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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показника Характеристика дисципліни

Найменування дисципліни Психологія та медіація в управлінні
Галузь знань 28 Публічне управління та 

адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та 

адміністрування
Спеціалізація (якщо є)
Освітня програма Адміністративний менеджмент
Рівень вищої освіти Бакалавр
Статус дисципліни Нормативна
Курс навчання 4
Навчальний рік 2022/2023

Номер(и) семестрів (триместрів):
Денна форма

(437)
Заочна форма

(437з)
7 11

Загальна кількість кредитів ЄКТС/годин 3/90 кредити /
годин

3/90 кредити /
годин

Структура курсу:
 лекції
 семінарські  заняття  (практичні,

лабораторні, півгрупові)
 годин самостійної роботи студентів

Денна форма Заочна форма

15
30

45

4
6

80
Відсоток аудиторного навантаження 50% 11%
Мова викладання українська
Форма проміжного контролю (якщо є)
Форма підсумкового контролю іспит

2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни

Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Психології  та  медіації  управління»  є
засвоєння  й  набуття  базових  знань  та  формування  вмінь  стосовно  психологічних
особливостей  медіації в  управлінні, ознайомлення  студентів  із  специфікою  виникнення  і
розвитку  конфліктів  в  організаціях,  технологіями  управління  конфліктами  і  ведення
переговорів  в  організаціях,  сформувати  у  них  такі  якості  і  властивості,  знання,  вміння  і
навички, які дозволяють виконувати відповідні задачі діяльності.

Завдання:
– вивчення теоретичних основ дисципліни «Психології та медіації управління»;
– засвоєння студентами основних теоретичних понять і положень даного курсу;
– формування  у  них  вмінь  і  навичок  практичної  роботи  з  конфліктами,  оволодіння

технологіями проведення переговорів;
– визначення  засобів  оптимального  впливу на  працівників  для  створення  належного

соціально-психологічного клімату в колективі;
– набуття  практичних  навичок  у  вирішенні  конфліктів  та  вмінь  контролювати

конфліктну ситуацію,  а  також вмінь позитивно сприймати конфлікт  і  прагматично
його використовувати;

– набуття умінь, методів вирішення завдань діагностування і прогнозування конфліктів і
конфліктних ситуацій;

– оволодіння навичками попередження складних і  проблемних ситуацій в напрямі їх
ескалації у конфлікти.



Передумови вивчення дисципліни:
Предмет має логічний зв’язок з іншими навчальними дисциплінами: «Психологія

управління»,  «Публічне управління», «Публічна політика», «Управління персоналом» тощо.
У  процесі  навчання  студенти  отримують  необхідні  знання  під  час  лекційних  занять  та
семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має
самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до кредитно-модульної
системи організації навчального процесу.

Очікувані результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент 
має знати:

- теоретичні поняття і положення психології та медіації управління; 
- психологічні чинники, умови та закономірності виникнення та перебігу конфліктів в

організаціях; 
- психологічні визначення та характеристики різних видів та форм конфліктів; 
- методи прогнозування конфліктів;  
- фази виникнення, ескалації та динаміки конфліктів;  
- основні складові конфліктів та засоби їх визначення;  
- особистісні передумови та схильності особистості до ескалації конфліктів;  
- засоби регуляції та профілактики конфліктів;  
- конфліктогени  спілкування  та  їх  роль  у  виникненні  та  прогнозуванні

конфліктогенності особистості;  
- психотехнології вирішення конфліктів;  
- стратегії і тактики врегулювання конфліктів.
має вміти:
- орієнтуватися в науковій літературі з проблем психології та медіації управління; 
- проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження проблем психології та

медіації управління; 
- проводити  психологічну  експертизу  конфліктних  ситуацій  в  організаціях  і

прогнозувати їх розвиток; 
- володіти  технологіями  діагностики,  попередження,  профілактики,  розв’язання  та

врегулювання різних видів конфліктів в організаціях; 
- вміти організовувати переговорний процес,  узгоджувати цілі  та інтереси учасників

переговорів, визначати особливості психологічного впливу учасників переговорного процесу
один на одного;
- виявляти бар’єри та ознаки маніпуляції в переговорному процесі; 
- здатність презентувати результати дослідження в усній та письмовій формах; 
- вирішувати  етичні  дилеми  з  опорою  на  норми  закону,  етичні  принципи  та

загальнолюдські цінності;
- проводити  тренінги  для  вироблення  відповідних  навичок  і  вмінь  (з  персоналом

державної установи). 

Загальні компетентності (ЗК)

Шифр
компетентності

Загальні компетентності

ЗК 02 Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,
усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного  демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК 03 Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові
цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та
закономірностей  розвитку  предметної  області,  її  місця  у  загальній



системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,
техніки  і  технологій,  використовувати  різні  види  та  форми  рухової
активності  для  активного  відпочинку  та  ведення  здорового  способу
життя.

ЗК 04 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 06 Здатність до міжособистісної взаємодії
ЗК 07 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 10 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

Шифр 
компетентності

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК 01 Здатність проводити моніторинг та діагностику проблем на різних рівнях
адміністративного  управління,  інтерпретувати  отримані  результати  та
формувати управлінські рішення

ФК 10 Здатність до ідентифікації,  оцінювання та управління реальними та
потенційними  ризиками  та  загрозами  безпеки  життєдіяльності
людини, держави і суспільства.

