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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

«Основи дипломатії та дипломатичної служби» 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 16 / 480 

Курс 1  

Семестр 1,2  

Кількість змістових модулів з розподілом 3 

Обсяг кредитів 16  

Обсяг годин, в тому числі: 480  

Аудиторні 224  

Модульний контроль 32  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 194  

Форма семестрового контролю екзамен  

Змістовий модуль «Конфліктологія та теорія переговорів» 

Курс 1  

Семестр 2  

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів” є надання 

майбутнім фахівцям знань та вмінь визначення причин, функцій, основного змісту, умов 

виникнення та наслідків перебігу конфліктів, а також засобів їх вирішення й локалізації в 

сучасному світі. 

Завдання:  

- формування у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- формування навичок  працювати у команді, адаптації та дій в новій ситуації, 

міжособистісного спілкування у мультинаціональному та мультикультурному 

соціальному середовищі, емоційної стабільності, толерантності, викладу складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та письмово,  застосування 

комунікативних дискурсів під час участі у переговорах та бесідах; 

- вироблення навичок виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати 

самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення 

професійних завдань, ефективно використовувати інформаційні технології в 

соціальній і професійній діяльності.   

- формування системних знань про основи конфліктології; 

- ознайомлення з сучасними концепціями теорії конфліктів в міжнародних відносинах; 

- опанування методології інформаційно-аналітичної роботи при вивченні сучасних 

міжнародних конфліктів;  

- вироблення навичок дослідження і аналізу документів, які регламентують вирішення 

міжнародних конфліктів; 

- ознайомлення з основними правилами проведення переговорів та основних 

протокольних складових переговорного процесу; 

- формування вмінь та навичок студентів аналізувати перебіг переговорного процесу та 

прийняття рішень при переговорах.  

Робота в Центрі «Дипломатично-протокольна служба» передбачає здійснення відбору, 

обробки та аналізу інформації, що стосується причин конфліктів, типів поведінки, 

основних етапів переговорного процесу і особливостей динаміки переговорів з метою 

засвоєння основних правил проведення зустрічей, бесід, переговорів, застосовуючи різні 

стратегії поведінки, прогнозування наслідків виникнення конфліктів різних типів, 

моделювання механізмів їх врегулювання та підготовка відповідних документів. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні положення й категорії конфліктології;  

- основні конфліктологічні концепції; 

- динамічні й статичні характеристики конфліктів;  

- причини, функції, умови й наслідки перебігу конфліктів і засоби врегулювання 

конфліктних ситуацій; 

- соціальні та психологічні мотиви політичних конфліктів, форми використання 

конфліктів у вирішенні соціальних проблем; 

- сучасні методи збору та опрацювання інформації про найпоширеніші конфлікти в 

соціумах і у світі вцілому; 

- проблеми врегулювання конфліктів на різних рівнях. 

вміти: 

- оперувати найважливішими категоріями та поняттями конфліктології та теорії  

     переговорів; 

- застосовувати набуті знання у практичній діяльності; 

- аналізувати і давати оцінку конкретним конфліктним ситуаціям у політичному 

процесі; 

- знаходити шляхи й засоби попередження конфліктів; 

- використовувати набуті навики контролю та вирішення конфліктів; 

- проводити зустрічі, бесіди, переговори  державною та іноземними мовами; 

- працювати в мультинаціональному та мультикультурному середовищі; 

- обгрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при аналізі сучасної 

ситуації з урахуванням знань, отриманих при вивченні курсу “Конфліктологія та теорія 

переговорів”; 

- приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих       

теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків; 

- збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

поглибленням і вдосконаленням своїх знань. 

Відповідно до освітньо-професійних програм 291.00.01 «Суспільні комунікації» та 

291.00.02 «Регіональні студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 
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дисципліна «Основи дипломатії та дипломатичної служби: Конфліктологія та теорія 

переговорів»:  

Загальні компетентності (ЗК): 

 

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 

ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК13 Здатність бути критичним і самокритичним. 

СК1 Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних відносин і суспільних комунікацій. 

СК2 Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному 

та інформаційному. 

СК3 Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

СК4 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики держав і суспільних комунікацій. 

СК5 Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 

внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

СК7 Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 

Європейському континенті, та місце в них України. 

СК8 Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені. 

СК13 Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 

транснаціональні відносини. 

 

Відповідно до освітньо-професійних програм 291.00.01 «Суспільні комунікації» та 

291.00.02 «Регіональні студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», дисципліна «Основи 

дипломатії та дипломатичної служби: Конфліктологія та теорія переговорів»: забезпечує 

формування таких програмних результатів навчання (ПРН): 

ПРН01 Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, 

еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової 

політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і 



 7 

діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

ПРН02 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. 

