




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

Кількість кредитів  – 3

Напрями підготовки 6.030204
«Міжнародна інформація»
6.030205 «Країнознавство»

Нормативна 
дисципліна 
циклу професійної 
та практичної 
підготовки

Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

«бакалавр»

Рік підготовки
4-й

Змістових модулів – 2 Семестр
1-й

Загальна кількість годин –
108 

Лекції
 16 год.

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Семінарські
12 год.

Модульний
контроль

4 год.
Самостійна робота

40 год.
Семестровий

контроль
36 год.

Вид контролю
Екзамен

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 33% / 67%.
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1.Пояснювальна записка
Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  “Конфліктологія  та  теорія

переговорів”  (далі  –  Програма)  є  нормативним  документом Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка,  який  розроблено  кафедрою  всесвітньої
історії  Інституту  суспільства  на  основі  ОПП  підготовки  бакалаврів  за
спеціальністю  6.03020401  «Міжнародна  інформація»  відповідно  до
затвердженого навчального плану. 

Програму  розроблено  з  урахуванням  рекомендацій  МОН  України  «Про
Перелік  напрямів  (спеціальностей)  та  їх  поєднання  з  додатковими
спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра,  спеціаліста,  магістра»  (лист  №
1/9-736 від 06.12.2007 р.)

Програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-модульної  системи
організації  навчання  в  Київському  університеті  імені  Бориса  Грінченка,
відповідно  до  вимог  ОКХ,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу
дисципліни.

Програма  визначає  перелік,  обсяг,  складові  та  технологію  оцінювання
навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

 Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення
дисципліни, становить  108 год. (3 кредити) із них:

- лекції - 16 год.;
- семінарські заняття - 12 год.;
- підсумковий контроль: (у формі МК) –  4 год., у формі іспиту – 36 год.

Навчальна  дисципліна  “Конфліктологія  та  теорія  переговорів”   є
нормативною  дисципліною  відповідно  до  навчального  плану  підготовки
бакалаврів за  спеціальністю 6.03020401  «Міжнародна інформація» у Київському
університеті імені Бориса Грінченка

Об’єктом вивчення  навчальної  дисципліни  “Конфліктологія  та  теорія
переговорів”  є  різноманітні  конфлікти  та  причини  їх  виникнення в  системі
сучасних міжнародних відносин.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  “Конфліктологія та теорія
переговорів”  є  комплексна  оцінка  конфліктів,  сутність  та  тенденції  розвитку
конфліктів в галузі міжнародних відносин, вивчення сучасних форм, методів і
засобів врегулювання конфліктів та конфліктних ситуацій.

Метою вивчення  дисципліни  “Конфліктологія  та  теорія  переговорів”  є
надання майбутнім фахівцям  знань та  вмінь  визначення  причин,  функцій,
основного змісту, умов виникнення та наслідків перебігу конфліктів,  а також
засобів  їх  вирішення  й  локалізації  в  сучасному  світі  і  засвоєння  методики
оцінки  конфліктогенної  ситуації  й  принципів  комплексної  класифікації
конфліктів.

Завданнями дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів” є:
- ознайомлення  студентів  з  етимологією  та  змістом  основних  понять,

категорій та термінів з конфліктології та теорії переговорів;
- формування системних знань про основи конфліктології;
- вироблення навичок дослідження і аналізу документів, які є свідченням

виникнення конфлікту;



- ознайомлення  з  сучасними  концепціями  теорії  конфліктів  в
міжнародних відносинах;

- опанування  методології  інформаційно-аналітичної  роботи  при
вивченні сучасних міжнародних конфліктів; 

- аналіз прикладних аспектів конкретних методик та методів обробки
інформаційних потоків та підготовки аналітичних  матеріалів;

- виокремлення  особливостей  міжнародних  зовнішньополітичних
комунікацій та міжнародних комунікативних технологій;

- ознайомлення  з  основними  правилами  проведення  переговорів  та
основних протокольних складових переговорного процесу;

- визначення місця та ролі України у системі міжнародних відносин; 
- формування  вмінь  та  навичок  студентів  аналізувати  перебіг

переговорного  процесу  та  прийняття  рішень  при  переговорах  в
екстремальних умовах. 

У  результаті  вивчення  дисципліни  “Конфліктологія  та  теорія  переговорів”
студенти повинні знати:

- основні положення й категорії конфліктології; причини, функції, умови
й  наслідки  перебігу  конфліктів  і  засоби  врегулювання  конфліктних
ситуацій;

- динамічні й статичні характеристики конфліктів;  методи та методики
комплексної оцінки конфліктогенної ситуації; основні конфліктологічні
концепції;

- соціальні  та  психологічні  мотиви  політичних  конфліктів,  форми
використовування конфліктів у вирішенні соціальних проблем;

- сучасні  методики  й  методи  збору  та  опрацювання  інформації  про
найбільш поширені конфлікти в соціумах і на планеті в цілому;

- проблеми врегулювання конфліктів на різних рівнях;
- тлумачення  основних  термінів,  які  вживаються  в  міжнародних

відносинах при вирішенні конфліктних ситуацій.

Відповідно  до   вимог  освітньо-професійної  програми  студенти  повинні
вміти:

- застосовувати набуті знання у практичній діяльності;
- використовувати  на  практиці  методики  і  методи  аналізу

конфліктів  для  дослідження  конкретних  міжнародних
ситуацій;

- аналізувати  і  давати  оцінку  конкретним  конфліктним
ситуаціям у політичному процесі;

- знаходити шляхи й засоби попередження конфліктів;
- використовувати набуті  навики контролю та  вирішення кон-

фліктів;
- обгрунтовувати  свою  світоглядну  та  громадянську  позицію

при аналізі   сучасної ситуації з урахуванням знань, отриманих
при вивченні курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”;



- приймати  практичні  рішення,  щодо  оптимального
застосування набутих теоретичних знань при виконанні своїх
професійних обов’язків;

- збагачувати  власний  світогляд  шляхом  самоосвіти,  творчо
працювати над поглибленням і вдосконаленням своїх знань;

- орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичному
становищі, мати уявлення про роль  і значення  України у системі
міжнародних відносин.



