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Назва курсу Конфліктологія та теорія переговорів 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра соціокультурного 

менеджменту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Шевчук Андрій Володимирович, старший викладач кафедри 

соціокультурного менеджменту 

Контактна інформація 

викладачів 

+38 (032) 239-43-17, andriy.shevchuk@lnu.edu.ua, tas.as.1871@gmail.com 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/shevchuk-andriy-volodymyrovych, 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через 

Skype, Viber та Telegram. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/konfliktolohiia-ta-teoriia-perehovoriv 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти методологією сучасної 

конфліктології та опанувати концептуальні основи й методи ведення 

переговорів. Тому у курсі представлено як огляд концепцій 

конфліктології, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

розв’язання конфліктів шляхом ведення конструктивних переговорів. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Конфліктологія та теорія переговорів» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності для освітньо-професійної програми «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», першого (бакалаврського) рівня освіти, 

яка викладається у 5-му та 6-му семестрах у загальному обсязі 4 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) 

для заочної форми навчання. 

Мета та цілі курсу Мета вибіркової дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» – 

вивчення загальної теорії конфлікту як соціального феномену, з 

поняттями, методами, концепціями теоретичної конфліктології, 

формування вмінь діагностувати, прогнозувати та регулювати 

конфлікти, а також вміння проводити переговори з метою розв’язання 

конфліктних ситуацій на основі позитивного сприйняття конфлікту та 

прагматичного його використання. 

 

Цілями курсу є: 

 набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ 

конфліктології, опанування концептуальних положень з переговорної 

діяльності та управління конфліктами у соціокультурній сфері в 

умовах ринку; 

 формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та 

особливостей конфліктології, вмінь управління процесами розв’язання 

конфліктів; 

 оволодіння студентами технологією сучасного ведення переговорів і 

умов для конструктивного вирішення конфліктів; 
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 набуття студентами навичок аналізу конфлікту та конфліктологічного 

мислення, розуміння змісту процесу управління  конфліктом та 

процесу переговорів як способу вирішення конфліктів; 

 опанування студентами практичного досвіду використання 

конфліктології у на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками 

антикризової діяльності у різних складових соціокультурної сфери. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна:  

 
1. Конфліктологія : навчальний посібник / за ред. Г. В. Гребенькова. 

Львів : Магнолія 2006, 2015.  228 с. 

2. Луцишин Г. І. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 199 с. 

3. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник 

для здобувачів вищих навчальних закладів. Суми : Університетська 

книга, 2017. 239 с. 

4. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 176 с. 

 

Додаткова:  

 
5. Даймонд С. Переговоры, которые работают: 12 стратегий, которые 

помогут вам получить больше в любой ситуации. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2011. 560 с. 

6. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк 

политической свободы. М., 2002. 

7. Козер Л. Функции социального конфликта: пер. с англ. англ. О. 

Назаровой / Под общ. ред. Л. Г. Ионина. М.: Идея-Пресс, 2000. 205 с. 

8. Конфліктологія : навч. посіб. / під ред. Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. 

Д. Воднік та ін. Х. : Право, 2012. 128 с. 

9. Матросов О.Д., Дюжев В.Г., Матросова В.О., Погорелов I.M. 

Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экономических 

вузов и факультетов: - Харьков: НТУ "ХПИ", 2007.- 224 с. 

10. Славенко ИМ, Аверин Ю.П Основы теории социального управления. 

М, 1990. 

11. Роджер Фишер и Уильяме Юри «Путь к согласию или переговоры без 

поражения». М, 1990. 

12. Щёкин Г.В. Теория и практика управления персоналом Учеб. -метод. 

пособ. / 2-е изд., стереотип. К. : МАУП, 2003. 280 с. 

13. Фишер Р., Юри И. «Путь к согласию или переговоры без поражения» 

М.1990 

14. Галушко В. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб./ 

В.П. Галушко. Вінниця : Нова книга, 2006. 222 с. 

15. Гах Й. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Йосип Гах, 

М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька 

академія. К. : Центр навчальної літератури, 2007. 158с. 

16. Гірник А. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соц. 

психологія. 2007. № 2. С. 175-178. 
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17. Главацька О. Основи самовиховання особистості : Навчально-

методичний посібник./ О. Главацька. К. : Кондор, 2015. 206 с. 

18. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. 

Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. К. : Центр учбової 

літератури, 2007. 344 с. 

