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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Соціальні та політичні конфлікти» 

Курс І І 

Семестр ІІ ІІ 

Обсяг кредитів 4 2 

Обсяг годин, 

в тому числі: 

120 120 

Аудиторні 50 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 70 116 

Форма семестрового контролю Залік Залік 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова.  

 

3. Мета курсу «Соціальні та політичні конфлікти» − глибоке й предметне 

засвоєння студентами базових знань про соціальні та політичні конфлікти, 

особливості їх зародження, протікання та врегулювання. Беремо до уваги те, що 

програма вивчення дисципліни складається з трьох основних підрозділів. 

Перший розділ спрямований на висвітлення сучасних теорій конфліктів взагалі 

та їх класифікації. Другий розділ містить матеріали, що мають дати детальну 

уяву про природу, суть, особливості, предметний характер соціальних 

конфліктів. Третій розділ розглядає природу, суть, особливості розгортання або 

можливі наслідки політичних конфліктів. Всі розділи тісно і логічно поєднані. 

Завдання курсу «Соціальні та політичні конфлікти» 

навчити умінню: 

- орієнтуватися з поміж основних визначень понять «конфлікт», 

«соціальний конфлікт», «політичний конфлікт»; 

- схарактеризувати і пояснити суть і особливості соціальних 

конфліктів, їх типологізацію, функції, концепції соціальних 

конфліктів, вміти визначати процеси (періоди) розвитку і завершення 

соціальних конфліктів, механізмів їх розв’язання; 

- здійснювати аналіз конкретних політичних конфліктів, визначати їх 

основні джерела та суб’єкти, вести розподіл і типологізацію 

політичних конфліктів та вміти розкривати механізми протікання та 

розв’язання політичних конфліктів. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Після вивчення курсу студенти будуть:  

знати: 

- визначати соціальну природу конфліктів взагалі; 
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- суть і особливості соціальних конфліктів : їх класифікацію; основні 

функціональні та практичні концепції соціальних конфліктів; 

важливіші фази та моделі розвитку соціальних конфліктів; 

- суть і особливості політичних конфліктів, як різновиду соціальних 

конфліктів: основні джерела та суб’єкти політичних конфліктів; 

типологізацію політичних конфліктів; особливості розвитку та шляхи 

розв’язання політичних конфліктів. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 
 Курс___І______ Семестр_____2_____  

№  

Всього годин у семестрі______120______ 

 

Теми 

лек-

ції 

(Л) 

семі

нар. 

зан. 

(СЗ) 

практ., 

лаб. 

зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Приміт-

ка 

Змістовий модуль  І Поняття і суть конфліктів у сучасних соціальних науках 

1 Суть поняття конфлікт та соціальна природа 

конфліктів 

4    8  

2 Структурні елементи конфлікту та 

класифікація конфліктів 

4 2   8  

Змістовий модуль  ІІ  Соціальні конфлікти: суть і особливості 

3 Суть питання «соціальний конфлікт» та його 

основні причини 

2    8  

4 Класифікація соціальних конфліктів 2    8  

5 Основні функції та концепції соціальних 

конфліктів 

4 2   8  

6 Основні фази та моделі розвитку соціальних 

конфліктів 

4 2   8  

Змістовий модуль  ІІІ  Політичні конфлікти: розвиток і шляхи подолання 

7 Політичний конфлікт як різновид 

соціального конфлікту 

4 2   8  

8 Основні джерела та суб’єкти політичних 

конфліктів 

2 2   8  
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9 Типи політичних конфліктів 4 2   8  

10 Особливості розвитку та шляхи розв’язання 

політичних конфліктів 

4 4   8  

 Всього: 120години 34 14   80  

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 
 Курс___І______ Семестр_____2_____  

№  

Всього годин у семестрі______120______ 

 

Теми 

лек-

ції 

(Л) 

семі

нар. 

зан. 

(СЗ) 

практ., 

лаб. 

зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Примі

т-ка 

Змістовий модуль  І Поняття і суть конфліктів у сучасних соціальних науках 

1 Суть поняття конфлікт та соціальна природа 

конфліктів 

1    12  

2 Структурні елементи конфлікту та 

класифікація конфліктів 

    12  

Змістовий модуль  ІІ  Соціальні конфлікти: суть і особливості 

3 Суть питання «соціальний конфлікт» та його 

основні причини 

    10  

4 Класифікація соціальних конфліктів     10  

5 Основні функції та концепції соціальних 

конфліктів 

1    12  

6 Основні фази та моделі розвитку соціальних 

конфліктів 

    12  

Змістовий модуль  ІІІ  Політичні конфлікти: розвиток і шляхи подолання 

7 Політичний конфлікт як різновид 

соціального конфлікту 

    12  

8 Основні джерела та суб’єкти політичних 

конфліктів 

    12  

9 Типи політичних конфліктів     12  
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10 Особливості розвитку та шляхи розв’язання 

політичних конфліктів 

2    12  

 Всього: 120години 4    116  

 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Соціальна природа конфліктів 

Лекція 1.Суть поняття «конфлікт» та соціальна природа конфліктів.  

План лекції 

1. Визначення конфлікту. 

2. Підходи до розуміння конфлікту. 

3. Соціальна природа конфліктів. 

Ключові слова: конфлікт, соціальне. 

Література [1,3,4,6,7,8,9,11,19,23,32] 

Лекція 2. Структурні елементи конфлікту та класифікація 

конфліктів. 

План лекції: 

1. Причини виникнення конфліктів. 

2. Структура конфлікту. 

3. Типи конфліктів. 

Ключові слова: структура, типи. 

Література [1,2,5,7,8,10,11,15,16,17,19,23,24,25,29] 

Змістовий модуль  ІІ. Соціальні конфлікти: суть і особливості 

 

Лекція 3. Суть поняття «соціальний конфлікт» та його основні 

причини. 
План лекції: 

1. Сутність соціального конфлікту. 

2. Особливості соціальних конфліктів. 

3. Причини соціальних конфліктів. 

Ключові слова: соціальне, причина, наслідки. 

Література[5,6,7,9,10,12,17,20,31,32,33] 

Лекція 4. Класифікація соціальних конфліктів. 

План лекції: 

1. Підходи до класифікації соціальних конфліктів. 

2. Типи соціальних конфліктів за різними критеріями. 

Ключові слова: масштаб, джерело, зміст, значущість.  



 7 

Література [5,6,7,9,10,11,17,21,27,28,32] 

Лекція 5. Основні функції та концепції соціальних конфліктів. 

План лекції: 

1. Функції соціального конфлікту. 

2. Теорії соціальних конфліктів. 

Ключові слова: функції, теорії. 

Література [5,6,7,8,13,16,17,18,25,28,32] 

Лекція 6. Основні фази та моделі розвитку соціальних конфліктів. 

План лекції: 

1. Передумови виникнення конфлікту. 

2. Етапи конфлікту. 

3. Моделі проходження конфліктів. 

Ключові слова: причина, початок, розгортання. 

Література [4,6,7,9,15,16,19,25,28,32,33] 

Змістовий модуль  ІІІ. Політичні конфлікти: розвиток і шляхи 

подолання 

 

Лекція 7. Політичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 

План лекції: 

1. Визначення політичного конфлікту. 

2. Підходи до розуміння політичного конфлікту. 

3. Роль політичних конфліктів для суспільства. 

Ключові слова: політика, суб’єкт.  

Література [7,9,11,12,13,15,16,19,25,28,32,33] 

Лекція 8. Основні джерела та суб’єкти політичних конфліктів. 

План лекції: 

1. Об’єктивний характер політичних конфліктів. 

2. Джерела політичних конфліктів. 

3. Основні суб’єкти політичного конфлікту. 

Ключові слова: конкуренція, суперництво, антагонізм. 

Література [1,3,4,12,15,17,19,23,29,32] 

Лекція 9. Типи політичних конфліктів. 

План лекції: 

1. Підходи до класифікації політичних конфліктів. 

2. Типи політичних конфліктів за різними критеріями. 
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Ключові слова: конфлікт інтересів; конфлікт цінностей; конфлікт 

ідентифікації. 

Література [3,4,12,15,17,18,19,22,23,29,32] 

Лекція 10. Особливості розвитку та шляхи розв’язання політичних 

конфліктів. 

План лекції: 

1. Етапи розвитку політичного конфлікту. 

2. Основні методи управління політичними конфліктами. 

3. Особливості переговорних процесів. 

Ключові слова: передконфліктна ситуація, власне конфлікт, ескалація 

конфлікту, кульмінація, завершення конфлікту. 

