорання» робітників. Окреме місце посідає і
трудова конкуренція, яка подекуди являє собою варіант конфліктної ситуації,
що при визначених умовах переростає в конфлікт. Зважаючи на зазначене,
вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» для майбутніх фахівців з
управління персоналом є необхідним та важливим. 

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  особливості  стосунків  та
поведінки  працівників  у  конфліктних  ситуаціях,  причини  виникнення
конфліктів і методи їх подолання.

Студенти повинні знати:
історичні умови та етапи становлення науки конфліктології;
джерела виникнення та межі конфліктів;
структурні елементи конфліктів;
значення модератора при вирішенні конфліктів;
закон ескалації конфліктів;
типи конфліктних ситуацій;
техніки розв’язання та стратегії вирішення конфліктної ситуації;
сутність, типологію та класифікацію соціальних конфліктів;
технології управління конфліктами;
роль управлінця при вирішенні конфліктної ситуації;
особливості конфліктів на виробництві.
Студенти повинні вміти:
розрізняти типи конфліктних ситуацій;
аналізувати причини виникнення конфліктів;
застосовувати  отримані  знання  у  практичній  діяльності  управлінця

та/або фахівця з персоналу;
володіти  основними  прийомами  прогнозування  та  попередження

конфліктів;
виступати модератором при вирішенні конфліктної ситуації;
розробляти стратегії та механізми вирішення конфліктних ситуацій на

виробництві.
Структура  методичних  рекомендацій  включає  систематизовані  за

темами:
теоретичні запитання;
основні терміни та поняття;
рекомендовану літературу. 
Окрім зазначеного, в методичних вказівках надаються:
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питання до заліку;
методика для оцінки знань студентів.

Тема 1. Становлення конфліктології як науки та
навчальної дисципліни (2 год)

Теоретичні запитання

1. Історичне та еволюційне становлення конфліктології як науки.
2. Основні етапи розвитку конфліктології. 
3. Конфліктологія як навчальна дисципліна. 
4.  Місце  конфліктології  у  системі  професійної  підготовки  управлінців,

менеджерів, кадрових робітників, соціальних працівників. 
5. Предмет і  задачі конфліктології. 
6. Структура сучасної конфліктології як наукової дисципліни: загальна теорія

конфліктів, окремі галузі конфліктології та прикладна конфліктологія. 
7. Сучасні концепції конфліктології. 
8. Зв'язок конфліктології з іншими науками. 
9.  Співвідношення  «теорії  конфлікту»,  «соціології  конфлікту»  і

«конфліктології».

Терміни та поняття за темою

Конфлікт  –  відносини  між  суб’єктами  соціальної  взаємодії,  які
характеризуються їх протиборством на підставі протилежно спрямованих мотивів
чи суджень.

Конфлікт  дисфункціональний  –  конфлікт,  що  призводить  до  зниження
особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності організації.

Конфліктологія – наука, яка вивчає закономірності і механізми виникнення та
розвитку конфліктів, а також принципи й методи управління ними.

Нонконформізм  –  прагнення  індивіда  за  будь-яких  обставин  поводитися
всупереч позиції пануючої більшості і в усіх випадках стверджувати протилежну
точку зору.

Об’єкт конфлікту – це те, на що претендує кожна з конфліктуючих сторін і що
викликає їхню протидію.

Образ конфліктної ситуації – суб’єктивне відображення предмету конфлікту у
свідомості суб’єктів конфлікту.

Особистість  –  стійка  сукупність  соціально-психологічних  рис,  яка
характеризує індивіда як суб’єкта соціальних зв’язків.

Предмет конфлікту – об’єктивно існуюча проблема, яка є причиною розбрату
між сторонами.

Суб’єкт конфлікту – учасник (сторона, опонент) конфліктного зіткнення, який
переслідує свої інтереси і має певний ранг, силу.

Фрустрація  –  психологічний  стан  наростаючої  емоційно-вольової
напруженості, який виникає у конфліктних ситуаціях і заважає досягненню мети.
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Рекомендована література 

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Відомості  
Верховної  Ради,  1971,  №  50,  ст.  375].  ―  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/кодекс%20працю. ― Дата доступу: 14.12.12.

2. Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР „Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)”  [Відомості  Верховної  Ради  України,  1998,  № 34,  ст.
227].  ―  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр.  ―  Дата
доступу: 14.12.12.

3. Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и комментаріях: учеб. пособие. /
А. Я. Анцупов, С.В. Баклановский/ — СПб.: Питер, 2006. — 288 с.

4. Балабанова Л.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. / Л.В. Балабанова,
К.В. Савельєва – К.: Видавничий дім: Професіонал, 2009. – 280 с.

5. Бучин  М.А.  Конфліктологія.  Словник:  поняття,  теорії,  терміни  /  М.А.
Бучин, О.О. Волинець, С.М. Волощук, М.П. Гетьманчук, М.М. Дзера ; НУ "Львів.
політехніка", Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. — Л., 2007.
— 205 c. 

6. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии / С.М. Емельянов. — СПб.:
Питер, 2001. — 400 с. 

7. Конфліктологія :  навч.  посібник / Л.М. Ємельяненко [та ін.] ;  за заг.  ред
В.М. Петюха, Л.В. Торгової ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. –
К. : КНЕУ, 2005. – 316 с.

8. Смолярчук В. И. Законодательство о трудовых спорах / Смолярчук В. И. –
М., 1966. – 228 с.

9. Шупта  І.М.  Конфлікт  як  предмет  міждисциплінарних  досліджень  /  І.М.
Шупта // Наука і освіта . — 2009. — N 7. — С. 233-238. 
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Тема 2. Джерела та причини виникнення конфліктів 
(2 год)

Теоретичні запитання

1.  Причини  та  джерела  виникнення  конфліктів.  Класифікація  джерел
конфліктів. 

2. Межі конфлікту. 
3. Фактори поведінки людини відповідно до джерел виникнення конфліктів. 
4.  Конфлікт  як  тип  складних  життєвих  ситуацій.  Види  складних  життєвих

ситуацій. 
5. Поняття психологічної стійкості. Конфліктостійкість особистості. 
6. Функції конфлікту. 
7. Конфлікт як зондаж громадської думки.

