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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ  

Анотація 
Дисципліна конфліктологія спрямована на вироблення нових знань про: теорії конфліктів і їх розвиток; формуванні вміння і практичних 
навичок у керівників різних рівнів для розв'язання конфліктів; проведенні аналізу конфлікту для не відсутність його в майбутньому або 
своєчасної зупинки; динаміці розвитку конфлікту; методах і способах дозволу, згладжування і завершення конфлікту. 

Мета і завдання 

Мета дисципліни - формування у студентів системи компетенцій на основі оволодіння теоретичними знаннями і практичними 
навичками по суті управління конфліктами на підприємстві, забезпечити майбутніх менеджерів знаннями основ безконфліктного 
управління; навчити управляти конфліктами і поведінкою людей в конфліктних ситуаціях; підготувати нових керівників, які володіють 
методами гуманістичного управління, який забезпечує роботу будь-якої організації без конфліктів. 
Завдання дисципліни - забезпечення необхідного рівня знань і практичних навичок міжособистісної взаємодії, розвинути здатність 
свідомо і соціально відповідально діяти на основі етичних принципів, аналізувати і вирішувати завдання в сфері регулювання 
економічних і соціально-трудових відносин, набути навичок застосування основної техніки ділового спілкування в процесі управління 
підприємствами , організаціями, установами і демонструвати здатність виявляти і конструктивно вирішувати конфлікти в трудовому 
колективі. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (7 семестр). 

Результати 
навчання 

Аналізувати професійно-кваліфікаційний склад персоналу. Оцінювати ефективність стратегії і політики управління персоналом, 
проводити аналіз конфлікту, знаходити способи по їх усуненню. Визначати типи конфліктів та їх учасників. Структурувати конфлікт і 
визначати етапи і мотиви, які штовхають учасників конфлікту до розгортання. Аналізувати динаміку конфлікту для якнайшвидшого і 



більш ефективного виходу з конфліктної взаємодії переможцем або з найменшими втратами. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 ч.: Лекції - 32 год., Практичні заняття - 32 год., Самостійна робота - 56 год. 

Вимоги 
викладачів 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекцій чи практичних занять проводиться 
усна співбесіда по темі. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість 
до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Предмет і розвиток науки 
"Конфліктологія" 

Практичне 
заняття 1 

Визначення 
особистісних 
якостей людини 
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Зміст, об'єкт, предмет, завдання і методи дисципліни. Розвиток 
концептуальних підходів в конфліктології. Об'єкт і предмет науки 
конфліктології. 

Лекція 2 Теоретичні основи 
конфліктології 

Спірна і конфліктна ситуація. Інцидент. Суб'єкти, об'єкти та предмет 
конфлікту. Формула конфлікту. 

Лекція 3 Спілкування і конфлікти Практичне 
заняття 2 

Способи 
спілкування, типи 
конфліктів та 
конфліктних 
особистостей 

Динаміка конфлікту. Основні етапи розвитку конфлікту і їх учасники. 
Лекція 4 Типологія конфліктів 

Типи конфліктів за кількісним характером і їх особливості. 
Концепція принципів людини. 

Лекція 5 Аналіз та вирішення 
конфліктів 

Практичне 
заняття 3 

Проведення 
аналізу 
конфліктної 
ситуації і 
використання 
формул конфлікту 

Сутність, цілі та завдання аналізу конфлікту. Конфліктуючі сторони 
або учасники конфлікту, зона розбіжностей. Подання конфліктної 
ситуації учасниками конфлікту і їх мотиви дії. 

Лекція 6 Особливості окремих видів 
конфліктів 

Джерела конфліктів на підприємстві. Природні властивості 
особистості, її індивідуальні психологічні властивості, система 
потреб, мотивів і інтересів. Внутрішнє представлення особистості 
про себе, її «Я - концепція». 

Лекція 7 Переговори як ефективний 
засіб розв'язання конфліктів 

Практичне 
заняття 4 

Правила ведення 
переговорів 

Способи та методи ведення переговорів. Основні правила 
визначення схильності особистості до переговорів. Способи 
припинення конфліктних взаємодій. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  
Завдання і методи конфліктології. Етапи розвитку конфліктології. Теорія конфліктів - основа конфліктології. Стародавні вчені про конфлікт. Причини і наслідки конфліктів в 
теоріях ХІІІ ст. Соціальні погляди. Характеристика спілкування: види, аспекти, фази. Суб'єктивність спілкування - Я-концепція. Реальність - Я-образ. Нормативність 
спілкування - Я-статус Рольовий очікування. Конфлікт - викривлення нормального спілкування. Конфлікт - суб'єктивність, реальність, легітимність. Динаміка конфлікту. 
Конфлікти цінностей та інтересів. Теоретичний підхід до класифікації конфліктів. Потреби, інтереси, цінності, норми як ознаки типізації конфліктів. Класифікація конфліктів 
по Дойг, Дюрендорфу, інші ознаки класифікації конфліктів. Поведінка в конфлікті: прагматична раціональність, раціональна комунікативність, легітимність. Стиль поведінки 
в конфлікті (система Томаса Кілмен). Аналіз і його основні елементи: проблема, позиції учасників, конфліктна ситуація. Загальні підходи до вирішення конфліктів. 
Внутрішньоособистісні конфлікти, конфлікти в організаціях: причини, види, тактика рішення. Міжособистісні та групові конфлікти. Соціально-психологічний клімат 
організації. Методи вирішення конфлікту: соціальний і психологічний підхід. Політичні, військові, національні, регіональні конфлікти. Причини виникнення, шляхи 
вирішення. Соціальні конфлікти "великих" груп. Соціальні протиріччя та шляхи їх вирішення. Переговори: правила проведення. Стадії переговорів. Пріоритет інтересів 
учасників понад їх позицій. 

СИСТЕМА ОЦІНКИ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• лекції: 30% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добро 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і чесноти НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту 
доводитися до співробітників дирекції. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