Література [1,3,8,11,14,17,19,22,23,24,26,29] 

 

Семінарське заняття 1. Структурні елементи конфлікту та класифікація 

конфліктів  

1. Конфлікт як соціальне явище: суть і особливості. 

2. Соціальна природа конфліктів: теоретичний аспект. 

3. Типологізація соціальних конфліктів. 

Рекомендовані джерела: [1,2,5,7,8,10,11,15,16,17,19,23,24,25,29] 

 

Семінарське заняття 2. Основні функції та концепції соціальних 

конфліктів  

1. Суть та причини зародження і існування соціальних конфліктів. 

2. Типологія та класифікація соціальних конфліктів.  

3. Шляхи розв’язання соціальних конфліктів у суспільстві. 

Рекомендовані джерела:[5,6,7,8,13,16,17,18,25,28,32] 

 

Семінарське заняття 3. Основні фази та моделі розвитку соціальних 

конфліктів 

1. Передумови виникнення конфлікту. 

2. Етапи конфлікту. 

3. Моделі проходження конфліктів. 

Рекомендовані джерела: [4,6,7,9,15,16,19,25,28,32,33] 

 

Семінарське заняття 4. Політичний конфлікт як різновид соціального 

конфлікту 

1. Визначення політичного конфлікту. 

2. Підходи до розуміння політичного конфлікту. 

3. Роль політичних конфліктів для суспільства 

Рекомендованіджерела:[7,9,11,12,13,15,16,19,25,28,32,33] 

 

Семінарське заняття 5. Основні джерела та суб’єкти політичних 

конфліктів 
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1. Об’єктивний характер політичних конфліктів. 

2. Джерела політичних конфліктів. 

3. Основні суб’єкти політичного конфлікту. 

Рекомендовані джерела: [1,3,4,12,15,17,19,23,29,32] 

 

Семінарське заняття 6. Типи політичних конфліктів. 

1. Підходи до класифікації політичних конфліктів. 

2. Типи політичних конфліктів за різними критеріями. 

Рекомендовані джерела: [3,4,12,15,17,18,19,22,23,29,32] 

 

Семінарське заняття 7. Особливості розвитку та шляхи розв’язання 

політичних конфліктів. 

1. Політичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 

2. Джерела появи та типологізація політичних конфліктів.  

3. Політичний процес і політичні конфлікти : суть і особливості взаємовпливу 

і реалізації конфліктів. 

Рекомендовані джерела: [1,3,8,11,14,17,19,22,23,24,26,29] 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 6 6 7 7 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 2 2 5 5 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 2 20 4 40 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 

Разом - 45              58                83 

Максимальна кількість балів:                                                                186 

           186:100=1,86. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,86 = загальна кількість балів. 
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7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота № 1 

 

За темою Конфлікти, як засіб розв’язання існуючих проблем та проблем та 

поступального розвитку суспільства 

План: 

1. Конфлікт як соціальне явище: суть і особливості. 

2. Соціальна природа конфліктів: теоретичний аспект. 

3. Типологізація соціальних конфліктів. 

Конфлікт (від лат. сопflісtus - зіткнення) – усвідомлене зіткнення, 

протиборство людей, груп, які виключають потреби, інтереси, цілі, типові 

поведінки, установки один одного. Існують конфлікти внутрішньо -особистісні, 

міжособистісні і міжгрупові, соціально обумовлені та опосередковані 

індивідуальними особливостями психіки людей. 

Розрізняють передумови, джерела, причини, ситуації, ініціаторів, 

винуватців і жертви конфліктів. 

Існують і так звані управлінські конфлікти. 

Конфлікти в управлінні - 1)відсутність згоди між двома або більше 

сторонами, які можуть бути окремими особами чи групами; 2) зіткнення сторін, 

думок, сил; 3) соціальне явище, спосіб взаємодії людей при зіткненні їх 

несумісних поглядів, позицій та інтересів; 4) протиборство взаємопов'язаних, 

але таких, що мають протилежні цілі, двох чи більше сторін. Основними 

рисами конфліктів в управлінні є:  

а) соціальний характер конфлікту як нормального явища, що породжене 

самою природою суспільного життя;  

б) неминучість і поширеність конфліктів у всіх сферах життєдіяльності;  

в) протікання конфлікту у формі активного протистояння, протиборства 

несумісних інтересів, поглядів, позицій сторін;  

г) невизначеність наслідку конфлікту через розмаїтість можливих 

варіантів поведінки сторін;  
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ґ) просторово-часова структура конфлікту, який у своєму розвитку 

охоплює загальні стадії (передконфліктну, конфліктну, післяконфліктну) і 

складається зі спільних елементів (сторони, предмет, об'єкт, мотиви, дії та ін.);  

д) прогнозованість і керованість конфліктів, можливість керівництва 

здійснювати профілактику, діагностику та розв'язувати конфлікти у своїх 

організаціях. 