Терміни та поняття за темою

Автокомунікація – природна умова психологічної активності людини, постійне
спілкування  з  самим  собою,  яке  призводить  при  певних  обставинах  до
внутрішньоособистісного конфлікту. 

Авторитарність  –  соціально-психологічна  характеристика  особистості,  яка
відображає  її  прагнення  максимально  підкорити  своєму  впливу  партнерів  по
взаємодії.

Джерела конфліктів – збіг несприятливих життєвих обставин, які впливають на
поведінку людей, проблеми трудової мотивації, розриви комунікативних зв’язків
тощо.

Конгруентність – адекватна реакція особистості на конфліктну ситуацію.
Межі конфлікту – зовнішні структурно-динамічні межі конфлікту за кількістю

учасників (суб’єктні межі), за територією, на якій виникає конфлікт (просторові
межі), за тривалістю конфлікту (часові межі).

Мотивація  –  процес  спонукання  себе  або  інших  людей  до  визначеної
діяльності для досягнення певної мети.

Мотиви конфлікту – внутрішні спонукальні сили, які підштовхують суб’єктів
соціальної взаємодії до конфлікту.

Підбурювач – особа, організація чи держава, яка підштовхує якогось учасника
до конфліктних дій. 

Поведінка конфліктна – агресивні дії,  спрямовані на те, щоб завдати збитку
іншій стороні.

Функції  конфлікту  –  роль,  яку  виконує  конфлікт,  його  вплив  –позитивний
(конструктивний) чи негативний (деструктивний) на суспільство, соціальну групу,
організацію, індивіда.

Рекомендована література 
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1. Богданов Е. Н. Психология личности в конфликте : Учебное пособие /. Е. Н.
Богданов, В. Г. Зазыкин. — [2-е изд.]. — СПб. : Питер, 2004. — 224 с.
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т. — Дніпродзержинськ, 2005. — 282 с.

3. Васильєв  Г.Ю.  Конфліктологія:  підруч.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  юрид.
спец.  /  Г.Ю.  Васильєв,  Л.М.  Герасіна,  Н.П.  Осіпова,  М.І.  Панов,  Ю.М.
Розенфельд ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х.: Право, 2002. — 256
с.

4. Ворожейкин  И.Е.  Конфликтология:  учебник.  /  И.Е.  Ворожейкин,  А.Я.
Кибанов, Д.К.  Захаров. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 240 с.

5. Дуткевич  Т.В.  Конфліктологія  з  основами  психології  управління:  навч.
посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. Ін-т соц. реабілітації та розв.
дитини. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 456 с. — Бібліогр.: с. 442-447.

6. Русинка І.І.  Конфліктологія: навч.  посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч.
закл. / І.І. Русинка. — Т., 2003. — 294 с.

7. Хапілова В. П. Конфліктологія: навч. посіб. / В. П. Хапілова ; Запоріз. нац.
ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 279 с.
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Тема 3. Структурні елементи конфлікту 
(структурно-функціональний аналіз конфлікту) (2 год)

Теоретичні запитання

1. Учасники конфлікту та їх типологія. 
2. Основні та неосновні учасники конфлікту, їх соціальні та психологічні 

характеристики. 
3. Роль модератора та їх значення в конфлікті. 
4. Групи підтримки, організатори, пособники, підбурювачі та посередники, їх 

місце та роль у виникненні, розвитку та завершенні конфлікту. 
5. Мотиви сторін, цінності, потреби, мета, позиція. 
6. Тактика і стратегія сторін. 
7. Методика проведення структурно-функціонального аналізу конфлікту.

Терміни та поняття за темою

Інцидент – 1) зовнішнє відкрите протиборство сторін, яке виникло уперше; 2)
зіткнення сторін, що взаємодіють, яке свідчить про перехід конфліктної ситуації в
конфлікт; 3) збіг обставин, який є приводом для конфлікту.

Конфліктна ситуація – накопичені протиріччя, пов’язані з діяльністю суб’єктів
соціальної  взаємодії,  що  об’єктивно  створюють  підґрунтя  для  реального
протиборства між ними.

Конфліктогени  –  слова,  дії  (або  відсутність  дій),  які  можуть  призвести  до
конфлікту, викликати обурення, лють, злість та інші негативні емоції.

Середовище  конфлікту  –  сукупність  об’єктивних  умов,  в  яких  протікає
конфлікт.

Структура конфлікту – сукупність стійких елементів конфлікту, яка створює
цілісну систему.

Рекомендована література 

1. Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, В.М.
Петюх, Л.В. Торгова, А.М. Гриненко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 315 с.

2. Коваленко Д. В. Конфліктологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ інж.-пед. спец. /
Д.  В.  Коваленко,  І.  М.  Шалімова,  О.  М.  Керницький,  В.  А.  Бурбига,  О.  Б.
Кравченко ; Укр. інж.-пед. акад. — Х.: Точка, 2012. — 221 с. 

3. Ковальов  Є.  В.  Принципи  менеджменту:  навч.  посіб.  /  Є.  В.  Ковальов  ;
Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х.: ХНУВС, 2012. — 99 с.

4. Миронова  О.  М.  Конфліктологія:  навч.  посіб.  /  О.  М.  Миронова,  О.  В.
Мазоренко ; МОНМС України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 168 с.

5. Пірен М. І. Кофліктологія. / М.І. Пірен. — К.: МАУП, 2005. — 360 с.
6. Пірен М.І. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз: Навч.-

практ. посіб. / М.І. Пірен ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т
психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 200 с.
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Тема 4. Типологія та класифікація соціальних
конфліктів (2 год)

Теоретичні запитання

1. Підстави та необхідність класифікації конфліктів. 
2. Сфери прояву та види соціальних конфліктів. 
3. Конфлікт інтересів, конфлікт цінностей та когнітивний конфлікт. 
4. Особливості соціальних конфліктів у суспільстві, що трансформується.