ФК 11 Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері
публічного  управління  та  адміністрування  та  застосовувати  проектні
технології.

Програмні результати навчання (ПРН)

РН02. Знати норми та правила професійного спілкування діловою українською
мовою.

РН12. Уміти налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами
державної влади, на засадах етики та культури спілкування.

РН18. Демонструвати  навички  обґрунтування  власного  твердження  щодо
дієвих способів, методів, публічного адміністрування в умовах неповної
інформації на засадах академічної доброчесності.

РН19 Реалізовувати  лідерські  якості,  проявляти  здатність  діяти  соціально-
відповідально та громадсько-свідомо на робочому місці.



3. Програма навчальної дисципліни
Денна форма:

Теми Лекції Практичні
(семінарські,
лабораторні,
півгрупові)

Самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади психології та медіації управління
1 Предмет та напрями психології управління 2 2 3
2 Особистість  медіатора,  її  структура  та  шляхи

формування
2 2 3

3 Медіація –  альтернативний  спосіб  вирішення
конфліктів

2 2 3

Змістовний модуль2. Медіація, як один із ефективних альтернативних способів
вирішення конфліктів в управлінні.

4 Технології і техніки медіації вирішення 
конфліктів (спорів) в управлінні.

2 2 3

5 Сучасна  психологічна  парадигма  медіації  в
управлінні.

2 3

6 Медіація  як  вид  діяльності  з  оптимізації
врегулювання конфліктів.

2 3

7 Психологічна  компетентність  (майстерність)
медіатора  та  її  особливості в  процесі
управління.

2 3

Змістовий модуль 3. Технології ведення медіаційної процедури

8 Медіаційна  процедура,  як  структура
проходження послідовних  стадій.

2 2 3

9 Принципи  медіації,  технології  та  умови
застосування.

2 3

10 Нормативне-правове регулювання медіації 2 3
11 Моделі врегулювання конфліктів в управлінні 2 3
12 Особливості медіації в окремих сферах 

суспільних відносин
2 3

13 Зарубіжний досвід медіації 2 2 3
14 Сучасні тенденції впровадження медіації в 

Україні
2 2 3

15 Захист  презентації  «Психологія  та  медіації  в
управлінні»

1 2 3

Всього за курсом 15 30 45

Заочна форма:
Теми Лекції Практичні

(семінарські,
лабораторні,
півгрупові)

Самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади психології та медіації управління
1 Предмет та напрями психології управління 2 2 5
2 Особистість  медіатора,  її  структура  та  шляхи

формування
5

3 Медіація –  альтернативний  спосіб  вирішення
конфліктів

5

Змістовний модуль2. Медіація, як один із ефективних альтернативних способів
вирішення конфліктів в управлінні.



4 Технології і техніки медіації вирішення 
конфліктів (спорів) в управлінні.

2 2 5

5 Сучасна  психологічна  парадигма  медіації  в
управлінні.

5

6 Медіація  як  вид  діяльності  з  оптимізації
врегулювання конфліктів.

5

7 Психологічна  компетентність  (майстерність)
медіатора  та  її  особливості в  процесі
управління.

5

Змістовий модуль 3. Технології ведення медіаційної процедури

8 Медіаційна  процедура,  як  структура
проходження послідовних  стадій.

2 5

9 Принципи  медіації,  технології  та  умови
застосування.

5

10 Нормативне-правове регулювання медіації 5
11 Моделі врегулювання конфліктів в управлінні 5
12 Особливості медіації в окремих сферах 

суспільних відносин
5

13 Зарубіжний досвід медіації 5
14 Сучасні тенденції впровадження медіації в 

Україні
5

15 Захист  презентації  «Психологія  та  медіації  в
управлінні»

10

Всього за курсом 4 6 80

4. Зміст навчальної дисципліни
4.1. План лекцій (денна форма)

№ Тема заняття / план
1. Тема. Предмет та напрями психології управління (2 год.)

1. Зміст понять «управління», «влада», «психологія управління».
2.  Предмет, об’єкт та завдання психології управління.
3.   Проблеми сучасного етапу психології управління

2. Тема. Особистість медіатора, її структура та шляхи формування (2 год.)
 1. Поняття про особистість. Співвідношення понять «людина», «індивід», 

«особистість», «індивідуальність».
2. Прояв індивідуальності медіатора а в темпераменті, здібностях, характері, 

якостях пізнавальних процесів, стилі діяльності.
3. Структура особистості менеджера-медіатора. Активність особистості 

менеджера та її спрямованість.
3. Тема. Медіація – альтернативний спосіб вирішення конфліктів (2 год.)

1.  Поняття та природа медіації.
2. Медіатор як професія.
3. Медіація – спосіб  захисту власних інтересів. Переваги медіації.
4. Переваги медіації перед судовим вирішенням спорів.

4. Тема. Технології і техніки медіації вирішення конфліктів (спорів) в управлінні (2
год.)

1. Конкретні техніки медіаторського процесу.
2. Моделі діяльності третьої сторони у врегулюванні конфліктів.
3. Роль медіатора в результатах конфлікту.
4. Напрями діяльності психолога з конфліктуючими.



5 Тема.  Медіаційна процедура, як структура  проходження послідовних  стадій (2
год.)