Для будь-якого конфлікту необхідним елементом є конфліктна ситуація. 

Конфліктна ситуація – це ситуація, спричинена накопиченням суперечностей, 

пов’язаних із діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, яка створює основу для 

виникнення реального конфлікту. Конфліктна ситуація − початковий етап 

розвитку конфлікту. Умовно етапи конфліктної ситуації поділяють на: 1) її 

виникнення і розвиток; 2) усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним із 

учасників соціальної взаємодії та емоційне переживання ним цього факту. 

Щоб виник конфлікт, суперечності мають бути кимсь усвідомлені, а 

поведінка відповідно вмотивована. Окремі дослідники об’єктивне існування 

конфліктів пояснюють довготривалою нерівноправністю становища, в якому 

перебувають соціальні групи суспільства.  

Конфлікти поділяють також на рольові та соціальні.  

Рольовий конфлікт (від лат. сопflісtus- зіткнення) – це внутрішній 

конфлікт особистості, пов’язаний з необхідністю людини поперемінно, а то й 

одночасно виконувати різноманітні ролі. Наприклад, протягом дня чоловік 

може виконувати ролі батька, сина, керівника, підлеглого, пішохода, водія, 

коханця та ін. Звичайно, такий калейдоскоп соціальних ролей змушує людину 

мобілізувати власні фізичні й психологічні можливості. 

 

Самостійна робота № 2 

За темою Соціальні конфлікти : суть, функції, моделі розвитку та шляхи 

розв’язання 

План: 

1. Суть та причини зародження і існування соціальних конфліктів. 

2. Типологія та класифікація соціальних конфліктів.  
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3. Шляхи розв’язання соціальних конфліктів у суспільстві. 

Соціальні конфлікти пов’язані перш за все із зіткненням інтересів людей і 

можуть призводити до серйозних суперечностей. Водночас соціальні конфлікти 

мають не лише дезінтегруючі, руйнівні наслідки, а й сприяють стабілізації, 

інноваційній діяльності.  

Соціальні конфлікти розмежовують за соціальним рівнем сторін, що 

конфліктують, поділяючи їх на загально-соціальні, або макрорівневі (класові, 

етнічні, соціально-професійні), міжгрупові (між формальними та 

неформальними підрозділами в організаціях), міжособові, внутрішньо-

особистісні, або рольові, та ін.  

Людина постійно перебуває у різноманітних конфліктах – внутрішньо-

особистісних, міжособових, групових, службових, політичних, 

міжнаціональних, міжнародних та ін. Отже, завжди існує потреба вміти 

врегульовувати конфлікти, особливо в нестабільних суспільствах. І хоча 

протилежностями конфлікту є злагода, єднання, згуртованість, мир, конфлікти 

– норма життя людини. 

Психологія конфліктів значною мірою розвивається на базі психології 

особистості, особистостей, причетних до конкретного конфлікту.  

Оскільки конфлікти завжди пов’язані із зіткненням інтересів і поглядів 

людей, то в їх зародженні, розвитку розв’язанні величезну роль відіграє 

психологічний фактор. Конфлікти взагалі, в тому числі і соціальні, можуть бути 

зумовлені об’єктивними та суб’єктивними причинами. 

 

Самостійна робота № 3 

За темою Політичні конфлікти : роль, значення та особливості 

функціонування у політичному процесі. 

План: 

1. Політичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 

2. Джерела появи та типологізація політичних конфліктів.  

3. Політичний процес і політичні конфлікти : суть і особливості взаємовпливу і 

реалізації конфліктів. 
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Конфлікт політичний – надмірне загострення взаємовідносин сторін у 

політиці або їх зіткнення, пов’язане з відмінностями їх становища в суспільстві.  

Сутність конфлікту політичного легше уявити, пізнати, розуміючи, що 

таке конфлікт загалом. 

