
Назва дисципліни Конфліктологія та теорія переговорів 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 

для студентів 2 курсу, спеціальність 291 - «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітня програма: «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

д. політ. н.,  професор Комарова Тетяна Геннадіївна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. +380 (57) 705-10-59 

електронна адреса: t.komarova@karazin.ua. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої 

освіти на підставі раніше засвоєного матеріалу з філософії, 

історії, соціології, психології. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати у 

здобувачів знання про теоретико-методологічні та практичні 

інструменти розв’язання конфліктів, сутність переговорного 

процесу в міжнародних відносинах, а також уявлення про 

стратегію та тактику переговорного процесу 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми . 

основні завдання вивчення дисципліни наступні: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 14 –  здатність працювати в команді; 

- формування наступних фахових компетентностей: 

СК 2 – здатність аналізувати міжнародні процеси у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному,  культурному та інформаційному; 

СК 3 – здатність оцінювати стан та напрями досліджень 

міжнародних відносин та світової політики у політичній, 

економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 

дослідженнях; 

СК 4 – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, 

регіональних досліджень; 

СК 12 – здатність до здійснення комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 

(українською та іноземними мовами); 

СК16 – розуміння сутності сучасних стратегій ведення 

дипломатичних переговорів. 

Очікувані результати навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти мають досягти наступних результатів: 

РН 02 – знати та розуміти природу та динаміку міжнародної 

безпеки, розуміти особливості її забезпечення на 

глобальному, регіональному та національному рівні, знати 

природу та підходи до вирішення міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів; 

РН 05 – знати природу та механізми міжнародних 

комунікацій;  

РН 08 – знати сутність та особливості зв’язків з 



громадськістю та сучасних PR-технологій у міжнародних 

відносинах;  

РН 20 – розуміти та відстоювати національні інтереси 

України у міжнародній діяльності;  

РН25 – вести фахову дискусію із проблем міжнародних 

відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, 

зовнішньополітичної діяльності, аргументувати свою 

позицію, поважати опонентів і їхню точку зору. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами. 1. Конфліктологія як 

комплексна система знань. 2. Історія становлення і розвитку 

конфліктології. 3. Особливість та структура конфлікту. 4. 

Типологія конфліктів. 5. Основні засоби розв’язання 

конфліктів. 6. Переговорний процес як спосіб вирішення 

конфліктів в міжнародних відносинах. 7. Стилі ведення 

переговорів. 8. Психологічна складова переговорного процесу. 

9. Підготовка до ведення міжнародних переговорів. 10. 

Структура переговорного процесу. 11. Стратегія і тактика 

переговорного процесу. 12. Динаміка переговорного процесу. 

13. Посередництво в конфлікті та переговорному процесі. 14. 

Політичні конфлікти. 15. Етнонаціональні конфлікти. 16. 

Міжнародні конфлікти 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль упродовж семестру – 60 балів; 

залік – 40 балів 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є 

успішність засвоєння знань та набутих навичок на лекціях та 

семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність студента засвоювати категоріальний 

апарат, набуття навичок узагальнення, виявлення логічності та 

повноти засвоєння навчального матеріалу, вміння творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність 

роботи на заняттях, самостійне опрацювання матеріалу.  

       Студенти, знання яких оцінені мінімально необхідною для 

складання заліку кількістю балів, не мають право на 

виконання додаткових завдань для підвищення отриманої 

кількості балів. 

Студенти, які були відсутні на занятті або отримали 

незадовільну оцінку за виконання самостійної роботи, 

відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим 

кафедрою. 

Для відпрацювання студент зобов’язаний надати 

індивідуально виконане завдання за темою пропущеного 

заняття та продемонструвати належний рівень теоретичної 

підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

Оцінка успішності студента є рейтинговою і 

виставляється за стобальною шкалою з урахуванням оцінок 

засвоєння окремих тем.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /  

4 кредити ECTS. Підсумковий контроль проводиться у формі 

екзамену. 



Мова викладання – українська. 

 

 


