
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

 

Вибіркова дисципліна 

кафедри міжнародних економічних відносин 

 

Конфліктологія та 
теорія переговорів 



Опис навчальної дисципліни 

Предметом  

вивчення дисципліни є конфлікти та 

методи їх вирішення, а також 

алгоритм проведення ділових 

переговорів. 

 

Обсяг – 4 

кредитів, 

120 год.,  в т.ч.: 

лекцій – 16 год., 

практичні 

заняття – 

34 год., 

самостійна 

робота – 70 год. 

 

 

Період 

навчання − 

3 курс, 6 

семестр 
 

Підсумкова 

форма 

контролю −  

залік 

 
 

Мета 

вивчення навчальної дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів” −   

оволодіння та засвоєння матеріалу студентами, вміння систематизувати 

алгоритм ділових переговорів та їх проведення з іноземними партнерами, а 

також здатність використовувати етичні норми поведінки при введенні 

ділових переговорів з різними національними стереотипами.   



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

- здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу; 

- володіння базовими знаннями з управління та адміністрування, здатність 

засвоїти теоретико-практичну базу професійної підготовки; 

 - здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат; 

- адаптивні та комунікативні здатності; 

- управління інформацією; 

- здатності до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опанування нових знань. 

- уміння працювати з партнерами на зовнішньому, внутрішньому, 

регіональному, локальному  ринках, дотримуватися професійної етики, 

здатність розуміти і враховувати соціальні, етичні, міжкультурні, історичні 

аспекти, що впливають на формування рішень у сфері МЕВ. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Зміст та організація підготовки проведення 
ділових переговорів. 
Тема 2. Психологія ділового спілкування 
Тема 3. Національні особливості ведення 
переговорів з іноземними партнерами 
Тема 4. Організація та проведення ділових 
прийомів. 
Тема 5. Службове листування. 
Тема 5.1. Сучасні теорії конфлікту. 
Тема 5.2. Міжнародний політичний конфлікт 
Тема 5.3. Етнаціональний конфлікт. 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 
 
 
• Лекційний матеріал 
 
 
 
 
 

• Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 
 
 
 
 
 
 
• Робоча програма 
навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 

• Методичні рекомендації і завдання 
для виконання самостійної роботи 



 

к.е.н., доцент  

Яхно Тетяна 

Петрівна 

К А Д Р О В Е  
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 



Ми чекаємо на вас! 