Терміни та поняття за темою

Внутрішньогруповий  конфлікт  –  зіткнення,  розбіжності  між  особистістю  і
групою,  що  викликане  відмінністю  індивідуальних  і  загальних  інтересів,
послабленням  згуртованості  і  сумісних  дій  або  порушенням  нори  групової
поведінки.

Внутрішньоособистісний конфлікт – конфлікт всередині психологічного світу
особистості; являє собою зіткнення її протилежно спрямованих мотивів.

Група – обмежена в розмірах сукупність людей, яка виділяється з соціального
цілого  на  основі  певних  ознак  (характер  діяльності,  соціальної  належності,
структури, рівня розвитку тощо). Розмір, структура і склад групи визначаються
цілями і завданнями діяльності, до якої вона включена чи заради якої створена.

Групова динаміка – сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних
процесів  і  явищ,  які  характеризують  весь  цикл  життєдіяльності  групи та  його
етапи:  утворення,  функціонування,  розвиток,  стагнацію,  регрес,  розпад.  До
процесів Г. д. відноситься керівництво і лідерство; прийняття групових рішень;
нормоутворення;  формування  функціональної  структури  групи;  об’єднання;
конфлікти,  груповий  тиск,  тобто  усі  ті  процеси,  які  фіксують  і  забезпечують
зміни, що відбуваються в групі за часів її існування.

Груповий  егоїзм  –  ціннісна  орієнтація  групи,  яка  характеризується
переважанням групових інтересів і потреб щодо інтересів інших груп.

Клімат соціально-психологічний – якісний бік міжособистісних відносин, який
проявляється  у  вигляді  сукупності  умов,  що  сприяють  або  перешкоджають
продуктивній сумісній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі.

Міжособистісні конфлікти – протиборство особистостей в процесі соціальної
взаємодії, що виникає на основі протилежно спрямованих мотивів, суджень або
особистих антипатій.

Роль  –  певний  шаблон,  стереотип,  модель  поведінки  людини,  об’єктивно
задана  статусом  особистості  в  системі  суспільних  зв’язків  або  особистих
відносин.

Соціальна напруга – психологічний стан індивідів та груп, причинами якого є
незадоволеність існуючим станом речей або ходом розвитку подій.

Соціальне  партнерство  –  система  заходів  для  забезпечення  співробітництва
найманих працівників,  роботодавців  і  представників органів державної  влади з
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метою  узгодження  соціально-економічних  інтересів,  договірного  регулювання
соціально-трудових  відносин  і  цивілізованого  розв’язання  трудових  спорів
(конфліктів).

Соціально-трудовий конфлікт – зіткнення окремих осіб або груп, викликане
розходженням  приватних і загальних інтересів, несумісністю мотивів і цілей.

Соціограма  –  схематичне  зображення  міжособистісних  взаємовідносин  у
колективі на площині за допомогою спеціальних знаків; результат використання
соціометричного методу.

Рекомендована література

1. Ващенко  І.  В.  Конфлікти  великих  соціальних  груп:  навч.  посіб.  /  І.  В.
Ващенко, С.П. Гиренко –Харків, 2005. — 208 с.

2. Пірен М.І. Конфліктологія  : підручник / М.І. Пірен / МАУП. – К. : МАУП,
2003. – 360 с.

3. Поджарський  М.  Конфлікт  цивілізацій  /  М.  Поджарський  //  Вісн.  НАН
України . — 2002. — N 11. — С. 29-46.

4. Рудик І.М. Діалог-конфлікт: стратегії розгортання й захисту / І.М. Рудик //
Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 11. — С. 194-197.

5. Русинка І.І.  Конфліктологія: навч.  посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч.
закл. / І.І. Русинка. — Т., 2003. — 294 с.

6. Хапілова В. П. Конфліктологія: навч. посіб. / В. П. Хапілова ; Запоріз. нац.
ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 279 с.

7. Хасан Б. И. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность / Б. И.
Хасан. —Красноярск, 1996. — 99 с.

8. Цой Л. Н. Практическая конфликтология. Книга первая / Л. Н. Цой. — М. :
2001. — 233 с.

9. Цюрупа  М.В.  Основи  конфліктології  та  теорії  перговорів:  Навчальний
посібник. / М.В. Цюрупа – К.: Кондор, 2009. – 192 с.
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Тема 5. Динаміка та життєвий цикл розвитку
конфліктів. Закон ескалації конфліктів (2 год)

Теоретичні запитання

1. Поняття конфліктної ситуації та конфліктної взаємодії. Конфліктогени та їх
класифікація. 

2. Життєвий цикл розвитку конфлікту. 
3. Динамічна модель конфлікту. 
4. Основні періоди та етапи розвитку конфлікту. 
5. Типи конфліктних ситуацій за Ємельяновим С.М. 
6. Теорії механізмів виникнення конфліктів (за формулами «А», «Б», «В»).
7. Закон ескалації конфлікту. 
8. Загальні  характеристики  ескалації:  демонстрація  сили  та  за  загроза  її

застосування,  створення  образу  ворога,  емоційна  напруженість,  розширення та
поглиблення меж конфлікту (територіальних, часових, суб’єктних), застосування
насилля.

Терміни та поняття за темою

Демонстрація – масовий хід, одна з форм урегулювання колективних трудових
спорів, соціальних конфліктів.

Динаміка  конфлікту  –  процес  поетапного  розвитку  конфлікту  за  етапами  і
фазами.

Диспозиція  –  готовність,  схильність  суб’єкта  до  певної  поведінки,  дії,  їх
послідовності.

Конфлікт  за  формулою  «А»  відображає  залежність  конфлікту  (К)  від
конфліктогенів (КГ): КГ1+КГ2+КГ3+…КГn= К.

Конфлікт  за  формулою  «Б»  відображає  залежність  конфлікту  (К)  від
конфліктної ситуації (КС) та інциденту (І): К=КС+І.

Конфлікт за формулою «В» відображає залежність конфлікту (К) від декількох
конфліктних ситуацій (КС): К=КС1+КС2+КС3+…+КСn

Рекомендована література
1. Ворожейкин  И.Е.  Конфликтология:  учебник.  /  И.Е.  Ворожейкин,  А.Я.

