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Базові знання щодо даної дисципліни: компетентності, 
отримані у результаті вивчення дисциплін: «Менеджмент», 
«Теорія менеджменту та адміністрування» 

Мета Формування знань про природу конфліктів, механізмів їх 
конструктивного розв’язання, а також формування у 
майбутніх фахівців компетентності щодо ведення 
переговорів, медіації, управлінню конфліктами, 
системного мислення, знань та вмінь щодо розуміння 
необхідності змін та управління ними у сучасному 
стратегічному розвитку органзіації та країни, принципів та 
методів управління опором змінам; а також формування 
поведінкових навичок стилю та моделей поведінки 
менеджерів зі здійснення керівництвом управління 
конфліктами та змінами на різних етапах	 

Цілі 
модуля/Результати 
навчання 

У результаті успішного завершення курсу, студент 
здобуде: 
- знання щодо базових принципів управління конфліктами 
та змінами організацій,  
-навички щодо виділення та виявляння причин конфліктів, 
відповідних організаційних потреб у змінах 
- здатність аналізувати динаміку конфліктів, оцінювати та 
використовувати  відповідні стратегії розв’язання 
конфліктів та методів управління конфліктами та змінами 
- навички з розробки заходи з профілактики конфліктів, 
застосовувати співробітництво при розв’язанні конфліктів 
- здатність застосовувати методики щодо уникнення 
стереотипізації та узагальнень при міжкультурних 
комунікаціях, демонструвати вміння інтерпретувати 
комунікаційні стилі та стратегії, застосовувати принципи 
медіації при вирішенні конфліктів та участі у переговорах, 
планувати стратегії успіху приміжкультурних 
комунікаціях; 
- здатність планувати та розробляти стратегії для 



успішного управління індивідуальними, груповими та 
організаційними змінами, ефективно управляти командою 
та оцінювати ефективність проведених змін 

Зміст модуля 
(Перелік тем) 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни. Введення в 
управління конфліктами. Конфліктологія. Основні поняття 
та категорії; 
2. Технології управління конфліктами; 
3. Види конфліктів та особливості їхнього розв’язання; 
4. Конфлікти в організаціях та сфері управління; 
5. Переговори як засіб розв’язання конфліктів. медіація у 
переговорному процесі; 
6. Міжкультурні комунікації та розв’язання конфліктів; 
7. Теорії змін. Моделі управління змінами; 
8. Сутність управління змінами в організаціях та 
особливості його ефективної реалізації в організаціях  

 