 

Інтернет-джерела: 

 
19. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua 

20. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005 

21. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua 

22. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua 

23. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: 

https://mkip.gov.ua 

24. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). 

URL: https://nakkkim.edu.ua 

25. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: 

http://knukim.edu.ua 

26. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет 

культури». URL: https://kuk.edu.ua 

27. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua 

28. Львівська національна академія мистецтв. URL: 

https://lnam.edu.ua/uk/home.html 

29. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-

Франківська область). URL: http://kipdm.com 

30. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: 

http://www.artedu.uz.ua 

31. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і 

мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-

culture.uz.ua/ua 

32. Національна академія наук України. URL: 

https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx 

33. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: 

http://www.ief.org.ua 

34. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 

України”. URL: http://www.ird.gov.ua 

35. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk 

36. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua 

37. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

38. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua 

39. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. 
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URL: http://www.lsl.lviv.ua 

40. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua 

41. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua 

42. Український інститут. URL: https://ui.org.ua 

43. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk 

44. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua 

45. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua 

46. Український державний інститут культурної спадщини. URL: 

https://www.spadshina.org.ua 

47. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: 

http://www.knpu.gov.ua 

48. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 

URL: https://www.nrada.gov.ua 

49. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua 

50. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com 

51. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua 

52. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua 

53. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua 

54. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: 

http://nsku.org.ua/?page_id=5603 

55. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: 

https://www.facebook.com/geography.ua 

56. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net 

57. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua 

58. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua 

59. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org 

60. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian 

61. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net 

62. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: 

https://lb.ua/culture 

63. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua 

 

Тривалість курсу Один семестр для заочної форм навчання. 

Обсяг курсу 4 кредити ЄКТС – 120 годин для заочної форми навчання. З яких: 

- 16 годин аудиторних занять, з них 8 годин лекцій та 8 годин 

практичних занять (у 6-му семестрі) та 104 академічні години 

самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» 

студент повинен набути компетентності: 

 

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 
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ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, 

управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення. 

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання 

поставлених завдань та прийнятих рішень. 

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально. 

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі 

вирішення соціальних, культурних, економічних питань. 

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати 

конфліктні ситуації у професійній діяльності. 

 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

 

ПРН3. Організовувати професійний час. 

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного 

законодавства. 

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію. 

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-

управлінських рішень. 

ПРН15 Вміти встановлювати діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

 

Ключові слова Конфлікт, інтерес, переговори, конфліктологія, загальна теорія 

конфлікту, структурні характеристики конфлікту, стилі конфліктної 

поведінки, стратегії та тактики виходу з конфлікту. технології 

управління конфліктами, етапи переговорного процесу, прийоми 

ведення переговорів. 

Формат курсу Заочний. 

Форми навчання Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми Тема 1. Конфліктологія як наука. 

Тема 2. Історія розвитку конфліктологічної думки. 

Тема 3. Поняття, причини, функції та типологія конфліктів. 

Тема 4. Основні структурні характеристики конфлікту. 

Тема 5. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення. 

Тема 6. Конфліктна поведінка: поняття, стратегії і тактики. 

Тема 7. Внутрішньо-особистісний конфлікт: поняття, характеристики 

та види. 

Тема 8. Процес управління конфліктом та діагностика конфліктів. 

Тема 9. Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії. 

Тема 10. Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів. 

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці 6-го семестру для заочної форми навчання, 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

(зокрема, економічних) дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату конфліктології, розуміння функціонування 

механізмів конфлікту та переговорної діяльності у різних сферах 
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культури. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання курсу «Маркетинг соціокультурної діяльності» 

будуть використовуватися такі навчальні методи: 

- пояснювально-ілюстративний та метод проблемного викладання 

(лекції, презентації);  

- метод колаборативного та проектно-орієнтованого навчанн; 
(групові проекти та спільні розробки, участь студентів у навчальних 

спільнотах, формування простору прояву пізнавальних ініціатив та 

інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії); 

- репродуктивний метод (практичні заняття, навчальна діяльність 

студентів в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); 

- частково-пошуковий, або евристичний метод (практичні завдання, 

розв'язання пізнавальних завдань на основі евристичних програм і 

вказівок);  

- дослідницький метод (студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові дії). 

