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Анотація дисципліни 
Навчальна дисципліна «Політична конфліктологія та практика переговорів» 

призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» факультету 
історії, політології та міжнародних відносин  Рівненського державного гуманітарного 
університету.  

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти розуміння сутності, 
особливостей та закономірностей проявів конфлікту як соціального явища; умінь їх 
аналізувати, визначати та класифікувати їх передумови та причини політичних 
конфліктів різних рівнів; визначення та використання методів запобігання та вирішення 
політичних конфліктів; розуміння посередництва у конфлікті та переговорах; 
формування навиків та підготовки до ведення переговорів, особливостей та стилів 
ведення переговорів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та 
практичні основи політичної конфліктології та переговорного процесу.  

Завдання курсу «Політична конфліктологія та практика переговорів»: 
Мета курсу:  
- ознайомлення з теоретичними, методологічними основами та складовими 

політичної конфліктології та переговорів;  
- оволодіння методами запобігання та аналізу політичних конфліктів;  
- вивчення стилів ведення міжнародних переговорів; 
- формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу;  
- ознайомити студентів з існуючими розробками в сфері міжнародних переговорів, 

формування практичних навиків їх застосування. 
 

Завдання курсу:  
- визначення ролі політичної конфліктології та переговорів у суспільстві; 
- ознайомлення з теоретичними основами, прикладними дослідженнями   

конфліктологів та методами їх використання;  
- набуття навиків та компетентностей майбутніх політологів у галузі 

попередження, управління конфліктами різних рівнів та ведення переговорів; 
- оволодіння методами та стилями управління політичними конфліктами різних 

рівнів;  
- оволодіння методиками запобігання та попередження політичних конфліктів. 
- сформувати практичні навички підготовки та ведення переговорів. 
- сформувати навички ведення переговорів різних стилів. 
 

Очікувані результати навчання 
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів освітнього ступеня 
бакалавра, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті вищої освіти).  

Згідно із вимогами освітньо-професійної програми, базовою інтегральною 
компетенцією є здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері 
політології та застосовувати ключові теорії і методи політичних досліджень та аналізу 



політики у експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній, 
викладацькій і громадській сфері практичної професійної діяльності, що 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 
Загальні компетентності, що визначені нею, освітньо-професійною програмою: 

ЗК 
ЗК2. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності політолога. 
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК8. Здатність працювати в команді,  вести наукові дискусії, переконувати та 

впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр 
пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок. 

ЗК9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 
рівня, з експертами з інших галузей знань. 

 
 

Спеціальні компетентності 
(СК) 

СК3. Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-
дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

СК5. Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до аналізу 
владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 
певного історичного або сучасного контексту. 

СК6. Розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 
функціонування та взаємодії. 

СК7. Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи 
для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

СК8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 
політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та 
інструментарію прикладного аналізу. 

СК10. Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, 
дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці. 

 
 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, 
формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

 
Програмні результати навчання 

(РН) 
РН2. Розуміти предметну  область та базову специфіку професійної діяльності. 
РН3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
РН6. Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями. 
РН8. Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях. 
РН9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 
інформації, експертам з інших галузей знань.  
РН10. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної політології.  



РН12. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної політології. 
РН13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та 
аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 
РН15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 
владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 
певного історичного або сучасного контексту. 
РН17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу 
політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 
РН20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 
консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці. 
 
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах вивчення 

навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті www.rshu.edu.ua.  
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем згідно графіку 

консультацій щосереди, з 12.45 до 14.05 (2 академічні години).  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем згідно графіку 

консультацій щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.  
E-mail викладача: phd.ivchyk@gmail.com 
 