2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Конфліктологія та теорія переговорів”

Дисципліна
Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість   кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 
3 кредити

Шифр та назва галузі:
0302 Міжнародні відносини

Частина програми (нормативна, 
вибір закладу, вибір студента):  
нормативна

Кількість змістовних 
модулів: 2 модулі.

Напрям: 
6.030204«Міжнародна
інформація»
6.030205«Країнознавство»

Рік підготовки: четвертий
Семестр: 7.

Загальний обсяг 
дисципліни: 108
год.

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «бакалавр».

Аудиторні заняття: 32 год.  
З них:
Лекції: 16 год. 
Семінарські заняття: 12 год.
Самостійна робота: 36 год. 

Кількість 
тижневих годин: 4
години.

Модульний контроль: 4  год. 
Семестровий контроль: 36 год.

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ Назва  теми лекції
Лек
ції

Сем
.

зан.
СР МК СК

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти конфліктології як
комплексної науки

1. Вступ  до  курсу  «Конфліктологія  та
теорія переговорів» 2

2. Історія становлення і розвитку 
конфліктології

2 2 4

3. Конфлікт як соціальне явище 2 5
4. Основні конфліктологічні концепції 2 4
5. Статична  й  динамічна  характеристика

конфліктів.
2 2 4

6. Конфлікт як форма поведінки 2 2 5

Всього за І - й модуль            -  36 год. 10 8 24 2

Змістовий модуль 2.Проблеми вирішення конфліктів та основи теорії
переговорів 



6. Міжнародні конфлікти 2 6

8. Політичні конфлікти 2 2 4
10
.

Особливості  виникнення  та  розвитку
етнополітичних конфліктів

2 2 4 2

Всього за ІІ - й модуль                  -  36 год. 6 6 16 2

Всього  за  семестр                                      
108 год.

16 12 40 4 36

4. Зміст лекційних та семінарських занять за модулями

4.1.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Теоретичні аспекти конфліктології як комплексної науки

Лекція 1. Вступ до курсу «Конфліктологія та теорія переговорів». 

1. Предмет,  об’єкт  та  завдання  курсу  “Конфліктологія  та  теорія
переговорів”. 

2. Методологічна основа курсу. 
3. Періодизація і структура курсу. Основні поняття та категорії. 
4. Історіографія до курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”. 

Лекція 2. Історія становлення і розвитку конфліктології

1. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному 

суспільстві.

2. Конфлікти в дослідженнях періоду середньовіччя та Нового часу.

3. Сучасні теорії конфліктології.

4.  Розвиток конфліктології в Україні.

Лекція 3. Конфлікт як соціальне явище

1. Поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт”.

2. Характерні ознаки конфлікту.

3. Форми та рівні прояву конфлікту.

Лекція 4. Статична й динамічна характеристика конфліктів.

1. Причини та умови виникнення конфлікту.

2. Структура та динаміка конфлікту.

3. Функції конфлікту.



Лекція 5. Конфлікт як форма поведінки 

1. Характеристика та типологія поведінки в конфлікті.

2. Типологія поведінки в конфлікті Томаса-Кілменна.

3. Соціально-статусні розбіжності поведінки в конфліктах. 

 
Семінарське заняття №1.

Розвиток конфліктологічних знань в Україні та за кордоном

Питання для обговорення

1. Проблема конфлікту в сучасній науці.

2. Структура та функції конфліктології.

3. Основні методологічні підходи вітчизняної й західної конфліктології.

4. Класичні дослідження конфлікту.

5. «Теорія конфлікту» як альтернатива «теорії порядку».

6. Розвиток конфліктології в Україні.

7. Новітні тенденції конфліктологічних досліджень.
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32.Фольц  У.  Этнический  конфликт  и  вмешательство:  некоторые

международные аспекты //  Кентавр. – 1992. - март-апрель.

Семінарське заняття 2.

 Основні конфліктологічні концепції 

Питання для обговорення
1. Загальна оцінка сучасних конфліктологічних концепцій.
2. Гарвардська школа конфліктології (Р. Фішер, У. Юрі та ін.).
3. Конфліктологічна концепція „конфлікту й консенсусу в сучасних суспільних

процесах” С. М. Ліпсета.
4. Конфліктологічна  концепція  «нерівності  як  причини  політичних

конфліктів» Р. Даля.
5. Конфліктологічні концепції Г. Зіммеля, Р. Дарендорфа.



6. Конфліктологічна концепція  і  вчення про функції соціального конфлікту Л.
Козера.

7. Концепція „загальної теорії конфлікту" К. Боулдінга, Л Крисберга.
8. Концепція „дозволу конфліктів” Дж. Бертона.
9. Концепція „запасного виходу» в поетичному конфлікті Т. Шеллінга.

10.  Концепція „конфлікту і конкуренції” Р. Парка.
11. Концепція „переговорного процесу як засобу виходу з політичного

конфлікту" А. Раппопорта, Г. Райффу.
12.  Концепція „технології дозволу політичних конфліктів (А. Фішер,

С. Браун, У. Юрі та ін.).
13.  Концепція структурного насильства та структурних конфліктів Й.

Галтунга.
14. Теорія дозволу конфліктів (“conflict resolution”) Дж. Бертона Й К.

Мітчела.
15. Сучасні  дослідження  політичних  конфліктів  (А.  Глухова,  М

Лебедева, Л. Рубай, В. Смірнов, С. Ефіров та ін.).
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31.  Фишер  Р.,  Браун  С.  Путь  к  единению,  или  От  переговоров  к  тесным
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Семінарське заняття №3.
Механізм виникнення конфлікту

Питання для обговорення
1. Умови виникнення конфлікту.  
2. Фактори, що створюють фон для виникнення та розвитку конфлікту.
3. Ілюзії як стимули до конфліктних ситуацій.
4. Класифікація причин конфліктів М.Дойча.
5. Класифікація причин конфліктів В.Лінкольна.
6. Соціально-психологічні фактори виникнення конфлікту.
7. Психологічні причини конфлікту.
8. Мотиви конфліктної поведінки.
9. Мета конфлікту та її роль у ньому.
10.Етапи визначення мети конфлікту.
11.План аналізу цілей опонента.
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17. Миронова О.М. Конфліктологія: навч. посіб. / О.М. Миронова. – Х.: ХНЕУ,



2011. – 167.
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переговорів: Підруч - Рівне: Перспектива, 2008. - 240 с.