1.  Загальна характеристика  медіаційної процедури
2. Премедіація - самостійний етап підготовки до медіації
3.  Стадії  медіації:  підготовча,  збір  інформації  та  визначення  тем  для

обговорення,  пошук  та  оцінка  варіантів  рішення,  оформлення  домовленостей,
постмедіація

6 Тема. Зарубіжний досвід медіації (2 год.).
1. Міжнародні стандарти медіації
2. Європейські стандарти медіації

7 Тема. Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні (2 год).
1. Медіація в українському праві
2. Основні концепції розвитку інституту медіації
3. Напрями розвитку медіації в Україні: практичний та теоретичний
4. Сфери  застосування медіації.

4.2. План лекцій (заочна  форма)

№ Тема заняття / план
1. Тема. Предмет та напрями психології управління (2 год.)

1. Зміст понять «управління», «влада», «психологія управління».
2.  Предмет, об’єкт та завдання психології управління.
3.   Проблеми сучасного етапу психології управління

2 Тема. Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні (2 год).
5. Медіація в українському праві
6. Основні концепції розвитку інституту медіації
7. Напрями розвитку медіації в Україні: практичний та теоретичний
8. Сфери  застосування медіації.

4.3. План практичних (семінарських, лабораторних) занять (денна)

№ Тема заняття / план
1 Тема 1. Предмет та напрями психології управління (2 год.).

План проведення заняття:
1. Поняття соціального управління. Управління як система.
2. Суб'єкт  і  об'єкт  управління.  Управлінські  стосунки  як  предмет  науки

управління.
3. Визначення психології управління.
4. Предмет, об’єкт та завдання психології управління.
Завдання:
1. Охарактеризуйте місце психології управління в системі наукового знання.
2.  Проаналізуйте  основні  підходи  до  визначення  предмета  психології

управління.
Практичні завдання:
1.Структура  психології управління (схема)..

2 Тема 2. Особистість медіатора, її структура та шляхи формування (2 год.)
План проведення заняття:
1. Поняття про особистість. Співвідношення понять «людина», «індивід», 

«особистість», «індивідуальність».
2. Прояв індивідуальності медіатора а в темпераменті, здібностях, характері, 

якостях пізнавальних процесів, стилі діяльності.
3. Структура особистості менеджера-медіатора. Активність особистості 



менеджера та її спрямованість.
Завдання:
1. Охарактеризуйте процес зародження ідей психології  управління в надрах

філософії та соціології.
2.  Проаналізуйте  формування  психологічних  знань  про управління  в  теорії

управління.
Запитання для самоконтролю:
1. Проаналізуйте  теорії  особистості  і  розкрийте  особливості  їх

використання в управлінській практиці.
2. Охарактеризуйте основні ролі керівника в організації.

3 Тема 3. Медіація – альтернативний спосіб вирішення конфліктів (2 год.)
План проведення заняття:
1. Поняття та природа медіації.
2. Медіатор як професія.
3. Мета медіації. Головні передумови медіації.
4. Медіація – спосіб  захисту власних інтересів. Переваги медіації.
5. Медіація як альтернативний процес врегулювання спорів.
6. Переваги медіації перед судовим вирішенням спорів.
Завдання:
1. Назвіть основні ознаки методу техніки медіації
2. Основні характерні риси медіації.
3. Побудуйте  схему  моделі  медіації,  залежно  від ролі  медіатора  в

процедурі медіації.
Запитання для самоконтролю:
1. Складові елементи медіації
2. Охарактеризуйте принципи медіації

4 Тема  4.  Технології  і  техніки  медіації  вирішення  конфліктів  (спорів)  в
управлінні (2 год.)

План проведення заняття:
1. Охарактеризуйте конкретні техніки медіаторського процесу. Надайте

рекомендації щодо їх застосування.
2. Особливості  і  характер  діяльності  третьої  сторони. Визначте

ефективність медіаторства.
3. Моделі діяльності третьої сторони у врегулюванні конфліктів.
4. Визначте роль медіатора в результатах конфлікту.
5. Напрями діяльності психолога з конфліктуючими.
Завдання:
1. Керівник організації, як посередник.
2. Етичні принципи організації посередницької діяльності психолога.
Запитання для самоконтролю:
1. Психологічні особливості медіації у європейських країнах.
2. Психологічні вимоги до суб’єктів  медіації в управлінні.

5 Тема 5. Сучасна психологічна парадигма медіації в управлінні (2 год.).
План проведення заняття:
1. Медіація як процес, інструмент і результат вирішення конфліктів.
2. Структурні складові, етапи організації та проведення медіації.
3. Роль особистості медіатора у врегулюванні конфлікту.
4. Критерії ефективності результату проведення медіації.
5. Принципи та критерії медіації в управлінні.
6. Методи психологічного впливу медіатора на процес врегулювання ділових

конфліктів.
Завдання:
1. Розвиток сучасної психологічної парадигми медіації.
2.  Психологічні  вимоги  до  особистості  медіатора  та  організації  процесу



медіації.
3. Структура та динаміка етапів організації медіації.
4. Скласти 4 тести за темою.
5. Провести психодіагностику якостей медіатора.
Запитання для самоконтролю:
1.  Нормативно  –  правова  база  проведення  медіації  згідно  законодавства

