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1. Коротка анотація до курсу – «Управління конфліктами» є сучасною меганаукою про протиборство людей та інших 

суб'єктів соціального життя, про управління їхньою конфліктною взаємодією. Це самостійна наука ХХІ сторіччя про 

конфлікти, яка має міждисциплінарний теоретичний та прикладний характер.  

     Вивчення даної дисципліни сприяє здобуттю таких компетентностей:  

К 06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

К 08. Здатність працювати в команді. 

К 09. Цінування та повага різноманітності та     мультикультурності. 

 

2. Мета та завдання (цілі) курсу - Метою викладання навчальної дисципліни «Управління конфліктами» є формування 

комплексу теоретичних знань про природу, динаміку та механізм розвитку конфлікту та формування практичних знань з 

питань керування конфліктами, засобів їхнього вирішення, технологій попередження та профілактики конфліктів. 

 Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління конфліктами» є навчити 

здобувача освіти працювати з інформацією конфліктологічного характеру; навчити здійснювати накопичення, обробку та аналіз 

такої інформації; навчити працювати з відповідними джерелами інформації; зацікавити здобувача освіти та спонукати його до 

подальшого поглиблення в основах конфліктології. 

 

3. Формат навчальної дисципліни - Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної 

освіти 

 

4.  Результати навчання 

 

Очікувані результати  

навчання (ПРН) 
Складові результатів навчання 

ПРН 05. Володіти 

культурою мовлення, 

обирати оптимальну 

комунікаційну 

стратегію у спілкуванні 

ПРН 05.1: володіння культурою мовлення; 

ПРН 05.1.: уміння проводити аналіз конфлікту з позицій різних теоретичних підходів у 

конфліктології; 

ПРН 05.2.: знання теоретичних основ лідерства; 

ПРН 05.3.: розуміння основ командної роботи. 



Очікувані результати  

навчання (ПРН) 
Складові результатів навчання 

з групами та окремими 

особами. 

 

ПРН 20. Емпатійно 

взаємодіяти, 

відповідати за 

прийняття рішень в 

межах своєї 

компетенції, 

дотримуватися 

стандартів професійної 

етики. 

 

ПРН 20.1.: уміння емпатійно взаємодіяти; 

ПРН 20.2.: уміння попереджати і конструктивно розв’язувати конфлікти в основних 

сферах життєдіяльності людини; 

ПРН 20.3.: уміння мотивувати персонал організації до ефективної командної роботи. 

 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 24 Опитування 

Практичні заняття 20 Опитування, тестування, письмова контрольна робота 

Самостійна робота 46 Реферат, доповідь 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: Залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна/ 

вибіркова 



2020/2021 2 1 (осінь) 015.16. Професійна освіта (Сфера обслуговування) 

 

 

Вибіркова (В) 

 

 

 

7. Пререквізити:1. Економічна теорія. 2. Психологія. 3. Комунікативна культура.  

 

8. Постреквізити:1. Основи менеджменту і адміністрування. 2. Основи проєктного менеджменту. 3. Управління персоналом. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання: ЕНМК та дистанційний курс з дисципліни «Управління 

конфліктами». 

10. Політики курсу: При вивченні курсу студенти повинні дотримуватися Політики доброчесності, не допускати плагіату 

при виконанні наукових робіт. Поведінка в аудиторії або під час відеоконференції має бути такою, щоб не заважати своїм 

колегам та викладачам. Користування мобільними телефонами під час аудиторних занять заборонено! Доступ до аудиторії 

або на відеоконференцію закривається з початком лекції або практичного заняття. 

 



11. Календарно-тематичний план (схема)навчальної дисципліни 

Навчальні заняття вказуються в структурно-логічній послідовності, тобто так, як викладач бажає бачити послідовність у розкладі занять. 

Форму таблиці можна ускладнювати (додавати стовпчики – матеріали, література і т.д. і т.п.).  

№ 

тижня 

Вид і 

номерзанять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Основи конфліктології. Класифікація конфліктів 

1 

Лекція 1 Тема 1. Конфліктологія як наука. Природа конфлікту. 2 

Лекція 2 Тема 1. Конфліктологія як наука. Природа конфлікту. 2 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Конфліктологія як наука. Природа конфлікту. 

Виконання завдань на знаходження відповідності між визначенням та поняттям за 

основними термінами теми.  

2 

Самостійна 

робота 1 

Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати питання «Функції конфліктів.»  

Скласти доповідь на тему «Становлення конфліктології як науки», «Сучасні проблеми 

розвитку конфліктології», «Внесок учених України в розвиток конфліктології як 

науки». 

4 

2 

Лекція 3 Тема 2. Структура конфлікту і механізм його розвитку. 2 

Практичне 

заняття 2 

Тема 1. Конфліктологія як наука. Природа конфлікту. 