19.Филатова М., Светенко  А.  Политология: Пособ. для учащ. средн. уч.
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22.Яхно  Т. П.  Конфліктологія  та  теорія  переговорів:  навч.  посіб.  /  Т. П.

Яхно, І. О.Коревіна. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

Семінарське заняття №4.
Внутрішньоособистісні та міжособові конфлікти

Питання для обговорення
1. Типологізація конфліктів у сучасній науці. 
2. Учасники конфлікту за соціальним складом (внутрішньоособистісні 

(інтраперсональні) конфлікти; міжособові (інтерперсональні) 
конфлікти; групові (інтра- та інтергрупові) конфлікти; організаційні 
(інтра- та інтерорганізаційні) конфлікти; міждержавні конфлікти).

3.  За ступенем реальності конфлікту (хибний конфлікт, потенційний 
конфлікт, справжній конфлікт).

4. Конфлікти у системі управління (вертикальні, горизонтальні).
5. Причини конфліктів.
6. Внутрішньоособистісний конфлікт: сутність і проблеми попередження 

та розв’язання.
7. Функції внутрішньоособистісних конфліктів.
8. Основні підходи до розуміння причин внутрішньоособистісних 

конфліктів.
9. Структура внутрішньоособистісних конфліктів.
10.Типи реагування особистості на напруження в передконфліктній 

ситуації (дослідження С.Розенцвейга).
11.Попередження й розв’язання  внутрішньоособистісних конфліктів.
12.Міжособові конфлікти в сучасному суспільстві. 
13.Причини міжособових конфліктів.
14.Конструктивні (функціональні) міжособові конфлікти.
15.Деструктивні (дисфункціональні) міжособові конфлікти.

Література:



1. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения
переговоров, разрешения конфликтов  /   В.  И.  Андреев.  -  М.:  Народное
образование, 1995. - 128 с.

2. Анцупов А.  Я. ,  Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.
для вузов / А. Я. Анцупов,  А.И. Шипилов.  — М: ЮНИТИ, 1999. - 551 с.

3. Батулин  И.Ю.  Формы  работы  с  конфликтами  и
методы их решения //  Управління конкурентоспроможністю в умовах
глобалізації. – 2003. – Вип. 10. – С. 168-172.

4. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація,
залагодження  /  А.  Гірник,  А.  Бобро.  –  К.:  Видавництво  Соломії
Павличко «Основи», 2003. – 172 с.

5. Гришина  Н.В.  Психология  конфликта.  –  СПб.:
Издательство «Питер», 2004. – 464 с.

6. Даниел  Дена.  Четырехшаговый  метод  улучшения
взаимоотношений // прикладная конфликтология. – Мн., 1999. – С. 120-
164.

7. Джини  Грехем  Скотт.  Конфликты.  Путь  их
преодоления: Пер. с англ. – М.: 1991.

8. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К., 1996.
9. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. Как

разрешать конфликты. – М., 1992.
10. Леонов  Н.И.  Конфликты и  конфликтное  поведение.

Методы изучения. Учебное пособие. – СПб.: «Питер», 2005.
11. Потеряхин  А.Л.  Психология  управления.  Основы

межличносного общения. – К.: ВИРА-Р, 1999. – 384 с.
12. Светлов  В.А.  Конфликт:  модели,  решения,

менеджмент. – СПб: Питер-Юг, с2005. – 544 с.
13. Тихомирова Є.Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія

та  теорія  переговорів:  підр.  /  Є.Б.  Тихомирова,  С.Р.Постоловський.  –
Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 240 с.

14. Фельдман  Д.М.  Политология  конфликта  (учебное
пособие). − http://auditorium.ru/books/16.

15. Фролова  І.Є.  Конфронтація  як  різновид
міжособистісної взаємодії //Вісник ХНУ. – 2010. - №928. – С. 68-74. –
Режим  доступу:
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstrem/123456789/6448/2/10fijrmv.pdf

16. Цюрупа  М.В.  Основи  конфліктології  та  теорії
переговорів: навч. посіб. – К.: Кондор, 2009. – 192 с.

17. Шапенко В.Н. Конфликты в трудових колективах. –
М.: Прогресс, 1992. – 156 с.

18. Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч.
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

1.2. Змістовий модуль 2.

http://auditorium.ru/books/16


Проблеми вирішення конфліктів та основи теорії переговорів

Лекція 6. Міжнародні конфлікти.
1. Поняття та основні підходи до вивчення міжнародних конфліктів. 
2. Типологія міжнародних конфліктів . 
3.  Сучасні «гібридні війни».

Лекція 7. Політичні конфлікти.
1. Особливість конфліктів у політичній сфері. 
2. Типологія політичних конфліктів. 
3. Революція як різновид політичних конфліктів. 

Лекція  8.  Особливості  виникнення  та  розвитку  етнополітичних
конфліктів.

1. Суть етнополітичних конфліктів. 
2. Структура, типологія, динаміка етнополітичних конфліктів.
3. Етнічний та регіональний сепаратизм. 

Семінарське заняття №5.
Групові та міжгрупові конфлікти

Питання для обговорення
1. Сутність та типологія групових конфліктів. 
2. Види групових конфліктів.
3. Внутрішньогрупові конфлікти.
4. Міжгрупові конфлікти. 
5. Підходи до досліджень міжгрупової взаємодії.
6. Специфіка структури міжгрупового конфлікту.
7. Конфлікти в організаціях. 
8. Чинники виникнення конфліктів в організаціях.
9. Структура конфлікту в організації.
10.Типологія конфліктів в організації.
11.Інноваційні конфлікти.
12.Способи запобігання і розв’язання інноваційних конфліктів.
13.Сімейні конфлікти. 
14.Чинники загострення проблем формування та розвитку сімей.
15.Конфлікт поколінь.

Література:
1. Александров Ф.О., Постоленко И.Г. Социально-

трудовой конфликт: понятие и подход к урегулированию. − 
http://zhurnal.gpi.ru/articles/2002/029.pdf.

2. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения 
переговоров, разрешения конфликтов /  В. И. Андреев. - М.: Народное 
образование, 1995. - 128 с.

3. Анцупов А. Я. ,  Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб. 
для вузов / А. Я. Анцупов,  А.И. Шипилов.  — М: ЮНИТИ, 1999. - 551 с.

http://zhurnal.gpi.ru/articles/2002/029.pdf


4. Ван дер Флирт Э. Беспомощные помощники: 
интервенции по разрешению межгруппового конфликта  //  Социальный 
конфликт. – 1996. - №1.