України.
2. Специфіка організації процесу медіації під час врегулювання конфліктів  в

управлінні.
6 Тема. 6. Медіація як вид діяльності з оптимізації врегулювання 

конфліктів (2 год.)
План проведення заняття:
1. Процес медіації: суть, структура, складові, критерії.
2.  Принципи  та  цілі  медіації:  неупередженість,  конфіденційність,  до  іка

здійснення медіації.
3. Динаміка та етапи здійснення медіації.
4.  Медіація  як  процес  стимулювання  до  здійснення  врегулювання  ділових

конфліктів.
Завдання:
1. Провести психодіагностику власної об'єктивності та толерантності.
2. Скласти 4 тести до теми.
Запитання для самоконтролю:
1. Динаміка понять: конфлікт, медіція, медіатор, вирішення конфлікту.
2.  Методи  розвитку  психологічної  компетенції  менеджера  як  медіатора  в

процесі врегулювання ділових конфліктів.
3. Проблеми медіації в процесі врегулювання конфліктів в управлінні.

7 Тема  7.  Психологічна  компетентність  (майстерність)  медіатора  та  її
особливості в процесі управління (2 год.).

План проведення заняття:
1. Медіатор як професія
2. Компетентності медіатора (комунікативна, процедурна, рефлексивна, 

правова)
3. Критерії психологічної компетентності медіатора.
4. Комплекс психологічних знань, умінь, навичок медіатора, що впливає

на ефективне виконання взятих зобов’язань.
Завдання:
1. Класифікація методів розвитку психологічної компетентності медіатора.
2. Скласти 4 тести до теми.
Запитання для самоконтролю:
1. Роль менеджера як медіатора в процесі врегулювання ділових конфліктів.
2. Психологічні методи медіації в процесі врегулювання ділових конфліктів.
3.  Взаємозв'язок  медіації  та  соціальної  відповідальності  працівників

публічного управління
8 Тема 8.  Медіаційна  процедура,  як  структура  проходження послідовних

стадій (2 год.).
План проведення заняття:
1. Загальна характеристика  медіаційної процедури
2.Премедіація - самостійний етап підготовки до медіації
3. Стадії медіації:
- підготовча,
- збір інформації та визначення тем для обговорення,
- пошук та оцінка варіантів рішення,
- оформлення домовленостей,
- постмедіація



Завдання:
1. Структура  угоди  про  проведення  медіації,  що  укладає  медіатор  зі

сторонами конфлікту під час фази премедіації.
2. Скласти 4 тести за темою.
Запитання для самоконтролю:
1. Підготовка до медіаційних переговорів

9 Тема 9. Принципи медіації, технології та умови застосування (2 год.).
План проведення заняття:
1. Основні принципи медіації: добровільність; нейтральність; безсторонність;

конфіденційність; незалежність.
2. Психологічні технології впливу медіатора.
3. Техніки рефлексивного втручання медіатора, спрямовані на встановлення і

підтримання контакту з учасниками конфлікту.
4. Техніки контекстуального втручання медіатора, спрямовані на формування

сприятливого клімату переговорів.
5.  Техніки  незалежного  втручання  медіатора,  що  забезпечують  процес

прийняття рішень і аналізу варіантів.
Завдання:
1.Умови застосування медіації в процесі управління.
2. Навести приклади типових конфліктів в процесі управління.
3. Проаналізувати оптимальні моделі врегулювання поширених конфліктів в

процесі управління та можливості медіації.
4. Дослідити індивідуальний стиль вирішення конфліктів.
5. Класифікація психологічних технологій медіації  та цілі їх застосування в

процесі управління.
Запитання для самоконтролю:
1. Головні функції медіатора та правила конструктивного спілкування під час

процесу медіації.
2. Принципи медіації в процесі управління.
3. Психологічні методи попередження конфліктів в процесі управління.

10. Тема 10.  Нормативне-праве регулювання медіації (2 год.)
План проведення заняття:
1. Міжнародні стандарти медіації.
2. Європейські стандарти медіації.
3. Медіація в українському праві.
4. Етичні засади медіації
5. Саморегулювання в медіаторській спільноті
Завдання:
Переваги медіації перед, судовим вирішенням спору.
Запитання для самоконтролю:
1. Медіація, як один із ефективних альтернативних способів вирішення 

конфліктів
2. Суб’єкти і механізми регулювання діяльності медіаторів.

11 Тема 11. Моделі врегулювання конфліктів в управлінні (2 год.).
План проведення заняття:
1.  Динаміка  понять  “конфлікт”  і  “конфліктна  ситуація.  Визначення

психологічного змісту поняття “конфлікт в управлінні”.
2. Різновиди та динаміка ділових конфліктів в управлінні.
3. Психологічні засоби та методи профілактики конфлікту в управлінні. Роль

медіації у профілактиці та врегулюванні конфліктів в управлінні.
4. Моделі врегулювання ділових конфліктів: уникнення; адаптація; компроміс;

злагода; співпраця та їхня оптимізація в управлінні.
Завдання:
1.Типологія конфліктів в управлінні.



2. Навести приклади типових конфліктів в управлінні.
3. Проаналізувати оптимальні моделі врегулювання поширених конфліктів  в

управлінні.
4. Дослідити індивідуальний стиль вирішення конфліктів.
Запитання для самоконтролю:
1. Динаміка розгортання конфлікту. Психологічна характеристика етапів.
2. Причини типових конфліктів в управлінні.