ПРН03 Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між 

міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у 

світовій політиці. 

ПРН04 Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики 

держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та 

реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу 

формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

ПРН05 Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. 

ПРН07 Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 

необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та 

процеси. 

ПРН08 Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

регіональних систем, міжнародних комунікацій. 

ПРН10 Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, 

необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів. 

ПРН11 Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації 

відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні довідки. 

ПРН12 Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на 

іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проектів. 

ПРН13 Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних 

комунікацій, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точку 

зору. 

ПРН14 Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне 

забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних 

спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин і суспільних 

комунікацій. 

ПРН15 Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин і суспільних комунікацій чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови тощо. 

ПРН16 Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній 

діяльності. 

ПРН17 Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку 

необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

ПРН18 Складати зразки основних видів документів дипломатичного листування з 

врахуванням протокольних вимог, схеми проведення представницьких заходів 

різних рівнів, програми візитів іноземних партнерів, підсумкові документи за 

результатами проведення дипломатичних переговорів. 

ПРН19 Оцінювати ситуацію на міжнародній арені і знаходити відповідні рішення, 

враховуючи національні інтереси України. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р
а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука 

Тема 1. Вступ до курсу «Конфліктологія та теорія 

переговорів» 5 2 - - - 3 

Тема 2.  Історія становлення і розвитку конфліктології  9 4 2 - - 3 

Тема 3.  Конфлікт як соціальне явище 5 2 - - - 3 

Тема 4.  Статична й динамічна характеристика 

конфліктів 
7 2 2 - - 3 

Тема 5. Конфлікт як форма поведінки 7 2 - 2 - 3 

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом 35 12 4 2 - 15 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів 

Тема 6. Переговори в міжнародних відносинах 7 2 2 - - 3 

Тема 7. Основні характеристики переговорного 

процесу 
5 2 - - - 3 

Тема 8. Стратегія і тактика переговорного процесу 9 2 - 4 - 3 

Модульний контроль 2 - -  - - 

Разом 23 6 2 4 - 9 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів 

Тема 9. Початок переговорів 6 2 - - - 4 

Тема 10. Динаміка переговорного процесу 5 - - 2 - 3 

Тема 11. Психологія ведення переговорів  6 - - 2 - 4 

Тема 12. Завершення переговорів 8 2 2 - - 4 

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом 27 4 2 4 2 15 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 

Тема 13. Внутрішньоособисті та міжособові 

конфлікти  
8 - - 4 - 4 

Тема 14. Групові та міжгрупові конфлікти 6 - - 2 - 4 

Тема 15. Політичні конфлікти 5 2 - - - 3 
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Тема 16. Етнонаціональні конфлікти 5 2 - - - 3 

Тема 17. Міжнародні конфлікти 9 2 2 2 - 3 

Модульний контроль 2      

Разом 35 6 2 8 - 17 

Усього 120 28 10 18 - 56 

 

5. Програма навчальної дисципліни  

«Конфліктологія та теорія переговорів» 

 
Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  

Тема 1. Вступ до курсу «Конфліктологія та теорія переговорів».  

 Предмет, об’єкт та завдання курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”. 

Методологічна основа курсу. Періодизація і структура курсу. Основні поняття та 

категорії. Історіографія до курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”.  

 

 Тема 2. Історія становлення і розвитку конфліктології. 

Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. 

Конфлікти в дослідженнях періоду середньовіччя та Нового часу. Сучасні теорії 

конфліктології. Розвиток конфліктології в Україні. Основні методологічні підходи 

вітчизняної й західної конфліктології. Новітні тенденції конфліктологічних досліджень. 

 

 Тема 3. Конфлікт як соціальне явище. 

            Поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт”. Характерні ознаки конфлікту. 

Форми та рівні прояву конфлікту. Гострота конфлікту. Етапи протікання конфлікту. 

Тривалість конфлікту. Наслідки соціального конфлікту. 

 

Тема 4. Статична й динамічна характеристика конфліктів. 

Причини та умови виникнення конфлікту. Класифікація причин конфліктів 

М.Дойча. Класифікація причин конфліктів В.Лінкольна. Соціально-психологічні фактори 

виникнення конфлікту. Мета конфлікту та її роль у ньому. Структура та динаміка 

конфлікту. Функції конфлікту. 

 

Тема 5. Конфлікт як форма поведінки.  