Кибанов, Д.К.  Захаров. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 240 с.
2. Герасіна Л. М. Конфліктологія: навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін,

В. Д. Воднік, О. В. Ставицька, О. М. Сахань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украіни ім.
Ярослава Мудрого". — Х.: Право, 2012. — 127 с.

3. Дмитриев  А.В.  Конфликтология  :  учеб.  пособ.  /  А.В.  Дмитриев.  –  М.:
Гардарики, 2000. –320 с.

4. Чижова  О.  Конфлікт  як  прояв  прагматизму в  сучасному суспільстві  /  О.
Чижова // Політ. менеджмент . — 2006. — N 1. — С. 118-127. 

5. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навч. посіб.  /  В.Т. Шатун ; Миколаїв.
держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2006. — 375 с. 
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Тема 6. Технологія та інструментарій діагностики
конфлікту (2 год)

Теоретичні запитання

1. Спостереження за початком виникнення конфлікту: початкові імпульси.
2. Логіка своєчасного діагнозу конфлікту. 
3. Етапи  діагностики  конфлікту:  визначення  видимих  учасників  конфлікту;

виявлення  інших учасників  і  тих  чиї  інтереси  зачеплені;  вивчення  «біографії»
конфлікту,  з’ясування  позицій  учасників  конфлікту;  визначення  причин
конфлікту;  визначення  намірів  сторін  або  готовності  домовитися  самим;
проведення переговорів; вибір посередника; вирішення іншими методами. 

4. Інструментарій технології діагностики конфлікту.
5. Картографія конфлікту. 
6. Методи моделювання міжгрупових конфліктів.
6. Трансактний аналіз та його сутність.

Терміни та поняття за темою

Внутрішня установка – суб’єктивне сприйняття особистістю свого статусу в
групі.

Вплив  –  процес  і  результат  зміни  індивідом  поведінки  іншої  людини,  її
установок, уявлень, оцінок тощо.

Діагностика конфлікту – дослідження основних параметрів конфлікту з метою
управлінського впливу на його перебіг та учасників конфлікту.

Завершення конфлікту – усунення об’єктивних та послаблення суб’єктивних
причин, що викликали конфліктну ситуацію.

Протиборство  –  взаємодія  двох  сторін  конфлікту,  яка  характеризується
завданням взаємного збитку.

Трансактний  аналіз  –  аналіз  конфліктних  міжособистісних  взаємодій  за
трансактними категоріями («Дитина», «Батько», «Дорослий»).

Рекомендована література

1. Грушевська С. Конфлікт: етико-психологічний аналіз / С. Грушевська. Київ.
нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Наук. світ, 2000. — 214 с. 

2. Гуменюк О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції /
О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46 – 62.

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии / С.М. Емельянов. — СПб.:
Питер, 2001. — 400 с.

4. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. / А.
Т.Ішмуратов.  - К.: Наук. думка, 1996. — 190 с.

5. Кіржнер  Л.О.  Конфліктологія:  навч.  посіб.  /  Л.О.  Кіржнер,  М.В.
Мартиненко, О.В. Мангольд ; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 144 с. 
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6. Савчук Л.М. Організаційна поведінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч.
дисципліни  /  Л.М.  Савчук,  Н.Ю.  Бутенко,  А.М.  Власова,  Б.А.  Жаліло,  Л.М.
Хоменко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 250 с.

7. Самсонова Н. В. Конфликтологическая компетентность специалиста / Н. В.
Самсонова // Вуз-ХХI и культура. — Казань, 2000. — С. 37—40.
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Тема 7. Техніки розв’язання конфліктних ситуацій (2
год)

Теоретичні запитання

1. Основні техніки розв’язання конфліктів. 
2. Характеристика основних стратегій вирішення конфлікту: поступки, відхід,

суперництво, компроміс.
3. Ефективність  основних  стратегій  подолання  конфлікту  в  залежності  від

ситуації.

Терміни та поняття за темою

Адаптація соціальна – 1) постійний процес активного пристосування індивіда
до умов соціального середовища; 2) результат цього процесу. 

Запобігання  конфлікту  –  діяльність,  яку  суб’єкт  здійснює  з  метою
недопущення виникнення конфлікту.

Компроміс  –  стратегія  поведінки  суб’єктів  у  конфлікті,  яка  орієнтована  на
певні взаємні поступки.

Конкуренція – це особливий тип суперництва, мета якого – отримання вигоди,
прибутку  чи  сприятливого  доступу  до  дефіцитних  матеріальних  і  духовних
цінностей.  В  К.  чітко  зазначені  цілі,  кінцевий  результат.  К.  може  супрово-
джуватися  конфліктом,  а  може й не  супроводжуватися.  Особливість     К.  –  у
використанні  тільки  тих  форм  боротьби,  які  визнані  як   морально-правові  в
суспільстві чи організації. 

Консенсус  –  загальне  погодження  зі  спірного  питання;  домовленість,  яка
влаштовує обидві конфліктуючі сторони на підставі взаємних поступок.

Конформізм  –  пристосованість,  пасивне  сприйняття  чужої  точки  зору,
невиправдана поступка в конфлікті.

Поступка – стратегія поведінки в конфлікті, яка характеризується прагненням
ухилитися від конфлікту при сприйнятті його предмета як несуттєвого для себе і
значимого для суперника.

Регулювання  –  вид  діяльності  суб’єкта  управління,  спрямований  на
послаблення і обмеження конфлікту, забезпечення його розвитку в бік вирішення.

Розв’язання – вид діяльності суб’єкта управління, пов’язаний із завершенням
конфлікту.

Співробітництво   –  стратегія  поведінки  в  конфлікті,  яка  характеризується
прагненням сторін, які протистоять одна одній, сумісними зусиллями розв’язати
проблему.

Стиль  (стратегія)  конфліктної  поведінки  –  спосіб  спілкування  та  образ  дій
учасника конфлікту, спрямований на досягнення певних цілей. 

