
Повна назва: Політична конфліктологія 

Статус: Вибіркова. 

Мета: Мета курсу: розкрити теоретичні засади дисципліни «Політична конфліктологія» та її 

взаємозв’язки з іншими політологічними дисциплінами. 

Дисципліна «Політична конфліктологія» виконує ряд соціально значимих функцій: 

пізнавальну, практично-політичну, світоглядну, виховну. 

 

Обсяг, методика і технології викладання дисципліни: 

«Політична конфліктологія» (3 кредити ECTS, 90 год.) включає в себе лекції (14 год.), 

групові заняття (28 год.), самостійну роботу (48 год.), систему контролю та обліку знань. 

Викладається в 7-у триместрі. 

Методи навчання передбачають як надання студентам в усній формі знань з даного 

предмету чи теми (лекція) та проведення семінарських занять з групою, що передбачає не 

тільки контроль студентів з підготовки до предмету, але і пояснення особливо тяжких для 

засвоєння самостійно тем з курсу, обговорення розуміння студентами теми та предмету. У 

всьому цьому допомагають такі педагогічні засоби як контроль та творчі завдання з 

семінарських занять. Поточний контроль – опитування на лекціях, групових заняттях. 

Оперативний контроль – проводиться у формі тестування. Підсумковий контроль з курсу. 

Для контролю засвоєння дисципліни «Політична конфліктологія» навчальним планом 

передбачений іспит, що є підсумковим з курсу та виставляється в додатку до диплому. 

 

Курс «Політична конфліктологія» виконує такі завдання: 

 дати базові знання з політичної конфліктології, знання про її методи та методики 

управління політичними конфліктами; 

 визначити вплив конфліктів на політичний процес, різновиди конфліктів та 

особливості їх перебігу; 

 опанувати методи аналізу та оцінки конфліктів. 

 
Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ 1. Сутність політичного конфлікту. Основні теорії та типології. 

Тема 1. Предмет та завдання курсу. Поняття, види та аналіз структури політичного 

конфлікту 

Тема 2 Теорія соціальної конфліктології. Сучасні теорії соціально-політичної конфліктології. 

Тема 3. Типологія соціальних та політичних конфліктів. 

Тема 4. Зміст та динаміка розвитку політичного конфлікту. 

Тема 5. Соціальне як категорія політичної соціології  

Тема 6. Внутрішньополітичні державно-правові (горизонтальні) конфлікти. 

Тема 7. Внутрішньополітичні статусно-рольові (вертикальні) конфлікти. 

Тема 8. Конфлікти політичних культур як різновид внутрішньополітичних конфліктів. 

 

Розділ 2. Різновиди політичних конфліктів. Загальна теорія управління політичними 

конфліктами 

Тема 9. Попередження політичних конфліктів. 

Тема 10. Механізми управління політичними конфліктами. 

Тема 11. Зовнішньополітичні конфлікти. 

Тема 12. Тероризм, антиглобалізм і сучасне піратство як особливі форми 

зовнішньополітичних конфліктів ХХ –ХХІ ст. 

Тема 13. Конфлікти в політичних колективах, рухах та партіях. 

 

 

 



Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

1. Теоретичні засади дисципліни «політична конфліктологія» та її взаємозв’язки з іншими 

політологічними дисциплінами, основні її категорії та закони, специфіку соціальних та 

політичних конфліктів, межі їх впливу та ступінь значущості в житті суспільства. 

2. Особливості методів запобігання та управління політичними конфліктів різних видів. 

3. Причини виникнення та різновиди політичних конфліктів різних рівнів та характеру. 

(зовнішньополітичні, конфлікти політичних культур, державно-правові, збройні конфлікти, 

політичні кризи). 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

1. Розрізняти сучасні теорії соціальної та соціально-політичної конфліктології та 

орієнтуватися у них. 

2. Виявляти зміст політичного конфлікту, за прикладом історичної події крізь призму 

соціально-політичних умов того часу. 

3. Давати об’єктивну оцінку динаміці політичного конфлікту. 

4. Користуватися прикладами з всесвітньої історії, для аналізу шляхів ескалації конфлікту та 

методів його припинення. 

5. Розрізняти поняття толерантності та консенсусу та інших засобів запобігання політичного 

конфлікту. 

6. Застосовувати загальну теорію управління політичними конфліктами виходячи із заданих 

ситуативних умов. 

7. Розрізняти та аналізувати політичні конфлікти різних рівнів та видів. 

8. Прогнозувати розвиток політичних конфліктів різних видів.  

 

 

Викладач: Бронніков Віктор Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент. 
 


