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Опис навчальної дисципліни. 
Назва: «Політична конфліктологія» 
Код: В1.10 
Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Тип: Вибіркова 
Кількість встановлених кредитів: 6 
Курс: 4-й 
Семестр вивчення: 1-й 
Рівень вищої освіти: бакалавр 
Рік навчання: 4-й 
Кількість годин: 90 
Викладач:  
– Зєнкін Михайло Васильович, доцент кафедри історії та політичної 

історії, кандидат історичних наук, доцент, 
https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/zenkin.php 

 
Результати навчання. Прогнозувати розвиток політичних процесів; 

спілкуватися на професійному рівні з представниками споріднених галузей 
знань; володіти навичками групової та міжособистісної комунікації; надавати 
консультації з організації та проведення політичних кампаній; знати методи та 
засоби ефективної діяльності у інститутах політичної системи та громадянського 
суспільства; аналізувати регіональні та історичні особливості перебігу 
політичних процесів. 

 
Форми організації занять. 
- Навчальні заняття – лекції. 
- Практичні заняття – семінарська заняття. 
- Самостійна робота – підготовка да начальних занять. 
- Контрольні заходи – залікова робота, захист семінарських робіт. 
 
Мета вивчення дисципліни. Формування компетентностей щодо вивчення 

політичного конфлікту, його структури, причин, наслідків та засобів 
розв’язання. 
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Календарно-тематичний план 
Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Політична конфліктологія» 

К
ур

си
, 

ч
ве

р
ті

 

Т
и

ж
н

і  
(1

1 
ти

ж
н

ів
) 

Види, тематика навчальних занять, шифри та зміст 
результатів навчання за дисципліною 

Обсяг годин 

ау
ди

т.
 

са
м

ос
т.

 

р
аз

ом
 

ЛЕКЦІЇ

2 
ку

рс
, 2

 ч
ве

рт
ь 

1 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни. 2 

18 30 

2 2. Конфлікт як соціальний феномен. Типологія 
конфліктів. 

2 

3 4 Насильство у політичних конфліктах. Тероризм як 
політичний конфлікт. 

2 

4 6. Міжнародні конфлікти 2 
5 7. Аналіз та попередження політичних конфліктів. 2 
6 6. Управління політичними конфліктами 2 
7 Контрольні заходи 4 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

2 
ку

рс
, 2

 ч
ве

рт
ь 

1 1. Генезис уявлень про конфлікт. Конфлікт як соціальний 
феномен 

2 

48 60 

2 2. Види конфліктів та ї характеристика. 2 

3 4. Інструментарій аналізу політичних конфліктів. 2 

4 6.  Попередження політичних конфліктів. 2 

5 5. Управління політичними конфліктами. 2 

6 7. Перемови як засіб врегулювання конфліктів. 2 

Контроль 
підсумковий 

1 чверть - 
залік 

РАЗОМ 24 80 90 
Лекції  12 18 30 

Практичні заняття  12 48 60 

 
Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 
Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 
Семінарські заняття – навчання на базі кафедри історії та політичної 

теорії(виконання семінарських робіт, їх захист). 
Самостійна робота (індивідуальна контрольна робота – особистісно-

орієнтована з елементами дистанційної). 
 
Результати вивчення дисципліни. Очікувані результати освоєння 

дисципліни зводяться до наступних навичок і умінь: 
 Прогнозувати розвиток політичних процесів. 
 Спілкуватися на професійному рівні з представниками споріднених 

галузей знань. 
 Володіти навичками групової та міжособистісної комунікації. 
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 Надавати консультації з організації та проведення політичних кампаній. 
 Знати методи та засоби ефективної діяльності у інститутах політичної 

системи та громадянського суспільства. 
 Аналізувати регіональні та історичні особливості перебігу політичних 

процесів. 
 

Література для вивчення дисципліни 
 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: учебн. Для вузов. М.: ЮНИТИ, 2009. – 507 
с. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / 
Э. Берн; пер. с англ. А. Грузберга. - М. : Эксмо, 2008. - 576 с. 

3. Большаков, А. Г. Конфликтология организаций: учебн. пособ. 
/А.Г. Большаков, М. Ю. Несмелова. - М, 2001. - 182 с. 

4. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: учебн. пособ. / Р. Н. Ботавина. - 
М. : Финансы и статистика, 2001. - 208 с. 

5. Вагин И. О. Мастер-класс: переговоры / И. О. Вагин, П. С Рипинская. - М.: 
ACT ; Астрель; Транзиткнига, 2005. - 117 с. 

6. Вершинин М. С. Конфликтология: конспект лекций / М. С. Вершинин. - 
СПб., 2000. - 64 с. 

7. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология : учебн. пособ. / Н. Ф. Вишнякова. - 2-е 
изд. - Мн. : "Университетское", 2002. - 318 с. 

8. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учеб. - М.: 
Инфра-М, 2002. – 240 с. 

9. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. - СПб: Питер, 2002. 
- 463 с. 

10. Громова О. Н. Конфликтология: курс лекций для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов / О. Н. Громова. - М: Ассоциация 
авторов и издателей Тандем: Изд. "ЭКМОС", 2001.-320 с. 

11. Денисенко I. Д. Конфлікт та спілкування: теорія і практика створення 
позитивного іміджу сучасного педагога : навч. посібн. /І.Д. Денисенко, І. 
О. Ковальова. - X. : Константа, 2001. - 100 о 

12. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии /С. М. Смелья-нов. - СПб: 
Питер, 2001. - 368 с. 

13. Кибанов А. Я. Конфликтология: учебник / И. Е. Ворожейкин, А. Я. 
Кибанов, Д. К. Захаров. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 302 с. 

14. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: учебн. пособ. /Г. И. Козырев.-
М., 2001.-176 с. 

15. Конфліктологія підручник для студ. вищ. навч. закл. / [Л. М. Герасіна, М. 
I. Панов, Н. П. Остова та ін.]; за ред. проф. Л. М. Герасіноїта М. I. Панова. 
- X. : Право, 2002. - 256 с. 

16. Курбатов В. И. Конфликтология: учебн. пособ. / В. И. Курбатов. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2007. - 445 с. 

17. Линчевский Э. Э. Контакты и конфликты / Э. Э. Линчевский. - М.: 
Экономика, 2008. - 345 с. 
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18. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: учебн. пособ. / Г. В. 
Ложкин, Н. И. Повякель. - К. : МАУП, 2000. - 256 с 

19. Лукин Ю.Ф. Конфліктологи: управление конфліктами: ученик для вузов – 
М.: Академический проект; Триста, 2007. – 799 с. 

20. Льюис Д. Тренинг эффективного общения / Д. Льюис. - М. : ЭКСМи-Пресс, 
2002. - 224 с. 

21. Нагаев В.М. Конфліктологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.  
22. Уизерс Б. Управление конфликтом / Б. Уизерс. - СПб: Питер, 2008.-203 с. 
23. Уткин Э. А. Конфликтология: теория и практика / Э. А. Уткин. -М. : 

ЭКМОС, 2008.-416 с. 

 

Політика виставлення балів. 
Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 
90…100 відмінно / Excellent 
75…89 добре / Good 
60…74 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 

Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється для зарахування 
кредитів за дисципліною відповідно до результатів підсумкового контролю. 

Кредити за навчальною дисципліною зараховується, якщо добувач отримав 
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу НТУ «ДП». 

 
Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – письмова контрольна робота та усне опитування. 
- Оцінювання виконання та захисту семінарських робіт. 
- Підсумковий контроль – екзаменаційна робота у письмовій формі. 

 
  



6 

Питання на залік 
 

1. Предмет та об’єкт конфліктології. 
2. Мета та завдання конфліктології. 
3. Методи та функції конфліктології. 
4. Сучасні концепції вивчення конфліктів. 
5. Поняття і специфіка соціального конфлікту, його причини. 
6. Структура конфлікту: об’єкт, предмет і суб’єкти. Функції конфліктів. 
7. Причини виникнення та стадії конфлікту. 
8. Розв’язання та врегулювання конфлікту. 
9. Основні моделі конфліктної поведінки. 
10. Типологізація політичних конфліктів та сфери їх виникнення. 
11. Політичні конфлікти та кризи. 
12. Природа насильства: основні підходи. 
13. Насильство у політичних взаємодіях. 
14. Сила, насильство, терор як засоби політичного протиборства. 
15. Використання примусу при врегулюванні конфліктів. 
16. Співвідношення цілей та засобів. 
17. Механізми обмеження насильства у політичних конфліктах. 
18. Поняття етнополітичного конфлікту. 
19. Причини виникнення і фактори розвитку етнополітичних конфліктів, їх 

динаміка, типи. 
20. Роль етнополітичних конфліктів у сучасному світі. 
21. Міжнародний конфлікт: поняття, структура, і типології. 
22. Локальні, регіональні та глобальні міжнародні конфлікти. 
23. Управління міжнародними конфліктами. 
24. Роль міжнародних організацій у вирішенні конфліктів. 
25. Методи аналізу конфлікту. 
26. Моделі аналізу конфлікту. 
27. Картографія конфлікту та основні принципи її побудови. 
28. Умови і форми управління політичним конфліктом. 
29. «Третя сторона» та її роль у розрішенні політичного конфлікту. 
30. Методи управління політичним конфліктом. 

 