Суперництво  –  стратегія  конфліктної  поведінки,  яка  характеризується
прагненням одержати перемогу над опонентом.

Ухиляння – стратегія поведінки в конфлікті, яка характеризується прагненням
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ухилитися відійти від конфлікту, вважаючи його предмет несуттєвим як для себе,
так і для суперника.

Рекомендована література

1. Власова А.М. Організаційна поведінка:  навч. посіб.  /  А.М. Власова,  Л.М.
Савчук, В.Б. Савінова ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1998. — 96 с. 

2. Киселев  И.  Я.  Зарубежное  трудовое  право  :  учебник  для  вузов  /
И.Я.Киселев. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1993. – 263 с.

3. Ковальов  Є.  В.  Принципи  менеджменту:  навч.  посіб.  /  Є.  В.  Ковальов  ;
Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х.: ХНУВС, 2012. — 99 с.

4. Криса  О.Й.  Управління  конфліктами  на  засадах  їх  класифікації  /  О.Й.
Криса // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Пробл. економіки та упр. — 2010.
— N 683. — С. 337-341.

5. Лазор В. В. Правове регулювання правових спорів, конфліктів і порядок їх
вирішення на сучасному етапі : [монографія] / Лазор В. В. – Луганськ : Вид-во
«Література», 2004. – 332 с.

6. Ложкін Г. В. Технології розвязання конфліктів. / Г. В. Ложкін, М.О. Коць, Т.
В. Петровська, І. Ю. Зубкова.   – К.: ЦУЛ, 2008. – 285 с.

7. Рудик І.М. Діалог-конфлікт: стратегії розгортання й захисту / І.М. Рудик //
Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 11. — С. 194-197.

8. Титаренко Л. М. Конфліктологія. Профілактика конфліктів в організаціях:
навч. посіб. / Л. М. Титаренко, В. В. Завальнюк ; Одес. нац. юрид. акад. — О.:
Юрид. л-ра, 2010. — 293 с. 
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Тема 8. Управління конфліктами (2 год)

Теоретичні запитання

1. Сутність та мета управління конфліктом. 
2. Загальні принципи управління конфліктами. 
3. Технології та стратегії управління конфліктом.
4. Поведінкова орієнтація стратегій. 
5. Складові  управління  конфліктами:  діагностика,  прогнозування,

профілактика, попередження, послаблення, врегулювання, вирішення. 
6. Побудова інформаційних моделей актуального стану об’єкту управління

конфліктами.  
7. Модель організаційного механізму управління конфліктами.

Терміни та поняття за темою

Інституціалізація конфлікту – встановлення чітких норм і правил конфліктної
взаємодії, визначення робочих груп і комісій для управління конфліктом.

Конфлікт  «мінус  -  мінус»  –  це  конфлікт,  при  якому  в  однієї  особистості
виникає  необхідність  приймати  рішення,  всі  варіанти  якого  мають  негативні
наслідки.

Конфлікт  «плюс  -  мінус»  –  це  конфлікт,  в  якому  приймається  рішення  за
умови, що кожний з варіантів містить і позитивні, і негативні наслідки, а вибрати
потрібно один, враховуючи вирішення загального завдання.

Конфлікт  «плюс  -  плюс»  -  конфлікт,  що  передбачає  вибір  одного  з  двох
сприятливих варіантів.

Примушування – стиль управління конфліктом, у рамках якого превалюють
намагання  окремого  суб’єкту  конфлікту  примусити  прийняти  свою точку  зору
будь-якою  ціною.  Особа,  яка  використовує  такий  стиль,  звичайно  веде  себе
агресивно  і  для  впливу  на  інших  використовує  владу,  силу  закону,  зв’язки,
авторитет тощо.

Стрес – нервова перенапруга, яка виникає в результаті вирішення протиріч між
природним,  соціальним  та  духовним  аспектами  особистості;  захисна  і
пристосувальна  реакція  організму  у  відповідь  на  дію несприятливих життєвих
обставин.

Стресор – фактор, який викликає стан стресу.
Управління  конфліктами  –  цілеспрямований,  зумовлений  об’єктивними

законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї
соціальної системи, до якої має відношення конфлікт; діяльність з попередження,
регулювання та розв’язання конфлікту.

Рекомендована література
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1. Гончар  М.Ф.  Стрес-менеджмент  на  підприємстві:  характеристика  та
способи вирішення із застосуванням коучингу / М.Ф. Гончар, Х.В. Кабан // Вісн.
Нац.  ун-ту "Львів.  політехніка"  .  Менедж.  та підприємництво в  Україні:  етапи
становлення і пробл. розв. — 2012. — N 727. — С. 28-32.

2. Ємельяненко  Л.М.  Управління  конфліктами:  збірник  тренінгових  вправ:
навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевна, О.М. Леонтенко, О.Ю. Гулевич,
Ю.І. Коновалов ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". —
К., 2008. — 424 с.

3. Карамушка  Л.М.  Психологія  управління  конфліктами  в  організації  (на
матеріалі  діяльності  освітніх  організацій):  монографія  /  Л.М.  Карамушка,  Т.М.
Дзюба ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка, Полтав. держ. пед. ун-т ім.
В.Г.Короленка, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. — К.: Наук.
світ, 2009. — 268 с. 

4. Кириченко В. Організаційні зміни як професійний стрес / В. Кириченко //
Соціальна психологія (в дар). – 2008. – №1. – С. 158-166.

5. Криса  О.Й.  Управління  конфліктами  як  фактор  підвищення
конкурентоспроможності  підприємств  /  О.Й.  Криса  //  Вісн.  Нац.  ун-ту  "Львів.
політехніка" . Логістика. — 2008. — N 633. — С. 361-367. 

6. Криса  О.Й.  Формування  ефективної  системи  управління  конфліктами  як
засіб  підвищення  конкурентоспроможності  підприємства  /  О.Й.  Криса  //  Вісн.
Нац.  ун-ту "Львів.  політехніка"  .  Менедж.  та підприємництво в  Україні:  етапи
становлення і пробл. розв. — 2009. — N 657. — С. 26-31. 

