
КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ 

Мета курсу – формування системи знань про природу конфліктів, набуття 
практичних навичок у їх вирішенні, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати 
конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Конфліктологія та теорія переговорів» в 
структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», «Регіональні 
підсистеми міжнародних відносин», «Історія міжнародних відносин», «Теорія держави і 
права», «Міжнародна інформація». Вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Дипломатичний протокол та етикет». 

Вивчення навчальної дисципліни формує засади подальшого засвоєння студентом 
дисциплін «Дипломатична та консульська служба», «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
зовнішньої політики» та інших, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по 
вертикалі» та формування вмінь застосовувати необхідні знання у професійній діяльності, а 
також у формуванні власного індивідуального образа. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, 
дипломатичного протоколу та етикету,  уміння вести дипломатичне та ділове листування 
(українською та іноземними мовами); здатність аналізувати структуру та динаміку 
міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та 
суспільні інститути; розуміння історії конфліктології, природи конфлікту, його структури, 
видів, детермінуючих факторів, особливостей динаміки розвитку конфліктів у різних сферах, 
можливих засобів управління ними, умов, що забезпечують попередження, стимулювання, 
вирішення тощо; здатність проводити дослідження з проблем конфліктної та мирної 
взаємодії в суспільстві, аналізувати конфлікт з використанням сучасних методологічних та 
теоретичних підходів, виявляти елементи конфліктів, визначати детермінуючі фактори та 
закономірності конфліктної взаємодії; здатність застосовувати методологію 
міждисциплінарного аналізу конфлікту, використовувати категоріальний апарат 
гуманітарних та соціальних наук із врахуванням предметного поля конфліктології; здатність 
підготовляти, організовувати та проводити переговори у якості опонента чи третьої сторони, 
адекватно застосовувати стратегії та тактики переговорів; здатність до здійснення 
комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 
(українською та іноземними мовами). 

Програмні результати навчання: 
знати: природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях; природу та механізми міжнародних комунікацій; базові 
категорії психології конфлікту; сутність теорій конфлікту в психології; природу і причини 
конфліктів; типологію конфліктів; структуру та динаміку конфліктів. 

уміти: досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; вільно 
спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для 
ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів; вести 
фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних 
студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і 
їхню точки зору; розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 
умови тощо. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Загальна теорія конфлікту. Розвиток конфліктології як науки. Сутність конфлікту та 

його структура. Види, конфліктів та їх причини. Динаміка конфлікту та механізми його 
виникнення.  

Управління конфліктами. Процес управління конфліктами. Методи та форми 
управління конфліктами. Профілактика конфліктів в організації. Психологія особистості у 
конфлікті.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Тараненко Ганна Геннадіївна, канд.політ.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