Заслуховування доповідей. Проведення тестування. 

2 

Самостійна 

робота 2 

Доповнити конспект лекцій. Дати визначення поняттям «ескалація», «інцидент», 

«конфліктна поведінка», «конфліктна ситуація», «конфліктогени». 

Скласти доповідь на тему «Поводження людей у конфліктах». 

4 

3 Практичне 

заняття 3 

Тема 2. Структура конфлікту і механізм його розвитку. 

Визначення етапів і фаз конфліктів, суб'єктивні та об'єктивні причини конфліктів. 

Виконання завдань на визначенняструктурних компонентів конфліктів, розгляд 

ситуаційних завдань із застосуванням транзактного аналізу. Проведення тестування. 

2 

Самостійна 

робота 3 

Доповнити конспект лекцій. Дати визначення поняттям «мотивація в конфлікті», 

«конфліктуючі сторони». Скласти доповідь на тему «Правила безконфліктної взаємодії  

(закон ескалації конфліктогенів)». 

3 

4 
Лекція 4 Тема 3. Класифікація конфліктів. 2 

Практичне Тема 3. Класифікація конфліктів. 2 



заняття 4 Визначення суті та видів конфліктів, основних характеристик конфліктів.  

Проведення порівняльного аналізу видів конфліктів. Розгляд ситуаційних завдань 

Проведення тестування. 

Самостійна 

робота 4 

Доповнити конспект лекцій. Скласти доповідь на теми: «Формиекономічних і 

політичнихконфліктів». 

2 

5 Лекція 5 Тема 3. Класифікація конфліктів. 2 

Самостійна 

робота 5 

Доповнити конспект лекцій. Дати визначення поняттям «деструктивний конфлікт», 

«конструктивний конфлікт», «релігійний конфлікт», «політичний конфлікт», 

«юридичний конфлікт».Скласти доповідь на тему: «Соціальнийконфлікт та 

основнісферийогопрояву». 

3 

6 Лекція 6 Тема 4. Сфери розгортання конфліктів. 2 

Практичне 

заняття 5 

Тема 4. Сфери розгортання конфліктів. 

Визначення закономірностей виникнення конфлікту, позитивних та негативних 

наслідків конфлікту. 

Розгляд ситуаційних завдань на проведення класифікації конфліктів та визначення 

конфліктогенів. Проведення тестування. 

2 

Самостійна 

робота 6 

Доповнити конспект лекцій. Написати реферат. 8 

Всього за змістовний модуль 1 – 46 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 10 год., СР – 24 год.)  

Змістовний модуль 2. Керування конфліктами:засоби вирішення, технології попередження, профілактика  

7 

Лекція 7 Тема 5. Керування конфліктами. 2 

Лекція 8 Тема 5. Керування конфліктами. 2 

Практичне 

заняття 6 

Тема 5. Керування конфліктами. 

Визначення алгоритму регулювання конфліктами, обговорення поведінки менеджера у 

конфлікті. 

Розгляд ситуаційних завдань на аналіз використання різних стилів розв’язку конфлікту 

та пропозицію власних варіантів розв’язання конфліктної ситуації. . Проведення 

тестування. 

2 

Самостійна 

робота 7 

Доповнити конспект лекцій. Дати визначення поняттям «інституалізація конфліктів», 

«технологія врегулювання конфліктів»  

3 



Скласти доповідь на тему «Використання досягнень соціоніки як науки для подолання 

й попередження соціальних конфліктів». 

8 

Лекція 9 Тема 6. Засоби вирішення конфліктів. 2 

Самостійна 

робота 8 

Доповнити конспект лекцій. Скласти доповідь на теми «Профілактика конфліктів на 

основі розстановки кадрів за найменш конфліктними парами». 

2 

9 

Лекція 10 Тема 6.Засоби вирішення конфліктів. 2 

Практичне 

заняття 7 

Тема 5. Керування конфліктами.  

Розгляд ситуаційних завдань (охарактеризувати наслідки конфліктної ситуації та 

запропонувати власні варіанти розв’язання конфліктної ситуації). Проведення 

тестування. 

2 

Самостійна 

робота 9 

Доповнити конспект лекцій. Дати визначення поняттям «зобов’язуючий арбітраж», 

«Обмежений арбітраж», «посередницький арбітраж», «медіація», «прелімінарії», 

«компроміс»., «консенсус». 

Доповнити конспект лекцій. Скласти доповідь на теми «Переговори як метод 

вирішення конфліктів». 

3 

10 Практичне 

заняття 8 

Тема 6. Засоби вирішення конфліктів. 

Виконання завдань, спрямованих на усвідомлення конфлікту як одного з негативних 

факторів взаємодії між людьми, розуміння способів вирішення конфліктів на прикладі 

афоризмів. 