7. Лебедєва О. Управління конфліктами на основі розуміння цілей учасників
колективного проектування / О. Лебедєва // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" .
Комп'ют. системи проектув. Теорія і практика. — 2011. — N 711. — С. 132-136. 
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Тема 9. Особливості виробничих конфліктів (2 год)

Теоретичні запитання

1. Об’єктивна необхідність регулювання конфліктів у виробничих умовах.
2. Класифікація виробничих конфліктів. 
3. Стан в організації до і після конфлікту на виробництві. 
4. Поведінка та дії керівника при конфліктах на виробництві. 
5. Страйк як радикальний засіб вирішення конфлікту. 
6. Попередження страйку.  
7. Етика ділового спілкування в організації. 
8. Колектив і неформальні групи. 
9. Підбір, добір та розподіл персоналу після виробничих конфліктів. 
10.  Оцінка  результатів  впливу  конфліктів  на  економічну  ефективність

виробництва.
Терміни та поняття за темою

Агресія – індивідуальна або групова поведінка, спрямована на те, щоб завдати
фізичних або психологічних збитків іншій особі або соціальній групі.

Атрибуція  –  приписування  соціальним  об’єктам  (людині,  групі,  соціальній
спільноті) характеристик, які не представлені в полі сприйняття. Необхідність А.
обумовлена  тим,  що  інформація,  яку  може  надати  людині  спостереження,  є
недостатньою для адекватної взаємодії і тому потребує «добудови».

Згуртованість  колективу –  ціннісно-орієнтована єдність,  яка  визначається  за
рівнем збігу думок членів групи щодо найбільш значущих для неї об’єктів.

Конфлікт  функціональний  –  конфлікт,  що  призводить  до  підвищення
ефективності діяльності організації.

Рекомендована література

1. Іншин  М.  І.  Трудові  конфлікти  та  трудові  спори  у  системі  соціальних
відносин / М. І. Іншин // Форум права. – 2006. – № 2. – С. 125-129.

2. Качан Є. П. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д.
Г. Шушпанов. – К. : Вид. Дім «Юридична книга», 2003. – 258 с.

3. Киселев  И.  Я.  Зарубежное  трудовое  право  :  учебник  для  вузов  /
И.Я.Киселев. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1993. – 263 с.

4. Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. / Ч. Ликсон  — СПб.: Питер, 1997.
– 148 с.

5. Ложкин  Г.  В.  Практическая  психология  конфликта.  /  Г.В.  Ложкин,  Н.И.
Повякель. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.

6. Регулювання  соціально-трудових  відносин  на  виробничому  рівні:
практикум:  навч.-метод.  посіб.  /  О.  Д.  Шемяков  ;  Акад.  праці  і  соц.  відносин
Федер. профспілок України. — К., 2012. — 211 с.
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Тема 10. Прогнозування розвитку конфліктів (2 год)

Теоретичні запитання

1. Сутність та необхідність прогнозування конфліктів. 
2. Джерела прогнозування конфліктів. 
3. Прогнозування конфлікту управлінцем та/або менеджером з персоналу.
4. Специфіка прогнозування виробничих конфліктів. 
5. Описові моделі прогнозування конфліктів. 

Терміни та поняття за темою

Попередження  (профілактика)  -  вид  діяльності  суб’єкта  управління,
спрямований на недопущення виникнення конфлікту.

Прогнозування конфлікту – вид діяльності суб’єкта управління, спрямований
на виявлення причин конфлікту в його прихованому розвитку.

Рекомендована література

1. Миронова  О.  М.  Конфліктологія:  навч.  посіб.  /  О.  М.  Миронова,  О.  В.
Мазоренко ; МОНМС України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 168 с.

2. Мнушко З.М. Практикум з менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.  /  З.М.  Мнушко,  О.М.  Євтушенко,  Л.П.  Дорохова  ;  Нац.  фармац.  акад.
України. — Х.: Золоті сторінки, 2002. — 176 с.

3. Морозов  В.В.  Формування,  управління  та  розвиток  команди  проекту
(поведінкові компетенції):  навч.  посіб.  /  В.В. Морозов,  А.М. Чередніченко, Т.І.
Шпильова ; Ун-т економіки та права "КРОК". — К.: Таксон, 2009. — 464 с. 

4. Начаєв В. М. Конфліктологія. Навч. посіб. / В. М. Начаєв/ — К.: Центр навч.
літ., 2004. — 198 с.

5. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальн. посібн. /  Г.В.
Осовська. – К.: ЦУЛ, 2008 – 224 с.

6. Пірен М. І. Кофліктологія. / М.І. Пірен. — К.: МАУП, 2005. — 360 с.
7. Пірен М.І. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз: Навч.-

практ. посіб. / М.І. Пірен ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т
психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 200 с.

8. Самсонова Н. В. Конфликтологическая компетентность специалиста / Н. В.
Самсонова // Вуз-ХХI и культура. — Казань, 2000. — С. 37—40.
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Тема 11. Роль керівника в управління конфліктами (2
год)

Теоретичні запитання

1. Участь та відношення керівника до конфлікту: учасник, посередник, арбітр
тощо. 

2. Службова етика керівника. 
3. Стратегії дій керівника в залежності від типології конфлікту. 
4. Головні психологічні прийоми впливу керівника на особистість. Мотивації

та стимули в трудовій діяльності.

Терміни та поняття за темою

Авторитет – 1) вплив індивіда завдяки своєму положенню, статусу і т. ін.; 2)
визнання  за  індивідом  права  на  прийняття  відповідальних  рішень  в  умовах
сумісної діяльності.

Інтерес – форма прояву пізнавальної потреби особистості, спрямована на той
чи інший предмет, відношення до нього як до чогось для неї цінного.

Лідер – член групи, здатний впливати на свідомість і поведінку інших членів
групи завдяки своєму особистому авторитету (неформальний лідер) або посаді,
яку займає (формальний лідер).