Таким чином, використовуються навчальні техніки для активізації 

процесу навчання з одного боку у вигляді проблемних лекцій, 

спрямованих на розвиток логічного мислення студентів, з іншого боку 

використовуються практичні заняття, що передбачають обмін думками 

і поглядами учасників з приводу теми заняття, а також проведення 

дискусій, які розвивають мислення і формують переконання, що дає 

можливість застосувати теоретичні знання під час практичного 

розв’язування проблемних ситуацій. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу базується на використанні загально вживаних програм 

і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• залік: 30% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
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виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Орієнтовний перелік описових питань для проведення заліку: 

1. Поняття про конфлікт, його психологічна сутність та функції. 

2. Виникнення і розвиток конфліктології як галузі наукових знань про 

конфлікти. 

3. Джерела та умови виникнення конфліктів. 

4. Динаміка розвитку конфлікту. 

5. Проблема конфлікту у вітчизняній психології. 

6. Проблема конфлікту в зарубіжній психології. 

7. Методи вивчення конфліктів. 

8. Методологічні основи дослідження конфліктів: структурний, 

функціональний, 

біхевіористський підходи. 

9. Місце конфлікту в житті людини. 

10. Визначте позитивні і негативні сторони конфлікту. 

11. Класифікація основних типів і видів конфліктів. 

12. Внутрішньоособистісні, міжособистісні та групові конфлікти. 

13. Конфлікти в малих і великих групах та організаціях. 

14. Соціальні і політичні конфлікти. 

15. Міжнаціональні і міжетнічні конфлікти. 

16. Психологічні наслідки внутрішньоособистісних конфліктів. 

17. Стратегії, тактики, стилі поведінки в конфліктах. 

18. Міжособистісні конфлікти, їх сутність, причини виникнення та 

способи подолання. 

19. Конфлікти в організаціях, їх форми, види та причини виникнення. 

20. Форми спілкування, їх вплив на виникнення та подолання 

конфліктів. 

21. Особливості та психологічні умови ефективності стилю поведінки в 

конфліктах. 

22. Конфлікти в педагогічній сфері, їх сутність, позитивні і негативні 
сторони (показати на 

прикладах). 

23. Взаємозв’язок міжособистісних і внутрішньоособистісних 

конфліктів. 

24. Міжгрупові конфлікти та їх специфіка. 

25. Педагогічні конфлікти як вид соціальних конфліктів та їх 
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психологічна специфіка. 

26. Особливості і умови прогнозування конфліктів. 

27. Профілактика конфліктів, її умови. 

28. Вибір стилю поведінки в конфлікті. 

29. Технології попередження конфліктів. 

30. Місце психотерапії в конфліктах. 

31. Психологічне консультування в конфліктології. 

32. Роль соціально-психологічного тренінгу в попередженні конфлікту. 

33. Культура спілкування і поведінки як психологічний чинник 

профілактики конфліктів. 

34. Технології спілкування в конфлікті. 

35. Характеристика стадій розбору конфлікту. 

36. Етапи врегулювання конфлікту. 

37. Прямі методи розв’язання конфліктів. 

38. Побічні методи розв’язання конфліктів. 

39. Особливості засобів, методів і прийомів захисту в конфліктах. 

40. Прийоми психологічного захисту в конфліктах. 

41. Подолання психологічного захисту в конфліктних ситуаціях. 

42. Дипломатична стратегія і продуктивні етапи виходу з конфлікту. 

43. Конфлікт і творчість, їх взаємодія. 

44. Конструктивне вирішення конфліктів. 

45. Технології педагогічної конфліктології. 

46. Об’єктивні умови, які сприяють профілактиці деструктивних 

конфліктів. 

47. Суб’єктивні способи попередження передконфліктних ситуацій. 

48. Оцінка взаємовідношень в групі (колективі) і виявлення 

прихованих конфліктів між 

людьми. 

49. Компетентна оцінка результатів діяльності людини. 

50. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

51. Коли вперше вжито поняття «дипломатія»? 

52. Схарактеризуйте примітивні форми інституту переговорів, які 

існували в історії людства. 

53. Які основні етапи можна знайти в історичному становленні 

інституту переговорів? 

54. Поясніть у чому виражається соціальність переговорів. 

55. У чому полягає прагматичний смисл переговорного процесу та які 

можливі його результати? 

56. Дайте пояснення та схарактеризуйте у чому виражається 

соціальність переговорів? 

