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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ И ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ  

Преподавател: Гл.ас.д-р Деница Иванова Хинкова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 15 

Семинарни упражнения 30 

Практически упражнения 15 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 30 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 60 

Обща извънаудиторна заетост 120 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 180 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 4 

ОБЩО ЕКСТ 6 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
10% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

3.  Демонстрационни занятия  10% 

4.  Тестова проверка 20% 

5.  Решаване на казуси 30% 

6.  Изпит 20% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Настоящият курс запознава студентите от магистърската програма с основни концепции, 

методологически насоки и  изследователски подходи  в областта на конфликтния анализ, а също така 

представя ефективни средства за управление на трудовите отношения.  
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Курсът има теоретико-приложна насоченост и се фокусира предимно върху управлението на 

междугруповите/ организационните конфликти (колективни трудови спорове), тъй като магистърската 

програма е предназначена за подготовката на специалисти в областта на управлението на човешките 

ресурси.  

По време на практическите занятия, чрез дискусии,  презентации, ролеви и симулационни игри, се 

акцентира върху практическото усвояване на преговорни умения и стратегии за управление на 

конфликтите; анализат се различни конфликтни казуси и се търсят ефективни инструменти за тяхното 

преодоляване и предотвратяване.  

Използва се интерактивен подход на обучение, с цел в процеса на диалог, студентите да придобият 

консултантски и практически умения за анализиране, разрешаване и управление на трудови 

конфликти. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Основните цели на курса са: студентите да доразвият и обогатят познанията си в областта на 

конфликтологията, организационната култура, индустриалните отношения и бизнес преговорите и да 

усвоят умения за разрешаване на конфликтите на работното място.  

След успешното завършване на курса се очаква студентите да са придобили следните знания  и 

умения: 

 Познания за подходи, стратегии и инструменти при управлението на конфликти и умения за 

анализ на трудов конфликт. 

 Преговорни умения за разрешаване на конкретен казус или конфликтна ситуация. 

 Умения за работа в екип и взимане на адекватни решения, с цел уреждането на конкретен спор 

или конфликт. 

 

Учебно съдържание  
№ Тема: Хора-

риум 

1 Въведение в конфликтния анализ. Дефиниции и теоретични възгледи за 

конфликтите на  Дарендорф,  Косер, Крисберг, Боулдинг, Бъртън, Парсънз, 

Рапопорт, Бреке и др.). Анализ на  елементите и фазите на конфликта 

(Триъгълник АВС и цикъл на конфликта).  

2 ч. л. +  

3 ч. упр. 

2 Еволюция на подходите в изследванията на конфликтите. Класификации на 

конфликтите и равнища на анализ (микро, макро, мезо, мега ниво).   

Методология за диагностика и анализ на конфликтите. 

2 ч. л. +  

3 ч. упр. 

3 Конфликтен континуум. Фактори, източници и причини за конфликтите.  

Измерения на конфликтите.  

Управление на конфликта в отделните фази.  

1 ч.л. +  

3 ч. упр. 

4 Управление и разрешаване на конфликти (теоретична рамка) - от 

регулиране и управление към разрешаване и превенция на конфликтите.   

Предпоставки за превенция на конфликтите в работна среда (адекватни 

длъжностни характеристики, колективни трудови договори, управленски 

умения, ефективна работа в екип).  

1 ч. л. + 

 3 ч. упр. 

5. Културни нагласи и модели при конфликтите (Методика за изследване на 

националната култура на Х. Хофстеде). Управление на конфликти в 

мултикултурна работна среда. изводи от изследванията на конфликтите. 

1 ч. л. +  

3 ч. упр. 

6. Същност на  индустриалните (трудовите) отношения.  

„Трудовите отношения в преход”. Утвърдени западноевропейски модели на 

трудови отношения и техният конфликтогенен потенциал. Степен на 

политизация на трудовите отношения. 

1 ч. л. +  

3 ч. упр. 

7. Колективни трудови спорове /КТС/. Подходи и средства за 

разрешаване на КТС.  

Водещи участници, органи, институции  и представителност на страните при 

1 ч. л. +  

3 ч. упр. 
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управлението на трудовите конфликти. 

8. Трудовите конфликти и протестните действия за тяхното разрешаване. 
Стачка и локаут. Колективният трудов договор /КТД/ като инструмент за 

уреждане на КТС.  

1 ч. л. +  

4 ч. упр. 

9. Българският модел на трудови отношения в контекста на различни 

класификации. Предпоставки за ефективност на колективното договаряне и 

критерии за ефективност. 

1 ч. л. +  

4 ч. упр. 

10. Преговори и преговорен процес. Преговорни умения,  стратегии и 

тактики. Равнища на договаряне при преговорите. 

1 ч. л. +  

4 ч. упр. 

11. Посредничеството при разрешаване на трудови конфликти 

/медиация/. Роли и финкции на медиатора. Закон за медиацията в 

България. 

1 ч. л. +  

4 ч. упр. 

12. Трудов арбитраж. Атернативо уредждане на диспути и колетивни 

трудови спорове. Ролята на НИПА. 

Съдебно уреждане на трудови конфликти. Казуси. Стандарти и 

статистики за измерване степента на конфликтност на трудовите 

отношения 

1 ч. л. +  

4 ч. упр. 

13. Ролята на управлението на конфликтите за ефективното  

управление на човешки ресурси /УЧР/. Стратегии за изграждане на 

ефективен екип /team-building/.  

Връзка между управлението на конфликтите и управлението на 

кризи. Управление на промяната и предотвратяване на конфликтите на 

работното място. Обобщение. 

1 ч. л. +  

4 ч. .упр. 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Въведение в конфликтния анализ. Дефиниции и теоретични възгледи за конфликтите. 

Еволюция на подходите в изследванията на конфликтите. Методология за диагностика и 

анализ на конфликтите.  

2 Управление и разрешаване на конфликти (теоретична рамка) - от регулиране и 

управление към разрешаване и превенция на конфликти. 

3 Културни нагласи и модели при конфликтите. (Методика за изследване на националната 

култура на Х. Хофстеде). Управление на конфликти в мултикултурна работна среда. изводи 

от изследванията на конфликтите. 

4. Преговори и преговорен процес. Преговорни умения,  стратегии и тактики. Равнища на 

договаряне при преговорите.Посредничеството при разрешаване на трудови конфликти 

/медиация/. 

5. Същност на  индустриалните (трудовите) отношения.  

„Трудовите отношения в преход”. Утвърдени западноевропейски модели на трудови 

отношения и техният конфликтогенен потенциал. Степен на политизация на трудовите 

отношения. 

6. Ролята на управлението на конфликтите за ефективното  управление на 

човешки ресурси /УЧР/. Стратегии за изграждане на ефективен екип /team-building/.  
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