Рекомендована література

1. Зигерт  В.  Руководить  без  конфликтов.  /  В.  Зигерт,  Л.  Ланг.   —  М.:
Экономика, 1990. — 336 с.

2. Малахов, В.А. Етика спілкування [Текст] : навч. посібник / В.А. Малахов. –
К. : Либідь, 2006. – 400 с. 

3. Морозов  В.В.  Формування,  управління  та  розвиток  команди  проекту
(поведінкові компетенції):  навч.  посіб.  /  В.В. Морозов,  А.М. Чередніченко, Т.І.
Шпильова ; Ун-т економіки та права "КРОК". — К.: Таксон, 2009. — 464 с. 

4. Пірен М.І. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз: Навч.-
практ. посіб. / М.І. Пірен ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т
психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 200 с.
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Тема 12. Ділові переговори як ефективний засіб
розв’язання конфліктних ситуацій (2 год)

Теоретичні запитання

1. Переговори як ефективний спосіб виходу з конфліктної ситуації. 
2. Поняття ділових переговорів, умови їх проведення. 
3. Види ділових переговорів. 
4. Функції ділових переговорів. 
5. Етапи переговорного процесу (динаміка). 
6. Елементи  принципіальних  переговорів  (люди,  інтереси  сторін,

взаємовигідні варіанти, критерії результатів). 
7. Механізми переговорного процесу. 
8. Технологія ведення ділових переговорів. 
9. Поняття «толерантності», вплив толерантності на позиції в конфлікті.

Терміни та поняття за темою

Арбітраж – спеціальний орган для розглядання колективних трудових спорів;
комісія,  яка формується з  професійно підготовлених нейтральних осіб зі  згоди
учасників  соціально-трудового  конфлікту  для  розробки  рекомендацій  з  питань
врегулювання розбіжностей між ними.

Переговори  –  спосіб  подолання  конфліктного  протиріччя,  заінтересований
діалог опонентів з метою врегулювання конфлікту.

Позиція  конфліктуючих  сторін  –  це  те,  про  що  вони  заявляють  в  ході
конфліктної взаємодії або в переговорному процесі.

Рекомендована література

1. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / [Т.Б. Гриценко, С.П.
Гриценко,  Т.Д.  Іщенко  та  ін.]  ;  за  ред.  Т.Б  Гриценко,  Т.Д.  Іщенко,  Т.Ф.
Мельничук. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 344 с. 

2. Тихомирова  Є.Б.  Конфліктологія  та  теорія  переговорів:  підруч.  /  Є.Б.
Тихомирова, С.Р. Постоловський. — Рівне: Перспектива, 2007. — 389 с. 

3. Тихомирова  Є.Б.  Конфліктологія  та  теорія  переговорів:  підручник  /  Є.Б.
Тихомирова, С.Р. Постоловський. — Суми: Унів. кн., 2008. — 240 с. 

4. Фишер Р. Путь к согласию, или переговоры без поражения. / Р. Фишер, У.
Юри. – М.:Наука, 2003. – 156 с.

5. Цюрупа  М.В.  Основи  конфліктології  та  теорії  перговорів:  Навчальний
посібник. / М.В. Цюрупа – К.: Кондор, 2009. – 192 с.

6. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / Т. П. Яхно, І.
О. Куревіна ; МОНМС України, ВНЗ Укоопспілки "Львів. комерц. акад.". — К.:
Центр учб. л-ри, 2012. — 176 с.
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Тема 13. Методи та напрями посередництва у процесі
розв’язання конфліктних ситуацій (2 год)

Теоретичні запитання

1. Принципи  та  необхідні  умови  участі  третьої  сторони  при  вирішенні
конфліктної ситуації.  

2. Складання карти конфлікту посередниками. 
3. Основні форми участі  третьої  сторони в процесі  розв’язання конфліктної

ситуації: медіація, посередництво, фасилітація, перемирення, арбітраж та ін.
4. Формування динаміки переговорного процесу. 
5. Оцінювання результатів дій посередника. 

Терміни та поняття за темою

Карта  конфлікту  –  графічне  зображення  елементів  графічного  зіткнення  з
вказівкою проблеми, яка потребує рішення, констатацією інтересів та побоювань
сторін.

Медіація  –  переговорний  процес  щодо  розв’язання  конфлікту  за  участю
посередника – медіатора.

Рекомендована література

1. Зигерт  В.  Руководить  без  конфликтов.  /  В.  Зигерт,  Л.  Ланг.   —  М.:
Экономика, 1990. — 336 с.

2. Іншин  М.  І.  Трудові  конфлікти  та  трудові  спори  у  системі  соціальних
відносин / М. І. Іншин // Форум права. – 2006. – № 2. – С. 125-129.

3. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. / А.
Т.Ішмуратов.  - К.: Наук. думка, 1996. — 190 с.

4. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету:
навч. посіб. / Г.М. Калашник. — К.: Знання, 2007. — 143 с. 

5. Карамушка  Л.М.  Психологія  управління  конфліктами  в  організації  (на
матеріалі  діяльності  освітніх  організацій):  монографія  /  Л.М.  Карамушка,  Т.М.
Дзюба ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка, Полтав. держ. пед. ун-т ім.
В.Г.Короленка, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. — К.: Наук.
світ, 2009. — 268 с. 

6. Мнушко З.М. Практикум з менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.  /  З.М.  Мнушко,  О.М.  Євтушенко,  Л.П.  Дорохова  ;  Нац.  фармац.  акад.
України. — Х.: Золоті сторінки, 2002. — 176 с.

7. Подшивалкіна  Л.  Психологічні  основи  управлінської  діяльності  /  Л.
Подшивалкіна, В. Олісейчик // Пед. пошук . — 2009. — N 4. — С. 9-13. 

8. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навч. посіб.  /  В.Т. Шатун ; Миколаїв.
держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2006. — 375 с. 
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Тема 14. Гендерні та вікові конфлікти в організаціях
та їх вплив на результати роботи (2 год)

Теоретичні запитання

1. Поняття гендер та гендерної системи. 
2. Чинники виникнення конфліктів гендерної або вікової спрямованості.
3. Класифікація гендерних та вікових конфліктів. 
4. Рольові теорії при виявленні причин конфліктів. 
5.  Сучасні напрямки гендерної соціалізації. 
6. Теорія гендерних схем. 
7. Моделі аналізу гендерних конфліктів на виробництві. 
8. Гендерна компетенція та її складові. 
9. Переваги і недоліки різновікових колективуів. 
10. Дії керівника при появі гендерних або вікових конфліктів.

Терміни та поняття за темою

Ґендер (англ. gender — «стать», від лат. genus — «рід») — соціально-біологічна
характеристика,  через  яку  визначаються  поняття  «чоловік»  і  «жінка»,
психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, на відміну
від  статі,  яка  позначає  біологічні  відмінності,  цілісна  психічна  репрезентація
статі,  сповнена  неповторним  динамічним  глибинним,  когнітивним  та
поведінковим поняттям жіночого та чоловічого,  здобута індивідом у результаті
набуття індивідуального ґендерного досвіду.

Екстраверсія  – характеристика психологічних властивостей індивіда,  за  якої
він зосереджує свої інтереси на зовнішньому світі, зовнішніх об’єктах за рахунок
своїх власних інтересів, через приниження особистої значимості.

Інтроверсія  –  характеристика  психологічних  властивостей  індивіда,  що
характеризується фіксацією уваги особистості на своїх власних інтересах, своєму
внутрішньому світі.

Потреба – це усвідомлена необхідність у будь-чому, яка спонукає до дії.

Рекомендована література

1. Берлач  А.І.   Конфліктологія  :  навч.  посібник  для  дистанц.  навчання  /  А.І.
Берлач, В.В. Кондрюкова / Відкр. Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. :
Університет "Україна", 2007. – 204 с.

2. Гуменюк О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції /
О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46 – 62.

3.  Конфліктологія : навч. посібник / Л.М. Ємельяненко [та ін.] ; за заг. ред В.М.
Петюха, Л.В. Торгової ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. :
КНЕУ, 2005. – 316 с.

4. Кіржнер  Л.О.  Конфліктологія:  навч.  посіб.  /  Л.О.  Кіржнер,  М.В.
Мартиненко, О.В. Мангольд ; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 144 с. 
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5. Коваленко Д. В. Конфліктологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ інж.-пед. спец. /
Д.  В.  Коваленко,  І.  М.  Шалімова,  О.  М.  Керницький,  В.  А.  Бурбига,  О.  Б.
Кравченко ; Укр. інж.-пед. акад. — Х.: Точка, 2012. — 221 с. 

6. Орлянський  В.С.  Конфліктологія.  Навч.  посіб.  /  В.С.  Орлянський  —  К.:
Центр навч. літ., 2007. –160 с.

7. Русинка  І.   Конфліктологія.  Психотехнології  запобігання  і  управління
конфліктами :  навч.  посібник  /  І.  Русинка /  М-во освіти і  науки України.  –  К.  :
Професіонал, 2007. – 336 с. 
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Методи контролю студентів на практичних
заняттях

До методів контролю студентів слід віднести: усне індивідуальне опитування,
перевірка  вмінь  розв'язувати  експериментальні  задачі  надані  на  практичних
заняттях та для самостійного опрацювання, залік тощо.

Розподіл балів, які отримують студенти

Модульний контроль МК1 Модульний контроль МК2 Семестровий
контроль ПКПоточні завдання Поточні завдання

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14
Максимальна
кількість 
балів

7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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Запитання для заліку

1. Історичне та еволюційне становлення конфліктології як науки. 
2. Конфліктологія як навчальна дисципліна. 
3. Предмет і  задачі конфліктології. 
4. Сучасні концепції конфліктології. 
5. Зв'язок конфліктології з іншими науками. 
6. Співвідношення  «теорії  конфлікту»,  «соціології  конфлікту»  і

«конфліктології».
7. Причини та джерела виникнення конфліктів. 
8. Межі конфлікту.  
9. Класифікація конфліктів
10. Фактори поведінки людини відповідно до джерел виникнення конфліктів.  
11. Конфлікт як тип складних життєвих ситуацій. 
12. Види складних життєвих ситуацій. 
13. Поняття психологічної стійкості. Конфліктостійкість особистості. 
14. Конструктивні і деструктивні функції конфліктів.
15. Конфлікт як зондаж громадської думки.
16. Учасники конфлікту та їх типологія. 
17. Роль модератора та їх значення в конфлікті.
18. Особливості соціальних конфліктів у суспільстві, що трансформується.
19. Життєвий цикл розвитку конфлікту. 
20. Типи конфліктних ситуацій за Ємельяновим С.М. 
21. Теорії механізмів виникнення конфліктів (за формулами «А», «Б», «В»). 
22. Закон ескалації конфлікту.
23. Логіка своєчасного діагнозу конфлікту. 
24. Картографія конфлікту.
25. Стратегії вирішення конфліктів. 
26. Загальні принципи управління конфліктами. 
27. Технології та стратегії управління конфліктом.
28. Класифікація конфліктів в умовах виробництва.
29. Сутність та необхідність прогнозу конфліктів.
30. Математико-статистичні методи прогнозування конфліктних ситуацій.
31. Роль керівника у вирішенні конфліктів
32. Переговори як ефективний спосіб виходу з конфліктної ситуації. 
33. Технологія ведення ділових переговорів.
34. Принципи  та  необхідні  умови  участі  третьої  сторони  при  вирішенні

конфліктної ситуації.  
35. Складання карти конфлікту.
36. Основні форми участі третьої сторони в процесі розв’язання конфліктної

ситуації: медіація, посередництво, фасилітація, перемирення, арбітраж та ін.
37. Чинники виникнення конфліктів гендерної або вікової спрямованості. 
38. Класифікація гендерних та вікових конфліктів. 
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39. Теорія гендерних схем. 
40. Моделі аналізу гендерних конфліктів на виробництві. 
41. Переваги і недоліки різновікового колективу. 
42. Дії керівника при появі гендерних або вікових конфліктів.
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