12 Тема 12. Особливості  медіації  в окремих сферах суспільних відносин (2
год.).

План проведення заняття:
1. Сімейна  медіація  –  гнучкий  механізм  вирішення  різноманітних

сімейних конфліктів.
2. Проведення сімейної медіації.
3. Бізнес-медіація. Особливості проведення бізнес-медіації.
4. Медіація в трудових відносинах
5. Медіація в адміністративно-правових  відносинах
6. Медіація як форма відновного  правосуддя
Завдання:
1. Причини сімейних конфліктів
2. Узагальнені підходи до поняття «відновне правосуддя»
3. Характеристика медіації як основної форми відновного правосуддя
Запитання для самоконтролю:
1.Психологічні методи попередження конфліктів в управлінні.
2.Роль врегулювання конфліктів у формуванні ефективної команди фахівців.
3. Відмінності конфлікту та конфліктної ситуації

13. Тема 13. Зарубіжний досвід медіації (2 год.).
План проведення заняття:
1. Міжнародні стандарти медіації
2. Європейські стандарти медіації
Завдання:
1. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про певні аспекти

медіації у цивільних та комерційних справах» від 21 травня 2008 р.
2. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію та

міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті медіації (2018 р.).
Запитання для самоконтролю:
Європейський кодекс поведінки для медіаторів

14. Тема 14. Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні (2 год.).
План проведення заняття:
1. Історія розвитку медіації в Україні
2. Впровадження в Україні інституту примирення (медіація).
3. Рекомендації Ради Європи для України
4. Запровадження  процедури  медіації  (примирення)  у  законодавстві

України
5. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні
Запитання для самоконтролю:
1.  Роль  медіатора  у  формуванні  ефективної  команди  фахівців  в  процесі

управління.
2. Різновиди психологічних технологій впливу медіатора.
3.  Цілі  та  функції  психологічних  технологій  впливу  медіатора  на  процеси

управління.
15. Тема 15. Захист презентації «Психологія та медіації в управлінні» (2 год.).



1.1. План практичних (семінарських, лабораторних) занять (заочна)

№ Тема заняття / план
1 Тема 1. Предмет та напрями психології управління (2 год.).

План проведення заняття:
5. Поняття соціального управління. Управління як система.
6. Суб'єкт  і  об'єкт  управління.  Управлінські  стосунки  як  предмет  науки

управління.
7. Визначення психології управління.
8. Предмет, об’єкт та завдання психології управління.
Завдання:
1. Охарактеризуйте місце психології управління в системі наукового знання.
2.  Проаналізуйте  основні  підходи  до  визначення  предмета  психології

управління.
Практичні завдання:
1.Структура  психології управління (схема)..

2. Тема 14. Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні (2 год.).
План проведення заняття:
6. Історія розвитку медіації в Україні
7. Впровадження в Україні інституту примирення (медіація).
8. Рекомендації Ради Європи для України
9. Запровадження  процедури  медіації  (примирення)  у  законодавстві

України
10. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні
Запитання для самоконтролю:
1.  Роль  медіатора  у  формуванні  ефективної  команди  фахівців  в  процесі

управління.
2. Різновиди психологічних технологій впливу медіатора.
3.  Цілі  та  функції  психологічних  технологій  впливу  медіатора  на  процеси

управління.
2. Тема 15. Захист презентації «Психологія та медіації в управлінні» (2 год.).

4.4.Завдання для самостійної роботи
Перелік питань до самостійної роботи:

1. Універсальна поняттєва схема опису конфлікту.
2. Охарактеризуйте  особливості  виникнення  та  розвитку  конфліктів  в

організаціях.
3. Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення конфліктів в організаціях. 
4. Специфіка та методи діагностики стану конфліктності ситуації, особистості та

групи. Діагностика стану конфліктності ситуації, особистості та групи. Надайте відповідь у
вигляді аналізу ситуації у Вашій організації. 

5. Медіація  як  сучасна  технологія  у  вирішенні  конфліктів  в  публічному
управлінні

6. Типові форми завершення конфліктів в організаціях. 
7. Охарактеризуйте  поняття  «управління  конфліктом».  Основний  зміст

управління конфліктом. 
8. Зробіть аналіз джерел прогнозування конфліктів. 
9. Шляхи  попередження  конфліктів  в  організаціях.  Умови  й  способи

стимулювання конфлікту. 
10. Психологічні  умови та способи профілактики та попередження конфліктів  в

організаціях. 
11. Методи  конструктивного  розв’язання  та  врегулювання  «вертикальних»  та

«горизонтальних» конфліктів. 
12. Методи психокорекції конфліктної поведінки працівників організації. 