Конфлікт політичний – це зіткнення проблемних або таких, що не 

збігаються, інтересів, дій, поглядів окремих особистостей, представників 

політичних партій і громадських організацій, об’єднань, етнічних, соціальних 

груп, держав та їх органів. 

Найважливіші складові конфлікту політичного: сторони, що 

конфліктують; зона розбіжностей між конфліктуючими сторонами; мотиви  

конфлікту; дії. Конфлікти політичні розрізняють за суб’єктами рівнем 

конфліктних відносин; об’єктом. Конфлікти політичні можуть виникати 

навмисно (з чиєїсь ініціативи) і на основі існуючих суперечностей. Розрізняють 

такі види суперечностей : що сформувалися в результаті соціально-

економічного і матеріально-побутового становища людей; зумовлені 

неприйняттям політики тих, хто реально має владу. 

Не всі суперечності, у тому числі політичні, спричинюють конфлікти. 

Конфлікти політичні є насамперед формою взаємовідносин окремих 

особистостей, партій, політичних груп, громадських об'єднань, класів, держав, 

окремих політиків, громадських діячів з приводу відносин влади. Конфлікти 

політичні можна також поділяти на такі, що стосуються всього політичного 

простору (наприклад, між гілками влади), і на конфлікти усередині владних 

структур, коли сторони воюють за перерозподіл влади або розширення владних 

повноважень. 

Джерелом політичних конфліктів є конкуренція, суперництво, антагонізм, 

ворожість у сферах економіки, політики, політичних інтересів. 

Незалежно від характеру всі конфлікти політичні тією чи іншою мірою 

стосуються влади, владних інтересів. 

Одним із показників можливого політичного конфлікту, а то й політичної 

кризи є політична напруженість. Для неї властиве поширення серед широких 
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верств населення настроїв невдоволення існуючим становищем у певних 

сферах життя або існуючим соціальним устроєм загалом. Така ситуація 

характерна напередодні системної кризи, коли активізується діяльність 

політичних партій, громадських організацій, відбуваються мітинги, 

маніфестації, організуються пікети, посилюється міграція тощо. Це можуть 

бути передумови системної або несистемної, локальної, регіональної та іншої 

кризи. 

У суспільстві завжди є системні і несистемні конфлікти політичні. 

Системні політичні конфлікти стосуються базових підвалин та принципів 

існування суспільства. Здебільшого ці конфлікти відіграють дезінтегруючу 

роль. Несистемні політичні конфлікти основних підвалин суспільства не 

торкаються і дезінтегруючої ролі не відіграють. 

Політологи розрізняють три основних типи політичних конфліктів : 

інтересів, цінностей, ідентифікації. 

Конфлікти інтересів, як правило, спостерігаються у високорозвинених, 

стабільних країнах, де час від часу перерозподіляється власність, капітали 

тощо. 

Вважають, що розв’язувати такі конфлікти легше, ніж інші.  

Конфлікти цінностей, або ціннісні конфлікти, навпаки, характерні для 

держав нестабільних, з нестійким державним устроєм. Ці конфлікти 

розвиваються навколо таких цінностей, як свобода, рівність, автономія, 

справедливість тощо, для уточнення їх розуміння та реалізації в життя.  

Конфлікт ідентифікації настає тоді, коли суб’єкт політичного процесу 

намагається ототожнювати себе з відповідною соціальною групою. Такий 

політичний конфлікт був, зокрема, в Росії під час штурму Білого дому, коли 

різні соціальні групи намагалися довести, яка з них найдемократичніша, 

«найнародніша». 

Досить поширеними є політичні конфлікти між різними гілками влади, 

партіями, рухами, громадськими об’єднаннями, окремими політичними 

лідерами, між фракціями і групами у парламентах, апаратами уряду і 
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президента, між місцевою і центральною владами, між різними класами, 

соціальними групами. Це природно і особливо характерно для нестабільних 

суспільств, що перебувають у так званому перехідному стані від однієї системи 

соціально-економічних, політичних відносин до іншої, оскільки саме в них 

надто помітно виявляється відмінність і навіть різка протилежність інтересів і 

потреб усіх соціальних і політичних суб’єктів. 

Залежно від кількості учасників (сторін) політичні конфлікти можуть 

бути двосторонніми (двоскладовими) і багатосторонніми (багатоскладовими).  

Політичні конфлікти поділяють також на антагоністичні і 

неантагоністичні, явні, приховані, тобто латентні. 