Розгляд ситуаційних завдань. Проведення тестування. 

2 

Лекція 11 Тема 7. Технології попередження конфліктів. 2 

Самостійна 

робота 10 

Доповнити конспект лекцій. Дати відповіді на питання: «Яким чином може впливати 

внутрішнє і зовнішнє середовище організації на конфлікти в цій організації?» (навести 

приклади), «У чому полягає суть процесу дезорганізації в управлінні?». Скласти 

доповідь на тему: «Ознаки назріваючого в організації конфлікту». 

2 

11 

Практичне 

заняття 9 

Тема 7. Технології попередження конфліктів. 

Розгляд ситуаційних завдань. Проведення тестування. 

Проведення захисту рефератів та заслуховування доповідей. 

2 

Лекція 12 Тема 8. Профілактика конфліктів в організаціях. 2 

Самостійна Доповнити конспект лекцій. Скласти доповідь на тему:«Основні напрями профілактики 3 



робота 11 конфліктів в організації», «Роль керівника в конфліктній ситуації». 

12 

Практичне 

заняття 10 

Тема 8. Профілактика конфліктів в організаціях. 

Проведення тестуна визначення самооцінки конфліктності. 

Проведення захисту рефератів та заслуховування доповідей. 

2 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до заліку. 9 

Всього за змістовний модуль 2 - 44 год.(лекцій - 12 год., ПЗ - 10 год., СР - 22 год.  

Всього з навчальної дисципліни 1 – 90 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру: 100 балів 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях  0-12 

2. Тестування, написання реферату, контроль на практичному занятті 0-48 

3. Обов'язкове індивідуальне домашнє завдання (дистанційне навчання) 0-25 

4. Залікова контрольна робота 0-15 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

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 
незараховано 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять; 

2) Оцінка за реферат не менше, ніж 3 бали з 8 можливих. 

3) Пройдене тестування в системі дистанційного навчання та оціненене менше, ніж 12 балів з 25 можливих. 

4) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

1. Робота на лекціях:  присутність – 1 бал за лекцію.  

2. Робота на практичних заняттях: тестування на кожному практичному занятті – 4 бали (8 питань по 0,5 бали за 

правильну відповідь).  

 

Написання та захист реферату – 8 балів, а саме: 



 4 бали за повноту розкриття теми та викладення матеріалу згідно з вимогами до оформлення реферату: 

4 бали – тему розкрито в повному обсязі, реферат відповідає вимогам до оформлення та надано вчасно; 

3 бали – тему розкрито на достатньому, але не повному, рівні, є невеликі зауваження до оформлення роботи; 

2 бали – тему розкрито  на задовільному рівні, є зауваження до оформлення роботи; 

1 бал – тему розкрито  на задовільному рівні, є значні зауваження до змісту роботи та до оформлення роботи; 

0 балів – тему не розкрито або тема не відповідає варіанту, плагіат 

 4 бали – захист реферату (рівень володіння  студентом матеріалом), а саме: 

4 бали – відмінно володіє та відповідає на питання за темою реферату; 

3 бали – добре володіє матеріалом, але у відповідях на питання виникають труднощі; 

2 бали – задовільно володіє матеріалом, відповідь тільки на одне питання; 

1 бал – задовільно володіє матеріалом, на питання не відповідає; 

0 балів – не захищає реферат, не володіє матеріалом, не може відповідати на питання. 

 

3. Робота в системі дистанційного навчання – 25 балів (у формі тестування – бали нараховуються за вірні відповіді). 

4. Залік – 15 балів (у формі тестування, бали нараховуються за вірні відповіді – 15 питань по 1 балу за кожне). 

 

 

13. Питання до заліку 

 

Тема 1. Конфліктологія як наука. Природа конфлікту. 

Предмет конфліктології. Категорії конфлікту. Об'єкт конфліктології. Методичний арсенал конфліктології: методологічні 

принципи, загальнонаукові дослідницькі підходи, спеціальні методи. Міжпредметні зв'язки. Становлення конфліктології як 

науки. Природа та предмет конфлікту. Структурна модель конфлікту. Функції конфліктів. 

Тема 2. Структура конфлікту і механізм його розвитку. 

Суб'єктивні та об'єктивні причини конфліктів. Мотивація в конфлікті. Етапи і фази конфліктів. Інцидент. Поводження людей 

у конфліктах. Конфліктна поведінка. 



Тема 3. Класифікація конфліктів. 

Типологія конфліктів по суб'єктам і сферам діяльності. Внутрішньоособистісні конфлікти. Соціальні конфлікти: 

міжособистісні; між особистістю і групою; між малими, середніми та великими соціальними групами; регіональні; на рівні 

суспільства, глобальні. 