5. Ващенко І.В., Гиренко С.П. Конфлікти великих 
соціальних групп: Навч. посіб. / І.В. Ващенко, С.П. Гиренко – Х.: Бурун
Книга, 2005. – 208 с.

6. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, 
залагодження / А. Гірник, А. Бобро. – К.: Видавництво Соломії 
Павличко «Основи», 2003. – 172 с.

7. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом 
коллективе. – Л., 1990.

8. Дон Гелрігел, Джон Склокум-Молодший, Ричард 
Вудмена, Н.Сью Бренінг. Організаційна поведінка: Пер. З англ. – К.: 
Основи, 2001. – 726 с. 

9. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Учеб. 
пособ. – М.: Просвещение, 1999. – 270 с.

10. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. Как
разрешать конфликты. – М., 1992.

11. Лазарев А.А. Семейная педагогика: Учеб. пособ. – 
М.: Академия, 2005. – 314 с.

12. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: 
учеб. Пособ. – М.: КноРус, 2008. – 239 с.

13. Психология и психотерапия семейных конфликтов. 
Хрестоматия / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара: Бахрах-М, 2008. 
– 784 с.

14.  Тихомирова Є.Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія
та теорія переговорів: підр. / Є.Б. Тихомирова, С.Р.Постоловський. – 
Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 240 с.

15. Фролов С.С. Соціологія организацій. − М.: 
Гардарики, 2001. − 384с. 

16.Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посіб.

– К.: Кондор, 2009. – 192 с.

17. Яхно  Т.П.  Конфліктологія  та  теорія  переговорів:  навч.  посіб.  –  К.:

Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

18. http://demoscope.ru/weekly/app/app40di.php

19. http://humanities.edu.ru/db/msg/46620.

20. http://lib.socio.msu.ru/l/library.

21. http://www.ukrcensus.gov.ua/d/mono_ukr.

Семінарське заняття №6.
Проблеми формування переговорної культури

Питання для обговорення

http://www.ukrcensus.gov.ua/d/mono_ukr
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://humanities.edu.ru/db/msg/46620
http://demoscope.ru/weekly/app/app40di.php


1. Переговорна культура та її складові.  
2. Роль і значення переговорів у політиці й суспільному житті.
3. Переговори в умовах конфлікту.
4. Переговорний процес та його структура.
5. Стиль ведення переговорів: особистісний, професійний та 

національний.
6. Медіаторство та його роль у політичному процесі.
7. Третя сторона в політичному конфлікті.
8. Використовування сили й застосування санкцій третьою стороною в 

процесі врегулювання конфлікту.
9. Технологія посередництва.
10.Ефективність посередництва.

Література:
1 Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, 

разрешения конфликтов /  В. И. Андреев. - М.: Народное образование, 1995. 
- 128 с.

2 Анцупов А. Я. ,  Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб. для вузов / А. Я. 
Анцупов,  А.И. Шипилов.  — М: ЮНИТИ, 1999. - 551 с.

3  Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, 
науковців: монографія / Т. А. Бевз. – К., 2012. - 176 с.

4 Галкин А. А., Дмитриев А В. Современный терроризм: состояние и 
перспективы / А.А. Галкин, А.В. Дмитриев. – М.: Б. И., 2000.— 240 с.

5 Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / А. 
Гірник, А. Бобро. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003.
– 172 с.

6  Гірник А.М. Методика конфліктологічної експертизи ситуації у регіоні.
Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / А. Гірник. – К.,2002. 
-139 с.

7  Донбас в етнополітичному вимірі. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН 
України, 2014. – 145 с.

8  Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. - К.: 
ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 396 с.

9  Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. /М.Г. 
Капітоненко. – К.: Либідь, 2009. – 352 с.

10  Котигоренко В. Причинність етноконфліктів: впливи глобалізації /В. 
Котигоренко // Політична думка. – 2002. - №1. – С.97-113.

11  Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать 
конфликты. – М., 1992.

12 Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті 
українсько-молдовських міждержавних відносин / В.В. Коцур. – К.: 
ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 272 с.

13 Курас І. Ф. Етнополітологія: Перші кроки становлення / І.Ф. Курас. - К.:
Генеза, 2004. - 736 с.

14 Лиходід Ю. Сутність етноконфлікту та шляхи його подолання // Наукові
записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН 



України:ь збірник. – Серія «Політологія і етнологія». – Вип. 23. – К., 
2003. – С. 324-333.

15  Пряхин В. Ф. Региональные конфликты на постсоветском 
пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Таджикистан) / В.Ф. Пряхин. - М.: ООО “Изд-во 
ГНОМ и Д”, 2002. -344 с.

16  Тихомирова Є.Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія 
переговорів: підр. / Є.Б. Тихомирова, С.Р.Постоловський. – Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2008. – 240 с.

17  Шелест Г. До питання про продуктивність інституту посередництва в 
процесі мирного врегулювання міжнародних конфліктів / Т. Шелест // 
Дослідження світової політики: зб. наук. праць / відп. ред. Є. Є. 
Камінський. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин 
НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 157-166.

18  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посіб. 
– К.: Кондор, 2009. – 192 с.

19  Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

5. Навчально-методична карта дисципліни
«Конфліктологія та теорія переговорів»

Разом: 72 год. З них: лекції  -  16  год., семінарські заняття  - 12  год., 
самостійна робота  - 36 год.,    модульний контроль - 4 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ
Модулі

(назви, бали)
Модуль І Модуль ІІ

Лекції
(теми, бали)

1,2 3,4 5, 6,7 7,8, 9,10, 11,12

Семінарські
заняття

(теми, бали)
1/10 2/10, 3/10

4/10,
5/10

6/10 

Самостійна
робота

(вид, бали)
10 20 10 10 10

Поточний
контроль
(вид, бали)

Модульна
к/роб.

25

Модульна 
к/роб.

25
Підсумковий

контроль
(вид, бали)

Іспит
40

6. Карта самостійної роботи
Теми (обсяг в годинах) Вид контролю Бали Термін виконання

Змістовий модуль  1. Теоретичні аспекти конфліктології як комплексної



науки
1.Історія  становлення  і
розвитку  конфліктології
відносин – 4 год. 