Характеристика та типологія поведінки в конфлікті. Типологія поведінки в 

конфлікті Томаса-Кілменна. Соціально-статусні розбіжності поведінки в конфліктах. 
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Учасники конфлікту за соціальним складом. Конфлікти у системі управління 

(вертикальні, горизонтальні). Основні підходи до розуміння причин конфліктів.  

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів  

Тема 6. Переговори в міжнародних відносинах. 

Соціальна природа феномену переговорів. Етапи становлення інституту 

переговорів. Аспекти переговорів. Моральні принципи ведення переговорів. Основні 

підходи до дослідження переговорів. Теорія мистецтва дипломатичних переговорів Г. 

Моргентау. Теорія переговорів К.Райта "залізний кулак в оксамитовій рукавичці". 

Погляди на переговорний процес Р. Фішера та У. Юрі.  

 

Тема 7. Основні характеристики переговорного процесу. 

Види і функції переговорів. Суб'єкти і предмет переговорів. Позиції і пропозиції у 

переговорах. Поняття "результат" переговорів. Сутність, типи, прийоми переговорів та 

підготовка до їх проведення. Характеристика переговорного процесу у міжнародних 

відносинах. Способи ведення міжнародних переговорів. Особливості переговорного 

процесу в міжнародних відносинах.   

 

Тема 8. Стратегія і тактика переговорного процесу. 

Сутність понять "стратегія" і "тактика" переговорного процесу.  Стратегії 

поведінки на переговорах в концепції К. Томаса-Р. Кіллмена. Стратегії поведінки на 

переговорах у рамках співпраці. Прийоми конструктивної тактики на переговорах у 

рамках співпраці.  

 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів. 

Тема 9. Початок переговорів 

Розміщення учасників переговорів. Обговорення процедури і регламенту 

переговорів. Узгодження порядку денного. Визначення спільних інтересів. Пакети 

пропозицій. 

 

Тема 10. Динаміка переговорного процесу. 

Формування предмету переговорів, підготовка до їх ведення. Основні етапи 

переговорного процесу та діяльність учасників переговорів. Особливості динаміки 

переговорів. 

 



 11 

Тема 11. Психологія ведення переговорів. 

Підготовка до переговорів. Психологічні механізми переговорів. Психологічні 

умови і чинники ведення переговорів. Стратегії ведення конфронтаційних переговорів.  

Тактика ведення конфронтаційних переговорів. 

 

Тема 12. Завершення переговорів. 

Поняття "результат" переговорів. Критерії успішності переговорів.  Угода, 

укладання угоди. Психотехнологія завершення переговорів. Аналіз результатів 

переговорів. 

 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 

Тема 13. Внутрішньоособисті та міжособові конфлікти. 

Внутрішньоособистісний конфлікт: сутність і проблеми попередження і 

розв’язання. Різновиди внутрішньоособистісних конфліктів. Класифікація Е.М. 

Бабосова змістової сторони внутрішньоособистісного конфлікту. Міжособові 

конфлікти в сучасному суспільстві. Спільні риси і специфічні відмінності 

міжособових конфліктів. Основні форми міжособових конфліктів. Умови вирішення 

міжособових конфліктів. 

 

Тема 14. Групові та міжгрупові конфлікти. 

Сутність та типологія групових конфліктів. Види групових конфліктів. 

Внутрішньогрупові конфлікти. Міжгрупові конфлікти. Підходи до досліджень 

міжгрупової взаємодії. Специфіка структури міжгрупового конфлікту. Конфлікти в 

організаціях. Чинники виникнення конфліктів в організаціях. Структура конфлікту в 

організації. Типологія конфліктів в організації. Інноваційні конфлікти. Способи 

запобігання і розв’язання інноваційних конфліктів. Сімейні конфлікти.  Чинники 

загострення проблем формування та розвитку сімей. Конфлікт поколінь. 

 

Тема 15. Політичні конфлікти. 

   Політичні конфлікти та їх особливості. Структура політичного конфлікту. 

Типологія політичних конфліктів. Горизонтальні політичні конфлікти. Вертикальні 

політичні конфлікти. Види політичних конфліктів: конфлікти цінностей і конфлікти 

інтересів. Політичні конфлікти в тоталітарних і демократичних системах. Революція як 

різновид політичних конфліктів.  
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Тема 16. Етнонаціональні конфлікти.  

 Сутність і причини етнонаціональних конфліктів. Структура, типологія, динаміка 

етнонаціональних конфліктів. Схема розгортання етнополітичного конфлікту.  

Примордіалістський та інструменталістський підходи у вивченні етнічних конфліктів. 