57. У чому полягає прагматичний смисл переговорного процесу та які 

можливі його результати? 

58. Назвіть моральні принципи ведення переговорів і порівняйте з 

моральними аспектами конфліктів. 

59. Які з вищевказаних принципів ведення переговорів доцільніше 

використовувати в переговорах щодо розв’язання 

зовнішньоекономічних проблем? 

60. У чому полягає метод складання балансових аркушів і «мозкового 

штурму»? 
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61. Назвіть засоби, які забезпечують ефективність ділової бесіди. 

62. Охарактеризуйте механізми проведення переговорів. 

63. Який специфічний продукт є найуспішнішим результатом 

переговорного процесу? 

64. Чим відрізняється конфліктна боротьба з боротьбою сторін на 

переговорах? 

65. Покажіть відмінність між дистрибутивними та інтегративними 

типами переговорів. 

66. Охарактеризуйте основні форми ведення міжособових переговорів. 

67. Визначте опорні моменти бесіди як форми ведення переговорів. 

68. Схарактеризуйте напрями розвитку теорії і практики переговорів. 

69. Дайте визначення переговорам. У чому полягає мета їх проведення? 

70. Назвіть послідовність підготовки до переговорів. 

71. Визначте і опишіть два основні напрямки роботи під час підготовки 

до переговорів. 

72. Визначте, коли переговори із звільненню заручників вважається 

успішними, які при цьому проходять стадії? 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» 
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Література. Ресурси в інтернеті Завдання, год 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
ан

н
я 

VІ семестр 

1/2 

год. 

Тема 1. Конфліктологія як наука. 

1.1. Еволюція, сутність, мета, 

завдання конфліктології. 1.2. 

Категорії конфліктології. 1.3. 

Принципи, функції та види 

конфліктологічних досліджень. 1.4. 

Сучасні концепції конфліктології та 

теорії переговорів. 

лекція    

2/2 

год. 

Тема 1. Конфліктологія як наука. практ. 

заняття 

1. Конфліктологія : навчальний 

посібник / за ред. Г. В. 

Гребенькова. Львів : Магнолія 

2006, 2015.  228 с. 

2. Луцишин, Г. І. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 

199 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

  

3/2 

год. 

Тема 2. Історія розвитку 

конфліктологічної думки. 

2.1. Загальне поняття 

конфліктологічної думки. 2.2. 

Класифікація конфліктологічних ідей. 

2.3. Порівняння авторських версій 

щодо існуючих класифікацій 

конфліктологічних ідей. 2.4. Нові 

види наукових підходів у 

конфліктології та їх характеристика. 

лекція    

4/2 

год. 

Тема 2. Історія розвитку 

конфліктологічної думки. 

практ. 

заняття 

1. Конфліктологія : навчальний 

посібник / за ред. Г. В. 

Гребенькова. Львів : Магнолія 

2006, 2015.  228 с. 

2. Луцишин, Г. І. 

Конфліктологія та теорія 
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переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 

199 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

5/2 

год. 

Тема 3. Поняття, причини, функції та 

типологія конфліктів. 

3.1. Сутність, завдання та функції 

типології конфліктів. 3.2. 

Особливості стратегії і тактики 

процесу управління конфліктами. 3.3. 

Сутність і структура 

конфліктогенного середовища. 3.4. 

Процес аналізу факторів конфлікту. 

лекція    

6/2 

год. 

Тема 3. Поняття, причини, функції та 

типологія конфліктів. 

практ. 

заняття 

1. Конфліктологія : навчальний 

посібник / за ред. Г. В. 

Гребенькова. Львів : Магнолія 

2006, 2015.  228 с. 

2. Луцишин, Г. І. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 

199 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

  

7/2 

год. 

Тема 4. Основні структурні 

характеристики конфлікту. 

4.1. Сутність, мета та напрямки 

конфліктологічного дослідження. 4.2. 

Основні етапи дослідження 

конфлікту. 4.3. Методи збору 

інформації при проведенні 

дослідження конфліктів. 

лекція    

8/2 

год. 

Тема 4. Основні структурні 

характеристики конфлікту. 

 

практ. 

заняття 

1. Конфліктологія : навчальний 

посібник / за ред. Г. В. 

Гребенькова. Львів : Магнолія 

2006, 2015.  228 с. 

2. Луцишин, Г. І. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 

199 с. 

  



 13 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

9/2 

год. 

Тема 5. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. 