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 ІІ

2. Конфлікт як соціальне 
явище – 4 год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 ІІ

3.  Основні конфліктологічні
концепції – 4 год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 ІІІ

4. Статична й динамічна 
характеристика конфліктів –
4 год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 ІІІ

5.Конфлікт як форма 
поведінки – 4 год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 ІV

Змістовий модуль 2. Проблеми вирішення конфліктів та основи
теорії переговорів

6. Міжнародні конфлікти - 6
год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 ІV

7. Політичні конфлікти - 4 
год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 V

8. Особливості виникнення 
та розвитку етнополітичних 
конфліктів – 4 год.

Включення до 
підсумкового 
контролю

5 V

6.1. Завдання для самостійної роботи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Теоретичні аспекти конфліктології як комплексної науки

1. Користуючись  довідковою  літературою  підготувати  глосарій  основних
понять та категорій конфліктології та теорії переговорів.
2. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Теоретичні і
прикладні аспекти становлення та розвитку конфліктології». 
3. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Проблема
конфліктів в дослідженнях сучасних вчених». 
4.  Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Соціально-
статусні розбіжності поведінки в конфліктах».
5. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Характерні
ознаки конфлікту».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.



Проблеми вирішення конфліктів та основи теорії переговорів
7.  Підготувати  наукову доповідь  у  вигляді  презентації  на  тему  «Напрями
інформаційної політики та програмної діяльності міжнародних організацій у
вирішенні конфліктів».
 8.  Підготуйте  доповідь-презентацію  «Новітні  загрози  для  глобального

миру і стабільності».
  9.  Підготуйте  доповідь-презентацію  «Стиль  ведення  переговорів:
особистісний, професійний та національний.».
10.Підготуйте доповідь-презентацію «Технологія посередництва».
11.Підготуйте  доповідь-презентацію  «Роль  і  значення  переговорів  у

політиці й суспільному житті».
12. Підготуйте доповідь-презентацію «Способи запобігання і  розв’язання

інноваційних конфліктів».
13. Підготуйте доповідь-презентацію «Революція як різновид політичних

конфліктів Революція як різновид політичних конфліктів». 
14.  Підготуйте  доповідь-презентацію  «Особливості  ведення  гібридної

війни (на прикладі України)».

7.Система поточного і підсумкового контролю знань
Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації

здійснюється за  100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні
відповіді,  наукові  доповіді,  реферати,  доповнення,  участь  у  дискусіях,
підготовка до семінарських занять, виконані завдання для самостійної та
індивідуальної  роботи,  поточного  модульного  контролю)  оцінюються  в
діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль
- від 0 до 40 балів.

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не
допускається  до  і  спиту,  якщо  за  результатами  поточного  контролю
набирає менше 34 балів.

7.1.Критерії оцінювання знань студентів.
“Відмінно”

Наявність у студента  ґрунтовних теоретичних  знань з конфліктології та
теорії переговорів, вміння  аналітично мислити, аналізувати,  інтегрувати
та узагальнювати набуті знання, викладати їх чітко, логічно, послідовно з
дотриманням  норм літературної мови.

“Добре”
Наявність у студента достатньо повних знань з конфліктології та теорії
переговорів,    вміння  систематизувати та  узагальнювати набуті  знання,
робити  чіткі висновки з дотриманням норм літературної мови.

”Задовільно”
Наявність  у  студента  неповних  теоретичних  знань  з  конфліктології  та
теорії переговорів, недостатнє  вміння  узагальнювати, систематизувати
та структурувати набуті знання з дотриманням норм літературної мови.

“Незадовільно”



Неспроможність сформулювати навіть поверхову  відповідь на питання, які
стосуються конфліктології та теорії переговорів.

7.2. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю
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ид1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 6

2 Відвідування семінарських 
занять

1 3 3 3 3
6

3 Виконання завдання для 
самостійної роботи 
(домашнього завдання)

5 6 30 6 30 60

4 Робота на практич. 
(семінарськ.) занятті (в т.ч. 
доповідь, виступ, повідомл., 
дискусія)

10 3 30 3 30
60

5 Опрацювання фахових 
видань
(в т.ч. першоджерел)

10 1 10 1 10 20

6 Написання реферату 15 - - 1 15 15
7 Виконання модульної 

контрольної роботи
25 1 25 1 25 50

Макс. кількість балів за видами
діяльності студента

101 146 247

          Разом:    247 Коефіцієнт: 247:60 =4,1

8.  Порядок  переведення  рейтингових  показників  успішності  у
європейську систему оцінювання  ECTS

Оцінка за
шкалою ECTS

Значення оцінки Кількість балів за
100-бальною

шкалою

За
національною

шкалою

А Відмінно
(відмінне 
виконання
лише з незначною

кількістю

90-100 Відмінно



помилок)

В Дуже добре
(вище середнього
рівня з кількома

помилками)

82-89

Добре

С Добре
(в загальному

правильне
виконання з

певною кількістю
істотних
помилок)

75-81

D Задовільно
(непогано, але зі

значною кількістю
недоліків)

66-74

Задовільно

E Достатньо
(виконання
задовольняє
мінімальні
критерії)

60-65

FX Незадовільно
(з можливістю

повторного
складання)

35–59

Незадовільно

F Незадовільно
(з обов’язковим
проходженням

повторного курсу)

1-34

9.Зразок завдання для модульної контрольної роботи

1.  Концепція соціал-дарвінізму відноситься до:
А)  Психоаналітичного  напряму  (З.Фрейд,  А.  Адлер,  К.  Хорні,  Е.
Фромм)

Б) Соціотропного напряму (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле та ін.)