За рівнем розгортання політичні конфлікти поділяють на  внутрішньо-

особистісні, міжособові, індивідуально-групові, внутрішньо-групові, 

міжгрупові, організаційні, класові, міжнаціональні, міждержавні. 

Внутрішньоособистісними називають конфлікти між «хочу!», «повинен!» і 

«розумно!». 

Людина завжди є носієм певної свідомості, поглядів, які не є сталими. 

Вони змінюються під впливом найрізноманітніших обставин. При цьому 

нормальний розвиток особистості пов’язаний із розумінням відмінності між 

реальною та ідеальною метою, в результаті чого і виникає внутрішній конфлікт. 

Він особливо характерний для політичних діячів високого рівня, які 

орієнтуються не лише на сьогоденну, реальну мету, а й на так звану велику, або 

ідеальну, мету, намагаючись якомога швидше утвердитися.  

Внутрішньоособистісні конфлікти, як правило, спричиняють і 

міжособові, оскільки людина, не знаходячи відповіді на запитання, що її 

хвилюють, не дістаючи схвалення і підтримки своєї позиції іншими, 

намагається досягти цього саме за рахунок міжособових конфліктів. 

Міжособові конфлікти в політиці мають певні особливості. У житті 

кожної людини таких конфліктів багато. 

Міжособові конфлікти характеризуються, з одного боку, змістом, тобто 

тим, що становить предмет різних поглядів конфліктуючих. У політиці 
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найголовніше − політичні погляди, оцінки, ідеали, ідеології. З другого боку, 

конфлікт має психологічну основу, пов'язану з особливостями конфліктуючих 

як особистостей. Це визначає манеру, стиль поведінки конфліктуючих сторін.  

Міжособові конфлікти нерідко переростають у групові, коли 

конфліктуючі сторони у різний спосіб доповнюються прихильниками, 

однодумцями.  

Міжорганізаційні конфлікти в політиці виникають як зіткнення окремих 

партій, громадських організацій, об’єднань, великих груп. Останні мають 

доленосне значення для цілих націй, народів, оскільки у великі групи люди 

об’єднуються на основі спільного соціального становища, місця проживання, 

спільних інтересів, громадянства чи підданства, національності тощо.  

Розвиток політичних конфліктів фактично один і той самий : 

передконфліктна ситуація, власне конфлікт (інцидент), ескалація конфлікту 

(коли відбуваються певні його акти), кульмінація (найбільше загострення 

конфлікту), завершення конфлікту. Існують два основних варіанти розкриття 

суті політичних конфліктів − гласний і негласний. У першому випадку суть 

політичних конфліктів розкривається відкрито − через пресу, радіо, телебачен-

ня, мітинги, зібрання, засідання парламенту тощо. 

Гласний варіант розкриття властивий демократичному суспільству. 

Гласно розв'язуються конфлікти у процесі обміну думками, дискусій, вивчення 

громадської думки та ін. 

Негласне розкриття суті політичних конфліктів відбувається таємно, 

коаліційно, на рівні групи і тому, як правило, конфлікт залишається 

нерозв’язаним, суперечності не усунутими, згоди між сторонами, що 

конфліктують, не досягнуто. Тимчасово зменшується тільки гострота 

конфлікту. 

Політичні конфлікти розв’язуються переважно двома способами − 

силовим та переговорним. Другий спосіб складніший, потребує великої 

практичної підготовки тих, хто готує, організовує, веде переговорний процес, 

але саме цей спосіб найбільш перспективний і плідний. 
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Розрізняють два основних методи ведення переговорів – позиційний торг 

і принципові переговори, або переговори по суті. 

Переговори як позиційний торг характеризуються спробою розв’язати 

конфлікт, досягти домовленості шляхом певних поступок сторін. Такі 

переговори здебільшого малоефективні і до розв’язання конфлікту фактично не 

приводять.  

Складніші і результативніші − принципові  переговори, переговори по 

суті. Вони потребують розмежування між учасникам переговорів та предметом 

переговорів, зосередження на інтересах, а не на позиціях сторін, окреслення 

кола можливостей перед тим, як вирішувати, що робити. У результаті таких 

переговорів найчастіше сторонам вдається зберегти особисту позицію, власні 

погляди. В ідеальному варіанті підсумок таких переговорів має вигляд як 

«перемога – перемога». Існують три способи дій, у результаті яких сторони, що 

конфліктують, можуть спробувати вийти з політичного конфлікту, розв’язати 

його. Це насилля, роз’єднання і примирення. 