13. Класифікація та характеристика технологій розв’язання конфліктів. 
14. Принципи та етапи розв’язання конфлікту. 
15. Чинники та критерії конструктивного розв’язання конфлікту. 
16. Чинники, що ускладнюють розв’язання конфлікту. 
17. Особливості  конструктивної  і  деструктивної  комунікації  в  конфліктних

ситуаціях. 
18. Технологія синтонного спілкування. 
19. Технології комунікації почуттів та персоніфікації висловлювань. 
20. Роль активного слухання у конфліктних ситуаціях. 
21. Характеристика  основних  форм  вирішення  конфлікту  в  організації  за

допомогою третьої сторони. 
22. Медіація як форма посередництва у конфлікті. Етапи медіації. 
23. Етичні принципи посередницької діяльності щодо врегулювання конфліктів. 
24. Вимоги до особистості та професійної компетентності медіатора.
25. Характеристика переговорів як специфічного виду діяльності щодо вирішення

конфліктів. Функції переговорів та основні завдання. 
26. Види переговорів. 
27. Етапи  переговорного  процесу.  Особливості  підготовки  до  переговорного

процесу. 
28. Стратегії участі в переговорах. 
29. Тактичні прийоми взаємодії з опонентами. 
30. Суперечка, дискусія, полеміка як форми спілкування у переговорах. 
31. Вплив особистісного фактору на переговорний процес. 

Теми творчо-пошукових завдань:
1. Складіть  логічну   схему  бази  знань  по  темі:  «Психології  та  медіації

управління».
2. Складіть карту можливостей (за Дж.Г.Скотт). Cистема ІПР (А.Філлі).
3. Технологія картографії конфлікту. Вимоги щодо складання карти конфлікту.
4. Технології  оптимізації  конфліктної  взаємодії.  Послідовні  взаємні  ініціативи

щодо зниження напруги (Ч.Осгуд, Ш.Бауер  та Г.Бауер). 
5. Опишіть 4-кроковий метод покращення стосунків Д.Дена. 
6. Охарактеризуйте види переговорних позицій та їх вплив у процесі переговорів.
7. Психологічні причини невдачі переговорів.
8. Криза переговорного процесу.
9. Основні положення методу принципового ведення переговорів (за Р.Фішером,

У.Юрі). 
10. Охарактеризуйте  жорсткі  переговори.  Прийоми  боротьби  з  агресією  в

переговорах. Провокація в переговорах.
11. Опішить  конфліктну  ситуацію.  Проаналізуйте  конфліктну  ситуацію,

використовує загальну схему рішення конфлікту. Запропонуйте шляхи виходу з конфліктної
ситуації. 

12. За  допомогою методики «НАСКІЛЬКИ ВИ КОНФЛИКТНИ?»  з'ясуйте  свій
рівень ї конфліктності.

13. За допомогою методики «ОПИТУВАННЯ ТОМАСА-КИЛМЕННА» визначити,
характерні, особисто для вас, особливості поводження в конфліктній ситуації.

14. Технологія  конфліктологічної  експертизи:  основні  прийоми  та  умови
проведення. 

15. Особливості  організації  переговорного  процесу  при  особистісному  та
опосередкованому контакті. 

16. Психологічний  вплив  у  процесі  конфліктної  взаємодії.  Техніки  протистояння
деструктивному впливу.

№ Назва теми есе, або контрольної роботи



з/п
1 Предмет та напрями психології управління
2 Проаналізуйте теорії особистості і розкрийте особливості їх використання в практиці

медіації.
3 Охарактеризуйте моделі медіації, залежно від ролі медіатора в процедурі медіації.
4 Медіація – спосіб  захисту власних інтересів.
5 Переваги медіації перед судовим вирішенням спорів.

6 Медіація як альтернативний процес врегулювання спорів.
7 Охарактеризуйте конкретні техніки медіаторського процесу.
8 Етичні принципи організації посередницької діяльності психолога.

9 Керівник організації, як посередник (медіатор)

10 Психологічні особливості медіації у європейських країнах.

11 Психологічні особливості медіації в США.

12 Методи  розвитку  психологічної  компетенції  менеджера  як  медіатора  в  процесі
врегулювання ділових конфліктів.

13 Проблеми медіації в процесі врегулювання конфліктів в управлінні.
14 Комплекс психологічних знань, умінь, навичок медіатора, що впливає на ефективне

виконання взятих зобов’язань.

15 Класифікація методів розвитку психологічної компетентності медіатора
16 Структура  угоди  про  проведення  медіації,  що  укладає  медіатор  зі  сторонами

конфлікту під час фази премедіації.

17 Підготовка до медіаційних переговорів

18 Психологічні технології впливу медіатора
19 Техніки  рефлексивного  втручання  медіатора,  спрямовані  на  встановлення  і

підтримання контакту з учасниками конфлікту
20 Техніки  контекстуального  втручання  медіатора,  спрямовані  на  формування

сприятливого клімату переговорів
21 Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту
22 Характеристика конфліктів залежно від кількості учасників
23 Динаміка конфлікту і механізми його розвитку
24 Конструктивні і деструктивні  функції міжособистісних конфліктів
25 Стилі поводження в міжособистісних конфліктах
26 Міжгрупові конфлікти з позицій мотиваційного, ситуаційного і когнітивного підходу
27 Ключові  стратегії  врегулювання  конфліктів  (примус,  компроміс,  співпраця,

уникнення, пристосування)
28 Способи управління конфліктом
29 Алгоритм аналізу, оцінка і врегулювання конфлікту
30 Стратегії протидії стресам
31 Основні  варіанти попередження і врегулювання конфліктів.

1.2. Забезпечення освітнього процесу
1.3.
Стандарт освіти (Освітньо-професійна програма).
Робоча програма з дисципліни «Психології та медіації управління» для денної форми

навчання.
Плани семінарських занять.
Завдання для самостійної роботи.