В) Класичних теорій конфліктології

2. Біосоціальна причина конфлікту запропонована у межах
А) Фрустраційно-агресивної гіпотези

Б) Психоаналітичного напряму

В) Соціотропного напряму



3. Відомим представником поведінковоно напряму є:
А) Л.Берковіц

Б) Д. Моренно

В) А.Бандура

4. Вставте  пропущене  ім’я  автора.  Якщо  ….  розглядав  вирішення
конфліктів  як  чинник  інтеграції  і  стабільності  соціальних  систем,
Дарендорф  пропонував  зробити  переворот  в  мисленні  соціологів:
остаточно відмовитися від позитивістської методології.
А) Л.Козер

Б) А.Бандура

В) С.Сигеле

5. Автор  припущення:  економічна  організація,  особливо  власність,
визначає організацію решти всього суспільства.
А) Л.Козер

Б) А.Бандура

В) К.Маркс

6. Автор припущення: «Чим менше здатність пануючих класів виявляти
свою колективну солідарність,  тим більше ймовірно, що пригноблені
групи будуть вступати в конфлікт спільно».
А) Л.Козер

Б) А.Бандура

В) К.Маркс

7. Термін соціологія конфлікту вперше ввів
А) Г.Зіммель

Б) Л.Козер

В) А.Бандура

8. Причину конфліктів особистості із оточенням вбачав у спробі індивіда
звільнитися від відчуття неповноцінності
А) Дж. Мід

Б) Т.Шибутані

В) А.Адлер



9. Гіпотеза  про  те,  що  головною  причиною  соціальних  конфліктів  є
агресія запропонована
А) А.К. Лоренцом

Б) Б.Н. Тінбергеном

В) В.К. Левіним

10.Організаційно-управлінські причини конфлікту включають структурно-
організаційні чинники:
А) Помилки в проектуванні структури організації і  невідповідність її
діяльності; проблеми в технічних структурах;

Б) Проблеми неповної відповідності працівника посаді; суперечливості
посадових інструкцій; суперечності між професійними і особистісними
вимогами;

В) Природне зіткнення інтересів людей в процесі їх життєдіяльності;
конфлікт  цінностей:  між  свободою  і  рівністю,  справедливістю  і
нерівністю,  колективізмом  і  індивідуалізмом,  ксенофобією  і
відкритістю світові.

11.Конфліктогенами прийнято називати:
А) Слова, дії (або бездіяльність), які приводять до конфлікту;

Б)  Втрату  і  спотворення  інформації  в  процесі  міжособистісної  і
міжгрупової  комунікації  (брак  словникового  запасу,  часу  для
спілкування,  уваги  або  розуміння,  нездатність  сформулювати
проблеми);

В)Розбалансування  рольової  взаємодії  людей;  у  прагненні  більше
брати, ніж віддавати; жагу влади.

12.Конфліктна особистість – це:
А) Люди, з якими ускладнено спілкування, легко виникають затяжні,
важкі конфлікти;

Б)  Люди,  які  демонструють  прямі  прояви  переваги;  зверхності  із
особливим відтінком нібито доброзичливості;

В)  Хвалькуваті  люди  із  нібито  захопленою  розповіддю  про  власні
успіхи і досягнення.

13.Конфліктогени небезпечні й непотрібні, якщо:
А) Виникають мимо волі людей, поза їх бажанням;

Б) Обидві сторони прагнуть досягти гармонійних стосунків;



В) Інша сторона претендує на спілкування «на рівних».

14.Конфліктогени необхідні, якщо:
А) Одна сторона намагається досягти односторонньої вигоди, переваги
(матеріальної, психологічної);

Б) Одна сторона намагається демонструвати незгоду;

В) викликати почуття провини, прагнучи керувати іншою людиною.

15.Тип конфліктної особистості:
А) Люди в складному або неадекватному стані;

Б)  Люди,  проблеми у  взаємодії  з  якими обумовлені  відмінностями в
структурі особистості партнерів;

В)  Люди,  з  якими  постійно  виникають  проблеми  у  спілкуванні,
конфлікти з ними спалахують легко, а їх вирішення ускладнено.

16.Конфліктоген породжує:
А) Негативні емоції;

Б) Приховані почуття;

В) Ускладнення у прийнятті того чи іншого рішення.

17.«Поглажування»  -  комунікативний  або  поведінковий елемент  (слово,
жест, інтонація), здатний:
А) виключити докори і звинувачення;

Б) Викликати позитивні емоції, зняти напруження;

В) Виключити категоричність і суб’єктивність.

18.Структура конфлікту:
А)  Сукупність  стійких  елементів  конфлікту,  що  забезпечують  його
цілісність, тотожність самому собі;

Б) Дві підструктури: динаміка конфліктів і перебіг розвитку конкретних
конфліктів або їх видів у часі;

В) індивідуальні психологічні моделі конфліктної ситуації.

19.Конфліктна ситуація
А)  Власне  конфлікт:  інцидент;  ескалація  протидії;  збалансована
протидія;  пошук  способів  завершення  конфлікту;  завершення
конфлікту;



Б)  Психологічні  моделі  конфліктної  ситуації,  що є  у  всіх  учасників;
мотиви дій сторін; цілі, які вони ставлять;

В) Ситуація, у якій одна із складових змінює свої кількісні чи якісні
значення,  що  призводить  до  загострення  стосунків  між
конфліктуючими сторонами.

20.Динаміка конфліктів
А)  Перебіг конкретних конфліктів, дії окремих людей у часі;

Б)  Виникнення  об’єктивної  проблемної  ситуації  взаємодії;
усвідомлення  проблеми  суб’єктами;  спроби  вирішити  проблему
неконфліктними способами; виникнення конфліктної ситуації;

В) Ситуація, у якій одна із складових змінює свої кількісні чи якісні
значення,  що  призводить  до  загострення  стосунків  між
конфліктуючими сторонами.

21.Теорема Томаса формулюється:
А) Якщо ситуація сприймається людьми як реальна, то реальні будуть і
її наслідки;

Б)  Об’єкт  конфлікту  конкретна  причина,  мотивація,  рушійна  сила
конфлікту;

В)  Умовою  конфлікту  є  зіткнення  двох  або  більше  сторін,  що
переслідують не схожі, або прямо протилежні цілі.

22.За специфікою включення в конфлікт ролі поділяють:
А) Прямі і активні, які притаманні прямим учасникам конфлікту;

Б) Непрямі і допоміжні у опосередкованих учасників конфлікту;

В) Явні або неявні, що підтримують опонентів чи ініціатора конфлікту і
жертву.

23.Інцидент
А) Рушійна сила або факт зіткнення інтересів, протилежних сил;

Б)  Конфліктний епізод,  зав’язка конфлікту, ситуація  взаємодії,  в  якій
відбувається зіткнення інтересів або цілей учасників;

В) Спровоковане чи спонтанне оголошення конфронтаційних дій.

