
Конфліктологія і теорія переговорів 
 

Мета курсу – ознайомлення студентів із загальною теорією конфлікту як 
соціального феномену, з поняттями, методами, концепціями теоретичної 
конфліктології; формування вмінь діагностувати, прогнозувати, регулювати 
конфлікти, а також вміння позитивно сприймати конфлікт та прагматично його 
використовувати; набуття навичок наукового дослідження міжнародних конфліктів; 
ознайомлення із поняттями, методами та концепціями теорії переговорів.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Конфліктологія і теорія переговорів» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Політологія», «Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням)», «Інформатизація суспільства», «Менеджмент», «Теорія і 
практика комунікацій» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та різних засобів 
прогнозування та регулювання конфліктів у професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати:   ключові   поняття   та   концепції   сучасної   теоретичної   конфліктології; 
розумітися на поточному стані теоретичних дебатів в рамках дисципліни; алгоритм 
проведення ділових переговорів, культуру організації та оформлення комерційних 
контрактів, особливості ведення ділових переговорів із зарубіжними партнерами, види 
конфліктів та методи їх вирішення, етапи переговорного процесу, стратегії та 
тактичні прийоми ведення переговорів. 
уміти: виявляти причини виникнення конфліктів, визначати ознаки їх проявів, 

типи; проводити діагностику конфліктів, обирати адекватний стиль поведінки у 
конфлікті; використовувати технології управління конфліктами; правильно 
використовувати стратегію та тактики ведення переговорів; виявляти витоки й 
причини сучасних міжнародних конфліктів на різних рівнях аналізу; критично 
осмислювати основні підходи до врегулювання міжнародних конфліктів різних 
типів; застосовувати наукові підходи та методи для аналізу міжнародних конфліктів. 

володіти: навичками практичного застосування методів, інструментів, типів, 
каналів та засобів комунікації, вміннями використовувати необхідну теоретичну та 
практичну базу задля встановлення і підтримки комунікативних зв’язків усіх рівнів. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Конфліктологія як наука. Історія розвитку конфліктологічної думки. Поняття, 

причини, функції та типологія конфліктів. Основні структурні характеристики 
конфлікту. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення. Переговорний процес як 



спосіб вирішення конфліктів. Зміст та організація підготовки ділових переговорів. 
Конфліктна поведінка: поняття, стратегії і тактики. Діагностика конфліктів. Організація 
та проведення ділових прийомів. Внутрішньоособистісний конфлікт: поняття, 
характеристики та види. Конфлікти на різних рівнях соціальної системи. Процес 
управління конфліктами. Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


