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Семестр, у якому можливе 
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дисципліни 
Для магістрів – 2 семестр 
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студентам яких 
пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність спілкуватися 
з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 
Результати навчання. Здатність використовувати професійно профільовані знання й 
практичні навички в галузі психології, менеджменту, фінансів, інформаційної безпеки 
для дослідження явищ і процесів, що пов’язані з забезпеченням та майнової безпеки. 
Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння 
основами теорії й методів психологічних досліджень. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки», «Теорія організації», 
«Теорія управління безпекою соціальних систем», «Організація і управління майновою та 
особистою безпекою підприємця» 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративної конфліктології в умовах глобалізації світової 
економіки, Тема 2. Конфліктологічне забезпечення функціонування системи фінансово-
економічної надійності корпорацій, Тема 3. Основи психології управління фінансово-
економічною надійністю корпорації, Тема 4 Функції конфліктологічного забезпечення 
фінансово-економічною надійністю корпорації, Тема 5. Методи конфліктологічного 
забезпечення управління фінансово-економічною надійністю корпорації, Тема 6. 
Організаційна структура конфліктологічного забезпечення управління  фінансово-
економічною надійністю корпорації, Тема 7. Організація системи конфліктологічного 
забезпечення фінансово-економічної надійності корпорації, Тема 8. Конфліктологчна 
служба корпорації як основа забезпечення фінансово-економічної надійності 
підприємства, Тема 9. Теоретичні основи корпоративної конфліктології, Тема 10. 
Діяльність конфліктологічних служб, Тема 11. Методи конфліктологічного забезпечення 
надійності установи, організації, корпорації, Тема 12. Конфліктологічна безпека 
фінансової звітності, Тема 13. Основні положення системи конфліктологічного 
забезпечення, Тема 14. Принципи конфліктологічного оцінювання надійності персоналу, 
Тема 15. Інформаційна безпека. Конфліктологічні заходи по забезпеченню надійності, 
Тема 16. Конфліктологічні критерії надійності діяльності установи, організації, 
корпорації 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Критерії та індикатори конфліктологічного забезпечення надійності корпорації, ПЗ 
2. Систематизація подій, конфліктологічних загроз та діяльності щодо 
конфліктологічного забезпечення фінансово-економічної надійності корпорації, ПЗ  3. 
Організація та управління конфліктологічним моніторингом зовнішніх і внутрішніх 
загроз та методи їх конфліктологічної експертизи, ПЗ 4. Організація управління ризиками 
підприємства як складової системи конфліктологічного  забезпечення фінансово-
економічної надійності корпорації, ПЗ 5.Конфліктологічні  методи управління 
фінансовою надійністю корпорації, ПЗ 6. Основні принципи корпоративної 
конфліктології, ПЗ7. Організація діяльності  конфліктологічних служб, ПЗ 8. 
Конфліктологічний супровід  питань надійності персоналу, ПЗ 9. Методи 
конфліктологічного  супроводу надійності персоналу, ПЗ 10. Конфліктологічне 
забезпечення надійності персоналу корпорації, ПЗ11. Психологія управління 
корпорацією, ПЗ12. Конфліктологічне забезпечення надійності персоналу 
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