Етнічний та регіональний сепаратизм. Форми макрополітичного регулювання 

етнополітичних конфліктів (за А. Аклаєвим). Особливості врегулювання етнополітичних 

конфліктів. Основні риси сучасних етнонаціональних конфліктів. Шляхи розв’язання та 

управління етнонаціональними конфліктами в сучасному світі.  

 

         Тема 17. Міжнародні конфлікти. 

Поняття та основні підходи до вивчення міжнародних конфліктів. Типологія 

міжнародних конфліктів. Теорії дослідження міжнародних конфліктів. Складові та 

функції міжнародних конфліктів. Фази міжнародного конфлікту. Сучасні «гібридні 

війни». Шляхи врегулювання міжнародних конфліктів. 

 

6.Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
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1 
Відвідування 

лекцій 
1 6 6 3 3 2 2 3 3 14 

2 

Відвідування 

семінарських 

заняттях 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 

3 

Відвідування 

практичних 

заняттях 

1 1 1 2 2 2 2 4 4 9 

4 

Робота на 

семінарських 

заняттях 

10 2 20 1 10 1 10 1 10 50 

5 

Робота на 

практичних 

заняттях 

10 1 10 2 20 2 20 4 40 90 

6 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

5 5 25 3 15 4 20 5 25 85 
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роботи  

7 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 100 

 

Макс. 

кількість 

балів за 

видами 

діяльності 

студента 

- - 89 - 76 - 80 - 108 353 

Разом: 353 

 Розрахунок коефіцієнта: 100 : 353 = 0,28 
 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

№ 

з/п 
Назва теми Бали 

Змістовий модуль 1. Конфліктологія як комплексна наука  25 

1 Користуючись довідковою літературою підготувати глосарій основних понять 

та категорій конфліктології та теорії переговорів 
5 

2 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Теоретичні і 

прикладні аспекти становлення та розвитку конфліктології» 
5 

3 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Проблема 

конфліктів в дослідженнях сучасних вчених» 
5 

4 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Соціально-

статусні розбіжності поведінки в конфліктах». 
5 

5 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Характерні 

ознаки конфлікту». 
5 

Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти переговорів 15 

6 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Міжнародні 

дипломатичні переговори як головний інструмент встановлення, підтримки і 

розвитку відносин між державами». 

5 

7 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Основні етапи 

переговорного процесу та діяльність учасників переговорів». 
5 

8 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Стилі ведення 

переговорів». 
5 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти переговорів 20 

9 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Особливості 

міжнародних ділових переговорів». 
5 

10 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Роль і форми 

участі транснаціональних корпорацій в міжнародному переговорному 

процесі». 

5 

11 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Стиль ведення 

переговорів: особистісний, професійний та національний». 
5 

12 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Медіаторство 

та його роль у політичному процесі». 
5 

Змістовий модуль 4. Проблеми вирішення конфліктів 25 
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13 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Психологічні 

аспекти  переговорного процесу». 
5 

14 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Національні 

особливості ведення переговорів». 
5 

15 Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Напрями 

інформаційної політики та програмної діяльності міжнародних організацій у 

вирішенні конфліктів». 

5 

16 Підготуйте доповідь-презентацію «Міжнародні дипломатичні переговори як 

головний інструмент встановлення, підтримки і розвитку відносин між 

державами». 

5 

17 Підготуйте доповідь-презентацію «Способи запобігання і розв’язання 

інноваційних конфліктів». 
5 

Разом  85 

 

 

Критерії оцінювання 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми, який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або 

не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент неповністю засвоїв тему для самостійного опрацювання, недосконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо 

відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або 

логічне мислення. 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у письмовому вигляді. 25 

тестових питань (1 бал за вірну відповідь).  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні відповіді, 

наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, підготовка до семінарських і 

практичних занять, виконані завдання для самостійної роботи, поточного модульного 

контролю) оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.  

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не допускається 

до заліку, якщо за результатами поточного контролю набирає менше 35 балів. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни «Конфліктологія та теорія 

переговорів» здійснюється у формі заліку.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Охарактеризуйте основні принципи дослідження конфлікту. 

2. Обгрунтуйте основні причини виникнення сучасних міжнародних конфліктів.  

3. Охарактеризуйте конфліктологічну концепцію і вчення про функції соціального 

конфлікту Л. Козера. 

4. Проаналізуйте основні причини сучасних міжнаціональних конфліктів. 

5.  Охарактеризуйте методологічні підходи вітчизняної й західної конфліктології.  

6. Проаналізуйте причини міжособових конфліктів. 