 

Критерії оцінювання: 

—змістовність – 3 бали 

—відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали. 

7.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

—виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДЗ 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціальні та 

політичні конфлікти» – це вид науково-дослідної роботи студента, форма 

самостійного вивчення актуальних проблем, передбачених навчальною 

програмою курсу.  

ІНДЗ – початковий етап науково-педагогічного дослідження, воно 

обов’язково має містити результати власного пошуку і висновків, відображати 

певний рівень навчальної компетентності студента щодо вирішення 

поставлених завдань.  

Мета ІНДЗ : самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зміст ІНДЗ : завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу.  

Орієнтовна структура ІНДЗ – навчально-педагогічного дослідження у 

вигляді реферату : вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 

список використаних джерел.  

 

 

Критерії оцінювання ІНДЗ (навчально-педагогічного дослідження у 

вигляді есе) 

 

№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимал

ьна оцінка 

(у балах) 

1 Формулювання мети і завдань роботи 2 

2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу 

матеріалу 

4 

3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних 

інформаційних джерел (наукових видань, навчальної  

літератури, періодичних видань, матеріалів мережі 

Internet), критична та незалежна оцінка різноманітних 

точок зору, позицій, аргументів 

12 

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності 

окремих організацій, конкретних проблемних ситуацій 

4 

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, 

4 
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творчий підхід до виконання ІНДЗ 

6 Якість оформлення роботи 1 
 

 

 

Тематика реферативного дослідження:  

1. Конфлікт, як соціальне явище. 

2. Соціальна природа конфліктів очима політологів: історичний 

контекст. 

3. Соціальні причини виникнення конфліктів. 

4. Основні структурні елементи конфліктів та їх класифікація. 

5. Особливості прояву суб’єктивних та об’єктивних факторів конфлікту. 

6. Класифікація конфліктів. 

7. Соціальний конфлікт: суть і специфічні ознаки. 

8. Джерела соціальних конфліктів у суспільстві. 

9. Класифікація та типи соціальних конфліктів. 

10. Основні функції та концепції соціальних конфліктів. 

11. Теорії соціальних конфліктів та їх відмінності.  

12. Особливості та моделі розвитку соціальних конфліктів. 

13. Політичний конфлікт: суть і специфічні ознаки. 

14. Політичні конфлікти як засіб врегулювання соціальних відносин. 

15. Джерела та суб’єкти політичних конфліктів. 

16. Політичні конфлікти як засіб боротьби за владу. 

17. Типологізація політичних конфліктів. 

18. Особливості розвитку та розв’язання політичних конфліктів. 

19.  Теоретичні основи «конфліктної моделі суспільства». 

20. Суспільна злагода та конфліктогенні фактори сучасного суспільного 

розвитку. 

21. Політичні конфлікти та політичні кризи під час демократичної 

трансформації політичної системи. 

22. Шляхи виходу з політичної кризи як проблема політичної 

конфліктології. 
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23. Причини виникнення та характеристики інституційних конфліктів. 

24. Особливості міждержавних політичних конфліктів : юридичний та 

політологічний аспекти. 

25. Політичні передумови, генезис та сутність міжнаціональних 

конфліктів. 

26. Проблема управління соціальними конфліктами. 

27. Методики вирішення політичних конфліктів на різних стадіях 

розвитку. 

28. Війна як наслідок етнополітичного конфлікту. 

29. Шляхи подолання соціальних криз. 

30. Основні шляхи досягнення національної та соціальної злагоди в 

сучасному українському суспільстві. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Залік. 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1. Сутність конфлікту : теоретичне визначення і місце у соціальних 

відносинах. 

2. Причини появи і існування конфліктів : соціальний і політичний 

аспекти. 

3. Особливості виникнення конфліктів у суспільстві. 

4. Класифікаційні ознаки і типологізація конфліктів. 

5. Особливості зародження соціальних конфліктів. 

6. Джерела існування та типии соціальнихконфліктів. 

7. Основні функції соціальних конфліктів та їх практичний прояв. 

8. Сучасні теорії соціальних конфліктів. 

9. Поява, розвиток та форми розв’язання соціальних конфліктів. 

10. Сутність та особливості соціальних конфліктів. 

11. Соціальні конфлікти і владні відносини. 
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12. Основні джерела та суб’єкти соціальних конфліктів. 