Тема 4. Сфери розгортання конфліктів. 

Політичні конфлікти та їхня типологія. Соціальні конфлікти. Міжнаціональні та міжрелігійні конфлікти. Сімейні конфлікти. 

Конфлікт культур та духовних цінностей. Економічні конфлікти. 

Тема 5. Керування конфліктами. 

Сутність керування конфліктами та їхня діагностика. Система принципів, що визначають характер та ефективність керування 

конфліктами. Методи регулювання конфліктів. Моделі і стилі виходу з конфліктів. 

Тема 6. Засоби вирішення конфліктів. 

Технології врегулювання конфліктів: інформаційні, організаційні, консенсусні. Переговорний процес. Конфліктний 

медіаторинг. 

Тема 7. Технології попередження конфлікту. 

Сутність діяльності з попередження конфліктів. Перешкоди, що виникають на шляху попередження конфліктів. Концепції та 

технології превентивної діяльності. Операційні та структурні технології. Сучасний менеджмент попередження конфліктів. 

Співробітництво як засіб попередження конфліктних ситуацій. 

Тема 8. Профілактика конфліктів в організації. 

Поняття профілактики конфлікту. Конфлікт в організаціях та його специфіка. Види конфліктів в організаціях. Сутність, 

підходи і напрямки профілактики конфліктів в організаціях. Роль керівника в конфліктній ситуації. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Матвійчук Т.Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник/ Т.Ф.Матвійчук. - Львів: Галич-прес, 2018, 76с. 



2. ПрибутькоП. С. Конфліктологія: навч. посібник для вищихнавч. закл./ П. С. Прибутько [та ін.]; Київ. нац. ун-т внутр. 

справ. - Київ: КНТ, 2010. - 136 с. 

3. Сергеєва, Л. М.  Лідерство: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. «Комерційна справа»/ Л. М. 

Сергеєва, В. П. Кондратьєва, М. Я. Хромей ; за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. - 296 с.:  

4. Скібіцька, Л. І. Конфліктологія: навч. посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид.. - Київ: Кондор, 2010. - 

384 с. 

5. Ходаківський, Є. І.. Психологія управління: підручник/ Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 3-тє вид., 

перероб. та доп.. - К.: Центр учбової літ., 2011. - 664 с.  

Додаткова (допоміжна) література 

1. Базило С. Традиційні та інноваційні методи розв’язання конфліктів у діяльності державних службовців 

[Електронний ресурс] / С. Базило // Персонал. – 2007. – № 8 – Режим доступу :http: //ebooks.znu.edu.ua /files /Bibliobooks 

/Ubeyvolk/0009007.pdf 

2. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: навч. посібник для вищих навч. закладів/ О. Л. Главацька. - Київ: 

Кондор, 2008. - 228 с. 

3. Зінчина О. Б. Конфліктологія :навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. Б. Зінчина. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 164 с. – 

Режим доступу: // http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Ubeyvolk/0008958.pdf 

4. Коваленко Д. В. Конфліктологія: навч. посібник для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. за спец. 8.18010020 

«Управління навчальним закладом», 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»/ Д. В. Коваленко [та ін.]; Укр. інж.-пед. акад.. - 2-ге вид. 

перероб. та доп.. - Харків: Вид-во «С.А.М.», 2015. - 260 с. 

5. Конфліктологія :навч. посіб. [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. – К. : КНЕУ, 2003. – 

315 с. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Ubeyvolk/0009008.pdf 

6. Леко Б. Медіація: підручник / Б. Леко, Г. Чуйко. - Чернівці: Книги ХХІ, 2014. - 464с. 

7. Нагаєв В. М. Конфліктологія :навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. М. Нагаєв.–К.:Центрнавч.літ.,2004.–198с.–

Режимдоступу:http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Ubeyvolk/0008959.pdf 

8. Орлянський В. С. Конфліктологія : навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. С. Орлянський. – К. : Центр навч. літ., 

2007. – 160 с. – Режим доступу : // http://www.culonline.com.ua/index.php?newsid=109 

9. Пірен М. І. Кофліктологія [Електронний ресурс] / М. І. Пірен. – К. : МАУП, 2005.–360с.–

Режимдоступу:http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Ubeyvolk/0008957.PDF 
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Інформаційні ресурси 

1. Сторінка в системі ДО УІПА: https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=851 

2. Література з дисципліни, за даними електронного каталогу НБ 

УІПАhttp://library.uipa.edu.ua/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1596&C21COM=S&I21DBN=DB1&S21FMT=fullwebr

&S21ALL=%3C.%3EIDD=%EB%B3%E2%EE%3C.%3E&Z21ID=&I21DBNAM= 

3. Методичне забезпечення дисципліни на електронних носіях. 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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