Екзаменаційні  білети  для  підсумкового  контролю  знань  студентів  спеціальності
«Психології та медіації управління» денної форми навчання.

Євтушенко  О.Н.  Психологія  управління:  Науково-методичні  рекомендації  до
семінарських занять з курсу “Психологія управління”. –  Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай, 2007.
– 64 с.

Євтушенко  О.Н.  Психологія  управління:  Науково–практичні  рекомендації  по
проведенню психологічного практикуму з курсу “Психологія управління”. – Миколаїв: Вид-во
ПП Шамрай, 2007. – 60 с.

Євтушенко  О.Н.  Практичні  завдання  з  курсу  «Психологія  управління»  /
О.Н. Євтушенко, В.І. Андріяш,  Т.В. Лушагіна. – Миколаїв: Вид-во  ЧНУ ім. Петра Могили,
2018 . –  86 с.

Євтушенко  О.Н.  Психологія  управління:  навчальний  підручник  /  О.Н. Євтушенко,
В.М. Ємельянов, В.І. Андріяш, Т.В. Лушагіна. – Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2019. –  292 с.

Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять.
Законодавчі та інструктивне-методичні матеріали, альбоми схем, тощо.

2.  Підсумковий контроль 
Перелік питань підсумкового контролю

1. Визначення психології управління.
2. Предмет, об’єкт та завдання психології управління.
3. Поняття конфлікту і конфліктної ситуації. 
4. Конфлікти: види, структура, стадії протікання. 
5. Передумови виникнення конфлікту в процесі спілкування. 
6. Стратегія поводження в конфліктній ситуації.
7. Етапи і засоби розв’язання конфліктних ситуацій.
8. Попередження конфліктних ситуацій і конфліктів.
9. Профілактика деструктивних конфліктних ситуацій.

10. Універсальна поняттєва схема опису конфлікту.
11. Охарактеризуйте особливості виникнення та розвитку конфліктів в організаціях.
12. Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення конфліктів в організаціях. 
13. Специфіка  та  методи  діагностики  стану  конфліктності  ситуації,  особистості  та

групи. Діагностика стану конфліктності ситуації, особистості та групи. Надайте відповідь у
вигляді аналізу ситуації у Вашій організації. 

14. Медіація як сучасна технологія у вирішенні конфліктів в публічному управлінні
15. Типові форми завершення конфліктів в організаціях. 
16. Охарактеризуйте поняття  «управління конфліктом».  Основний зміст  управління

конфліктом. 
17. Шляхи попередження конфліктів в організаціях. Умови й способи стимулювання

конфлікту. 
18. Психологічні  умови  та  способи  профілактики  та  попередження  конфліктів  в

організаціях. 
19. Методи  конструктивного  розв’язання  та  врегулювання  «вертикальних»  та

«горизонтальних» конфліктів. 
20. Методи психокорекції конфліктної поведінки працівників організації. 
21. Класифікація та характеристика технологій розв’язання конфліктів. 
22. Принципи та етапи розв’язання конфлікту. 
23. Чинники та критерії конструктивного розв’язання конфлікту. 
24. Чинники, що ускладнюють розв’язання конфлікту. 
25. Особливості конструктивної і деструктивної комунікації в конфліктних ситуаціях. 
26. Технологія синтонного спілкування. 
27. Технології комунікації почуттів та персоніфікації висловлювань. 
28. Роль активного слухання у конфліктних ситуаціях. 
29. Характеристика основних форм вирішення конфлікту в організації за допомогою

третьої сторони. 



30. Медіація як форма посередництва у конфлікті. Етапи медіації. 
31. Процедура  медіації  і  її  фази.  Презетація  сторін.  Формування  порядку  денного

зустрічі
32. Процедура та принципи медіації
33. Етичні принципи посередницької діяльності щодо врегулювання конфліктів. 
34. Вимоги до особистості та професійної компетентності медіатора.
35. Характеристика  переговорів  як  специфічного  виду  діяльності  щодо  вирішення

конфліктів. Функції переговорів та основні завдання. 
36. Види переговорів. 
37. Етапи переговорного процесу. Особливості підготовки до переговорного процесу. 
38. Збір  інформації,  визначення  інтересів  та  сфер  можливого  співробітництва  в

процесі «сепаратних зустрічей» з учасниками конфлікту.
39. Значення  інформації  в  медіації.  Прийоми  і  техніки  позитивної  комунікації.

Формування довіри в процесі комунікації
40. Особливості першої «сепаратної зустрічі». Робота з потребами і інтересами сторін.
41. Стратегії участі в переговорах. 
42. Керування діалогом в умовах конфлікту. Нейтралізація агресії.
43. Вербальна і невербальна поведінка в процесі професійного спілкування медіатора.

