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1. Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів систему знань з
історії класичного красномовства та основ красномовства; навички грамотного
використання красномовства, публічного виступу, умінь обстоювати власну
точку зору, доводячи її.
2. Завдання:
ознайомлення з методикою підготовки та проведення публічних виступів;
ознайомлення з особливостями різних видів промов, вимогами до їх підготовки
та виголошення;
розширення ерудиції;
формування навичок вираження власної думки;
розвиток навичок публічного виступу, подолання фобії виступу при численній
аудиторії;
формування вмінь та навичок вести полеміку;
формування вміння аналізувати виступи та давати їм критичну оцінку;
формування навичок логічного мислення.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
теоретичних основ конфліктології, а саме: об’єкт і предмет конфліктології,
галузі конфліктології, її методи. Загальні характеристики конфлікту його
проявів. Предмет і метод економічної конфліктології, особливості дослідження
економічних конфліктів.
ключових аспектів економічної кризи її сутності, видів та причини виникнення.
Взаємозв’язок економічної кризи та конфлікту. Визначення понять «конфлікт»,
«конкуренція», та розуміння конкуренція і конфлікту як форми взаємодії, їх
особливості. Законодавство про захист економічної конкуренції.
основних конфліктів, що вибуваються на ринку споживчих товарів, понять
«консьюмеризм» і «споживчий екстремізм», а також Закон «Про захист прав
споживачів».
основних понять, категорій, методів політичної конфліктології, сутність
політичного конфлікту, його роль в політичних відносинах.

типів політичних конфліктів і криз, їх особливості, відмінності політичних
конфліктів авторитарної і демократичної влади. Сутність політичного скандалу.
Основні прояви політичної кризи.
причин виникнення етнополітичних конфліктів їх типів та форм вирішення.
проявів етнополітичних конфліктів в сучасний Україні та країнах
пострадянського простору.
поняття феномену «політичного тероризму» і «екстремізму», відмінності
понять «політичний тероризм» і «політичний» терор. Розуміння основних
методів подолання конфліктів.
застосування знань і розумінь:
визначати види та причини виникнення економічних криз. Взаємозв’язок
економічної кризи та конфлікту.
визначати типи політичних конфліктів і криз, їх особливості.
розрізняти причини виникнення етнополітичних конфліктів їх типи та форми
вирішення; прояви етнополітичних конфліктів в сучасний Україні та країнах
пострадянського простору
володіти основними методами подолання конфліктів.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема № 1. Предмет і зміст курсу конфліктологія. Поняття конфлікту.
Тема № 2. Становлення економічної конфліктології та її теоретикометодологічні засади.
Тема № 3. Економічні кризи як джерело конфліктних ситуацій.
Тема № 4. Конфлікти та конкуренція.
Тема № 5. Конфлікти в приватизації.
Тема № 6. Конфлікти на споживчому ринку.
Тема № 7. Корпоративний конфлікт. Управління корпоративним конфліктом.
Тема № 8. Зовнішньоекономічні конфлікти.
Тема № 9. Політична конфліктологія: її становлення та теоретико-методологічні
засади.
Тема №10. Типологія політичних конфліктів.
Тема №11. Моделі кризового розвитку політичного конфлікту.
Тема № 12. Політичний тероризм та екстремізм.
Тема № 13.Специфіка сучасних етнополітичних конфліктів.
Тема № 14.Міжнародні політичні (регіональні) конфлікти.
Тема № 15. Шляхи і способи розв’язання та регулювання політичних
конфліктів.
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