24.Конфлікт
А) Переростання конфліктної ситуації у відкрите зіткнення;



Б) Боротьба за цінності і претензії, за певний статус, в якій цілями є
нейтралізація, нанесення збитку або знищення суперника;

В) Залежність конфлікту від конфліктної ситуації і інциденту.

25.Ескалація конфлікту
А) розвиток конфлікту, що прогресує у часі, загострення протиборства,
при  якому  подальші  руйнівні  дії  опонентів  більш  інтенсивні,  ніж
попередні;

Б) Хронічний, затяжний конфлікт;

В) Результат дії і протидій, які утворюють замкнуте коло. 

ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте основні принципи дослідження конфлікту.

2. Обгрунтуйте  основні  причини  виникнення  сучасних  міжнародних

конфліктів. 

3. Охарактеризуйте  конфліктологічну  концепцію  і  вчення  про  функції

соціального конфлікту Л. Козера.

4. Проаналізуйте основні причини сучасних міжнаціональних конфліктів.

5.  Охарактеризуйте  методологічні  підходи  вітчизняної  й  західної

конфліктології. 

6. Проаналізуйте причини міжособових конфліктів.

7. Охарактеризуйте  методологічні  підходи  вітчизняної  й  західної

конфліктології. 

8. Проаналізуйте причини міжособових конфліктів.

9. Охарактеризуйте конфліктологічну концепцію „конфлікту й консенсусу

в сучасних суспільних процесах” С. М. Ліпсета.

10.Проаналізуйте методи запобігання конфліктів.

11.Охарактеризуйте конфліктологічні концепції Г. Зіммеля, Р. Дарендорфа.

12. Проаналізуйте основні складові конфлікту.

13.Проаналізуйте шляхи досягнення миру, порівнявши підходи Т.Гоббса та

І.Канта.



14. Порівняйте  концепції  міжнародного  конфлікту  Р.Дарендорфа  та

Г.Зіммеля.

15. Визначте функції внутрішньоособистісних конфліктів.

16.Поясніть чинники загострення проблем формування та розвитку сімей.

17.Зробіть  порівняльний  аналіз  поглядів  на  конфлікт  Л.Козера  і

Р.Дарендорфа. 

18.Проаналізуйте основні причини сучасних етнополітичних конфліктів.

19. Проаналізуйте  причини  конфліктів  у  теоріях  К.Боудінга  та

А.Рапопорта.

20.Дайте пояснення поняття «конфлікт» і визначте форми та рівні прояву

конфлікту.

21. Дайте пояснення визначенню поняття внутрішньогрупові конфлікти.

22.Проаналізуйте різновиди стратегій переговорів.

23.Визначте класифікацію причин конфліктів М.Дойча.

24. Проаналізуйте типи переговорів залежно від учасників переговорного

процесу.

25. Визначте класифікацію причин конфліктів В.Лінкольна.

26. Розкрийте соціально-психологічні фактори виникнення конфлікту.

27.Проаналізуйте основні принципи посередництва.

28.Обгрунтуйте специфіку структури міжгрупового конфлікту.

29. Охарактеризуйте типологію поведінки в конфлікті Томаса-Кілменна.

30. Охарактеризуйте види групових конфліктів.

31. Проаналізуйте  основні  причини  виникнення  сучасних  політичних

конфліктів.

32. Поясніть чинники виникнення конфліктів в організаціях.

33. Обгрунтуйте  роль  і  значення  переговорів  у  політиці  й  суспільному

житті.

34.Назвіть  та  схарактеризуйте  способи  запобігання  і  розв’язання

інноваційних конфліктів.

35.Обгрунтуйте  роль  національної  ідентичності  у  розвитку

міжнаціональних конфліктів.



36. Назвіть  та  схарактеризуйте  фактори,  що  створюють  фон  для
виникнення та розвитку конфлікту. 

37.Проаналізуйте структуру переговорів. 
38. Визначте причини та умови виникнення конфлікту.
39.Обгрунтуйте  відмінності  між  поняттями  «посередництво»,  «надання

добрих послуг», «арбітраж».
40. Проаналізуйте  знання  про  природу  конфліктів  у  давньому  світі  та

античному суспільстві.
41.Обгрунтуйте особливості переговорів в умовах конфлікту.



42.  Визначте  підхід  до  переговорів,  запропонований

американськими  дослідниками  переговорного  процесу  Р.

Фішером  та  У.  Юрі  за  поданою  характеристикою.   Спільне

розв’язання  проблеми  партнерами.  Мета:  раціональне

розв’язання  проблеми,   яке  ґрунтується  на  справедливих

критеріях.  Відокремлення  учасників  від  обговорюваних

проблем.  Ведення  переговорів  незалежно  від  ступеня  довіри.

Розгляд  альтернативних  варіантів  розв’язання  проблеми  і

вибір  найкращого.  Використання  об’єктивних  критеріїв.

Поступки внаслідок доказів, а не внаслідок тиску.

43. Визначте  підхід  до  переговорів,  запропонований

американськими  дослідниками  переговорного  процесу  Р.

Фішером  та  У.  Юрі  за  поданою  характеристикою.   Мета:

перемога  за  будь-яку  ціну. Жорсткий  курс  по  відношенню до

учасників  при  розв’язанні  проблеми.  Недовіра  до  учасників.

Збереження  позиції  протягом  всіх  переговорів.  «Брудні

технології».  Пошук  рішення,  на  яке  підете  Ви.  Застосування

тиску. 

44. Контакт  очей  сприяє  комунікативній  взаємодії  людей,

зокрема  діловому  спілкуванню,  задоволенню їхніх  емоційних

сподівань  і  потреби  у  збереженні  своєї  гідності,

самоцінності,  дотриманню  етичних  норм  і  правил.  Вкажіть  і

обґрунтуйте  куди  саме  прийнято  дивитись  п ід  час  ділового

спілкування.



45. Визначте  тип  переговорів  за  запропонованою

характеристикою.  Принципи:  сторони  дотримуються

принципу  обережного  спілкування,  позиції  розкриваються  не

повністю,  а  метою  є  намагання  досягти  перемоги,  в  той  час,

як  інша  сторона  має  поступитися  своїми  інтересами.

Двостороння  обмежена  довіра  один  до  одного.

Застосовуються різні форми силового тиску, зокрема і загрози

застосувати  економічні  санкції.  Можуть  наводитися

спотворені  твердження  та  надмірні  вимоги.  Застосовуються

форсування та компроміс.