Техніки активного слухання як основа ефективної комунікації. 
44. Тактичні прийоми взаємодії з опонентами. 
45. Суперечка, дискусія, полеміка як форми спілкування у переговорах. 
46. Вплив особистісного фактору на переговорний процес. 
47. Проблемні  ситуації  у  процесі  організації/проведення  переговорів  та  інших

протокольних заходів 
48. Організаційні конфлікти  у сфері публічного управління та адміністрування
49. Конфлікти,  що  перебувають  у  системі  координат  “політика  –  влада  –  бізнес  –

громадськість”, “начальник – підлеглий”, “старший – молодший”  тощо;
50. Конфлікти,  що  пов’язані  з  проявом  мобінгу,  булінгу,  хейзингу,  сталкінгу,

харасменту, аутингу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
51. Залагодження спорів за участю третьої сторони. Фасилітація і медіація.
52. Застосуваня фасилітації  для вироблення рішення в малих групах. Базові навички

фасилітатора. 
53. Організація  роботи  в  мікрогрупах  Створення  платформи  взаєморозуміння  і

формулювання загальноприйнятних рішень.

                          Варіант залікового/іспитового білету 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування

                        
Рівень  вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»                            
Навчальна дисципліна  «Психологія та медіація управління»

                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Універсальна поняттєва схема опису конфлікту.
2. Методи психокорекції конфліктної поведінки працівників організації.
3. Проблемні  ситуації  у  процесі  організації/проведення  переговорів  та  інших

протокольних заходів

Затверджено на засіданні 
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                                                                                   (підпис)          (прізвище та ініціали) 
                                          Екзаменатор___________________    ___________________
                                                                          ( підпис)                   (прізвище та ініціали) 

Максимальна кількість балів за іспит

№ Вид діяльності (завдання)
Максимальна кількість

балів
1 Відповідь на перше питання 15
2 Відповідь на друге питання 15
3 Відповідь на третє питання 10

Всього 40

3. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

№ Вид діяльності (завдання)
Максимальна кількість

балів
1 Виступ на семінарських/ практичних заняттях (5 х5) 25
2 Виконання есе, або контрольної роботи 15
3 Виконання самостійної роботи (СРС) 5
4 Творчо-пошукова завдання (ТПЗ) 5
5 Самостійна робота студентів (СРС)  (Тести) 10

  Всього 60

Денна форма

№ з/п
Види робіт.

Критерії оцінювання знань студентів

Бали
рейтингу

Максимальна
кількість балів

1. Бали опитування на семінарських заняттях, бали виконання практичного
завдання  (5 бал х 5 занять = 25 балів)

Критерії оцінювання 5 балів

студент  в  повному обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно
самостійно  та  аргументовано  його  викладає,  глибоко  та  всебічно
розкриває  зміст  теоретичних  питань  та  практичних  завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу.

5

студент  в  повному обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно
самостійно та аргументовано його викладає, але допускає незначні
помилки під час усних виступів та письмових відповідей, добре знає
зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи
при цьому обов’язкову та додаткову літературу.

4

студент  в  повному  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  але
викладає його не достатньо  аргументовано під час усних виступів,
розкриває  зміст  теоретичних  питань  та  практичних  завдань,
використовуючи при цьому лише обов’язкову літературу

3



студент  володіє  навчальним  матеріалом,  але  викладає  його  не
достатньо  аргументовано під час усних та письмових відповідей, не
достатньо  розкриває  зміст  теоретичних  питань  та  практичних
завдань, використовуючи при цьому лише матеріал посібника

2

студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 
викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.

1

2.  Бали за виконання есе, або контрольної роботи ( 15 балів)

Критерії оцінювання 15 балів

робота виконана та захищена згідно вимог та методичних 
рекомендацій у повному обсязі

15

робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог 
та методичних рекомендацій

10-14

робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 
захищена

5-9

робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог 
і методичних рекомендацій

2-4

робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями 
вимог і методичних рекомендацій

0-1

3. Самостійна робота студентів (СРС)
4. Творчо пошукове завдання (ТПЗ)

Критерії оцінювання 5 балів

робота виконана студентом в повному обсязі, він самостійно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
завдання.

5

робота виконана студентом в повному обсязі, він самостійно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
завдання, але є  незначні помилки.

4

робота виконана студентом в повному обсязі, він самостійно та 
аргументовано його викладає, але неглибоко розкриває зміст 
завдання.

3

робота виконана студентом не  в повному обсязі, він самостійно та 
аргументовано його викладає, але неглибоко та всебічно розкриває 
зміст завдання.

2

робота виконана студентом частково, й недостатньо аргументовано, 
не розкриває зміст завдання

1

5. Самостійна робота студентів (СРС)  (Тести)

Критерії оцінювання 10 балів

правильно вирішив усі тестові завдання 10

правильно вирішив половину тестових завдань 5-9

правильно вирішив меншість тестових завдань 2-4
правильно вирішив окремі тестові завдання 0-1

 
Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання заочників

№ Вид діяльності (завдання)
Максимальна кількість

балів
1 Виступ на семінарських / практичних заняттях (3х5) 15
2 Виконання есе, або контрольної роботи 15



3 Виконання самостійної роботи 5
4 Виконання творчо-пошукового завдання 5
5. Самостійна робота студентів (СРС)  Тести 10
6. Презентації з теми «Психології та медіації управління» 10

Всього 60

7. Рекомендовані джерела інформації
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посібник. – К.: МАУП, 2002.

7.2. Додаткові:

1. Барко В. І. Психологія  управління  персоналом  органів  внутрішніх  справ
(проактивний підхід): Монографія. – К.: Ніка–Центр, 2003.

2. Дзвінчук Д. І.  Психологичні основи ефективного управління : Навч. посібник. Рек.
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