7. Охарактеризуйте конфліктологічну концепцію „конфлікту й консенсусу в сучасних 

суспільних процесах” С. М. Ліпсета. 

8. Проаналізуйте методи запобігання конфліктів. 

9. Охарактеризуйте конфліктологічні концепції Г. Зіммеля, Р. Дарендорфа. 

10.  Проаналізуйте основні складові конфлікту. 

11. Проаналізуйте шляхи досягнення миру, порівнявши підходи Т.Гоббса та І.Канта. 

12.  Порівняйте концепції міжнародного конфлікту Р.Дарендорфа та Г.Зіммеля. 

13.  Визначте функції внутрішньоособистісних конфліктів. 

14. Поясніть чинники загострення проблем формування та розвитку сімей. 

15. Зробіть порівняльний аналіз поглядів на конфлікт Л.Козера і Р.Дарендорфа.  

16. Проаналізуйте основні причини сучасних етнополітичних конфліктів. 

17.  Проаналізуйте причини конфліктів у теоріях К.Боудінга та А.Рапопорта. 
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18. Дайте пояснення поняття «конфлікт» і визначте форми та рівні прояву конфлікту. 

19.  Дайте пояснення визначенню поняття внутрішньогрупові конфлікти. 

20. Проаналізуйте різновиди стратегій переговорів. 

21. Визначте класифікацію причин конфліктів М.Дойча. 

22.  Проаналізуйте типи переговорів залежно від учасників переговорного процесу. 

23.  Визначте класифікацію причин конфліктів В.Лінкольна. 

24.  Розкрийте соціально-психологічні фактори виникнення конфлікту. 

25. Проаналізуйте основні принципи посередництва. 

26. Обгрунтуйте специфіку структури міжгрупового конфлікту. 

27.  Охарактеризуйте типологію поведінки в конфлікті Томаса-Кілменна. 

28.  Охарактеризуйте види групових конфліктів. 

29.  Проаналізуйте основні причини виникнення сучасних політичних конфліктів. 

30.  Поясніть чинники виникнення конфліктів в організаціях. 

31.  Обгрунтуйте роль і значення переговорів у політиці й суспільному житті. 

32. Назвіть та схарактеризуйте способи запобігання і розв’язання інноваційних 

конфліктів. 

33. Обгрунтуйте роль національної ідентичності у розвитку міжнаціональних 

конфліктів. 

34.  Назвіть та охарактеризуйте фактори, що створюють фон для виникнення та розвитку 

конфлікту.  

35. Проаналізуйте структуру переговорів.  

36.  Визначте причини та умови виникнення конфлікту. 

37. Обгрунтуйте відмінності між поняттями «посередництво», «надання добрих послуг», 

«арбітраж». 

38.  Обгрунтуйте особливості переговорів в умовах конфлікту. 

 

6.6 Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

«Конфліктологія та теорія переговорів» 
Разом: 120 год., із них: лекції  -  28  год., семінарські заняття  - 10  год.,  

практичні заняття – 18 год., самостійна робота  - 56 год.,   

модульний контроль - 8 год.  

 
Модулі 

(назви, бали) 

Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

Лекції (теми, 

бали) 

1/1 

2/2 

3/1 

4/1 

5/1 

 

6/1 

7/1 

 

8/1 9/1 

 

12/1 15/1 

16/1 

17/1 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

2/11 4/11 6/11   12/11  17/11 

Практичні 

заняття (теми, 

бали) 

  5/11 8/22 10/11 11/11 13/22 

14/11 

17/11 

Самостійна 

робота 

(вид, бали) 

25 15 20 25 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Модульна к/р. 

25 

Модульна к/р. 

25 

Модульна к/р. 

25 

Модульна к/р. 

25 

 

Разом 

78 87 80 108 

353 

Поточний 

контроль 

Залік 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Головатий  М. Ф. Політична психологія: підручник  / М. Ф. Головатий. - 2-е вид. - Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. - 399 с. 

2. Конфліктологія: навчальний посібник / Г. В. Гребеньков [та ін.] ; ред. Г. В. Гребеньков.  - 

Львів : Магнолія, 2018. - 228 с.  

3. Конфліктологія та теорія переговорів: навчальний посібник / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 175 с. 

4. Негрей М. В. Теорія прийняття рішення: навчальний посібник / М. В. Негрей, К. Л. 

Тужик. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 271 с. 

5. Онуфрієнко Г. С. Риторика: навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко. - 2-е вид., перероб. і 

доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 624 с. 

6. Психологія конфлікту: навчальний посібник / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - 3-є 

вид. - Київ : Каравела, 2016. - 303 с.  
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