46.Проаналізуйте нижченаведений сімейний конфлікт, визначте причини,

знайдіть  та  обґрунтуйте  можливі  форми  його  вирішення.  Чоловік

приходить додому пізніше, ніж звичайно. Сьогодні він закінчив чергову

«ліву» роботу і отримав за неї гроші. Він в хорошому настрої і трохи на

підпитку. Жінка стомилася і ображена на чоловіка. Виникає конфлікт.

Жінка обвинувачує чоловіка в тому, що він зовсім не думає про сім’ю,

що у нього своє особисте життя, а вона за своїми сімейними турботами

нічого хорошого в  цьому житті  не  бачить.  Чоловік  виправдовує свої

часті затримки на роботі тим, що намагається заробляти більше грошей

саме  для  сім’ї.  Взаємні  обвинувачення  набувають  емоційного

забарвлення.

47.Комунікативна  компетентність –  це  система  внутрішніх  ресурсів

ефективної  взаємодії:  позицій  спілкування,  ролей,  стереотипів,

установок, знань, умінь, навичок. Назвіть та охарактеризуйте складові

комунікативної компетентності.

48.Визначте стиль переговорів за запропонованою характеристикою: 

1) Непоступливість позицій опонентів. 2) Вирішення ключових проблем

переговорів ставиться в залежність від статусно-ролевого стану учасників

переговорів.  3)  Процес  важить  більше  за  результат.  4)  Пригадування

старих образ.  



49.Ви –  керівник  відділу інформаційно-аналітичного забезпечення.  Між

двома  працівниками  вашого  відділу  виникла  взаємна  нетерпимість,

антипатія,  яка  заважає  їм  успішно  працювати.  Кожен  з  них  окремо

звертався до Вас з тим, щоб Ви стали на його бік.

Визначте  алгоритм  прийняття  раціонального  рішення.  Як  би  Ви

поводилися в даній ситуації? Поясніть свою поведінку.

50.Визначте  найбільш  раціональні  персональні  методи  управління

конфліктами у наступній ситуації. Під час ділової зустрічі з вами ваш

співробітник  з  відділу  реклами  дуже  роздратувався,  не  сприймаючи

ваших  зауважень  з  приводу  чергового  рекламного  проекту.  Ви  не

можете дозволити підлеглому так себе поводити, адже він підриває ваш

авторитет. Якими будуть ваші дії?

51.Спілкуючись з претендентом на вакантну посаду керівник дає обіцянку

в  подальшому  підвищити  його  на  посаді.  Працівник  жваво  починає

працювати,  виявляє  високу  працездатність  і  добросовісність.  При

цьому  керівництво  постійно  підвищує  навантаження,  не  збільшуючи

заробітної  плати  і  не  підвищуючи  на  посаді.  Через  деякий  час

працівник починає виявляти невдоволення… Назріває конфлікт.

   Визначте природу конфлікту, сформулюйте правила його вирішення.

52.Визначте тип переговорів за запропонованою характеристикою. 

Спільне розв’язання проблем з метою досягнення бажаних для обох  

сторін результатів. Стратегіями таких переговорів є співробітництво та 

компроміс. Основне гасло: «Твоя перемога — моя перемога».

53.Визначте стиль переговорів за запропонованою характеристикою: 1) У

кого із сторін на переговорах є перевага, той мусить її реалізувати. 2)

Сильніша  сторона  поєднує  тиск  на  слабкішу  з  маневром.  3)  Сильна

позиція не замінює  активність. 4) Сила не означає необережності чи

нехтування безпекою.   

54.На  нараді  один  з  підлеглих  не  витримавши  натиску  керівника  у
напівжартівливій формі звернув на це увагу. Керівник не знайшов, що
сказати,  але  після  цього  випадку  почав  діяти  більш  жорстко  по
відношенню до «жартівника».

Визначте природу конфлікту, сформулюйте правила його вирішення.



55.Визначте стиль переговорів за запропонованою характеристикою: 

1) Поставити себе на місце партнера (інверсія). 2) Ставити і формулювати

мету переговорів у межах їх реального досягнення. 3) сторони мають бути

готові  до  розбору  ситуації  з  ускладненням  проблем.  4)  У  переговорах

приймається все, за винятком того, що слід виключити як неприйнятний

варіант вирішення спірного питання. 5) Сторони тримаються на рівних.

56.Визначте  найбільш  раціональні  персональні  методи  управління

конфліктами у наступній ситуації. Ви критикуєте свою співробітницю,

вона  реагує  на  це  дуже  емоційно.  Ви  змушені  кожного  разу

завершувати бесіду і не доводити розмову до кінця. Ось і зараз після

ваших зауважень – вона розплакалася. Як довести до неї свої думки.

57.Для запобігання конфліктів треба перервати ланцюжок конфліктогенів.

З  цією  метою  використовують  «комунікативне  погладжування»  -

комунікативний  або  поведінковий  елемент  (слово,  жест,  інтонація),

здатний викликати позитивні емоції, зняти напруження. Спілкування в

групі має бути людяним, позитивним і конструктивним. Що необхідно

зробити для досягнення цього ефекту?

58.Ви  -  начальник  відділу  зовнішньоекономічних  зв’язків.  Між  двома

працівниками вашого відділу виникла взаємна нетерпимість, антипатія,

яка заважає їм успішно працювати. Кожен з них окремо звертався до

Вас з тим, щоб Ви стали на його бік. Визначте структуру можливого

конфлікту.  Як  би  ви  вчинили  в  даній      ситуації?  Поясніть  свою

поведінку.

59.Керівник звертається до свого заступника зі  словами докору: «Ви не

змогли  забезпечити  своєчасність  виконання  поставленого  завдання».

Замісник: «Мене відволікли сімейні обставини».

Проведіть трансактний аналіз на предмет конфліктності міжособистісної

взаємодії у даній ситуації.

60.Розміщення  учасників  переговорів залежить  від  безлічі  конкретних
обставин:  від  виду  переговорів;  де  вони  проводяться;  від  рівня
представництв; хто є учасниками переговорів з однієї й іншої сторони;
навіть  від  форми  столу  для  переговорів.  Запропонуйте  розміщення
учасників бесіди за стандартним прямокутним столом. 
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