5.1. Конфлікт з точки зору динаміки 

та його загальна характеристика. 5.2. 

Класифікація конфліктної динаміки. 

5.3. Концепція життєвого циклу 

конфлікту. 

самос-

тійно 

   

10/2 

год. 

Тема 5. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. 

самос-

тійно 

2. Луцишин, Г. І. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 

199 с. 

3. Тихомирова Є. Б. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник для 

здобувачів вищих навчальних 

закладів. Суми : 

Університетська книга, 2017. 

239 с. 

Національна бібліотека України 
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ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

  

11/2 

год. 

Тема 6. Конфліктна поведінка: 

поняття, стратегії і тактики. 

6.1. Сутність поняття «конфліктна 

поведінка». 6.2. Мета та завдання 

стратегії і тактики конфліктної 

поведінки. 6.3. Корегування 

конфліктної поведінки. 

самос-

тійно 

   

12/2 

год. 

Тема 6. Конфліктна поведінка: 

поняття, стратегії і тактики. 

самос-

тійно 

2. Луцишин, Г. І. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 

199 с. 

3. Тихомирова Є. Б. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник для 

здобувачів вищих навчальних 
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[Електронний ресурс]. - Режим 
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ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

13/2 

год. 

Тема 7. Внутрішньо-особистісний 

конфлікт: поняття, характеристики та 

види. 

7.1. Загальне поняття внутрішньо-

особистісного конфлікту. 7.2. 

Фактори впливу на управління 

внутрішньо-особистісним 

конфліктом. 7.3. Організаційні основи 

системи нівелювання конфлікту на 

особистісному рівні.  

самос-

тійно 

   

14/2 

год. 

Тема 7. Внутрішньо-особистісний 

конфлікт: поняття, характеристики та 

види. 

самос-

тійно 

2. Луцишин Г. І. Конфліктологія 

та теорія переговорів : 

навчальний посібник. Львів : 

Видавництво Львівської 

політехніки, 2015. 199 с. 

3. Тихомирова Є. Б. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник для 

здобувачів вищих навчальних 

закладів. Суми : 

Університетська книга, 2017. 

239 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

  

15/2 

год. 

Тема 8. Процес управління 

конфліктом та діагностика 

конфліктів. 

8.1. Маркетингова стратегія 

просування нового товару. 8.2. 

Особливості маркетингової стратегії 

комунікації. 8.3. Реклама, пропаганда, 

стимулювання продажу товарів. 

самос-

тійно 

   

16/2 

год. 

Тема 8. Процес управління 

конфліктом та діагностика 

конфліктів. 

самос-

тійно 

2. Луцишин Г. І. Конфліктологія 

та теорія переговорів : 

навчальний посібник. Львів : 

Видавництво Львівської 

політехніки, 2015. 199 с. 

3. Тихомирова Є. Б. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник для 

здобувачів вищих навчальних 

закладів. Суми : 
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1/2 

год. 

Тема 9. Вирішення конфліктів: 

форми, етапи, критерії та стратегії. 

9.1. Форми та етапи вирішення 

конфліктів. 9.2. Критерії відбору 

стратегій подолання конфліктів.  

самос-

тійно 

   

2/2 

год. 

Тема 9. Вирішення конфліктів: 

форми, етапи, критерії та стратегії. 

 

самос-

тійно 

3. Тихомирова Є. Б. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник для 

здобувачів вищих навчальних 

закладів. Суми : 

Університетська книга, 2017. 

239 с. 

4. Яхно Т. П. Конфліктологія та 

теорія переговорів : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. 176 с. 

Національна бібліотека України 
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http://www.lsl.lviv.ua 

  

3/2 

год. 

Тема 10. Переговорний процес як 

спосіб вирішення конфліктів. 

10.1. Загальне поняття переговорного 

процесу. 10.2. Структура 

переговорного процесу. 10.3. Вибір 

стратегії переговорів. 10.4. 

Результати переговорів. 

самос-

тійно 

   

4/2 

год. 

Тема 10. Переговорний процес як 

спосіб вирішення конфліктів. 

самос-

тійно 

3. Тихомирова Є. Б. 

Конфліктологія та теорія 

переговорів : підручник для 

здобувачів вищих навчальних 

закладів. Суми : 

Університетська книга, 2017. 

239 с. 

4. Яхно Т. П. Конфліктологія та 

теорія переговорів : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. 176 с. 
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