13. Сучасні класифікації політичних конфліктів. 

14. Технології розв’язання соціальних конфліктів. 

15. Політичний конфлікт як форма взаємовідносин між особами, 

партіями, політичними та соціальними групами, державами з приводу 

влади. 

16. Співвідношення понять «соціальний конфлікт» і «політичний 

конфлікт». 

17. Політичні інтереси і суперечності як об’єктивні та суб’єктивні 

передумови виникнення конфліктів. 

18. Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту, його динаміка. 

19. Структура, суб’єкт-об’єктні характеристики політичного конфлікту. 

20. Конституційні основи та правові норми врегулювання конфліктних 

ситуацій. 

21. Методологія дослідження політичних конфліктів. 

22. Внутрішньосистемні політичні конфлікти : інституціональнийта 

психологічний аспекти. 

23. Особливості розвитку внутрішніх політичних конфліктів. 

24. Функціонування вводу та виводу політичної системи в умовах 

конфлікту. 

25. Міжсистемні політичні конфлікти та їх особливості. 

26. Типологія між системних політичних конфліктів. 

27. Специфіка методик вирішення політичних конфліктів у 

міжсистемному політичному просторі. 

28. Методологічні засади та принципи вирішення політичних 

конфліктів. 

29. Особливості міждержавних політичних конфліктів. 

30. Основні методи та принципи вирішення міждержавних політичних 

конфліктів, їх характеристика. 

31. Типологія конфліктів за Р. Далем. 
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32. Методика дослідження політичного конфлікту : основні етапи, їх 

характеристика. 

33. Компроміс і консенсус як засоби вирішення соціальнихконфліктів. 

34. Сутність демократичного процесу контролю над конфліктними 

ситуаціями, його процедури. 

35. Використання методик вирішення соціальних конфліктів на різних 

етапах розвитку. 

36. Роль політико-правової культури у виробленні стратегії вирішення 

соціальних конфліктів. 

37. Переговорний процес, його основні принципи. 

38. Політична криза : сутність та причини виникнення. 

39. Внутрішньополітична криза, етапи її розвитку та прояв. 

40. Форми політичної кризи, шляхи виходу з кризового стану. 

41. Політичні конфлікти та політичні кризи при переході від 

тоталітарного до демократичного політичного режиму. 

42. Способи виходу з кризового стану, їх специфіка. 

43. Конфлікти в етнічному середовищі та їх особливості. 

44. Зміст, спрямованість та взаємозалежність етнополітичних і політико-

релігійнихконфліктів. 

45. Консенсуальні процедури та методики вирішення конфліктів. 

46. Сутність суспільного консенсусу. 

47. Умови досягнення суспільно-політичного консенсусу. 

48. Консенсус як універсальний принцип демократії 

49. Механізми формування демократичного консенсусу в умовах 

перехідного суспільства. 

50. Стадії розвитку політичного конфлікту. Формування сторін. 

51. Проблема насильства та ненасильницької боротьби в суспільному 

житті. 

52. Ідея ненасилля у вітчизняній та зарубіжній соціально-політичній і 

філософській думці та суспільній практиці. 
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53. Ненасильницькі засоби впливу та примусу в практиці світової 

політики. 

54. Приклади наукових підходів до стадіального розвитку конфлікту. 

55. Міжнародні політичні організації та їх конструктивно-

функціональна роль у врегулюванні зовнішніх політичних 

конфліктів. 

56. Основні шляхи і засоби досягнення та дотримання національної й 

соціальної злагоди в сучасному українському суспільстві. 

57. Миротворча діяльність української держави 

58. Соціально-політичні конфлікти та модернізація. 

59. Система «безконфліктної» внутрішньої модернізації. 

60. Поліваріантність оцінювання результатів будь-якого соціального 

конфлікту. 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 68-74 

Достатньо 60-67 

Незадовільно 0-59 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

1. Андреев В. И. Конфликтология : искусство спора, ведения переговоров, 

разрешения конфликтов. 

2. Анцупов А. Я. Социально-психологические проблемы предупреждения и 

разрешения межличностных конфликтов офицеров. М., 1992. 

3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога : 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2006. 

4. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. – Харьков, 1997. 

5. Бердяев Н. Философия неравенства. – Париж, 1990. 

6. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт. – Новосибирск, 1989. 

7. Головатий М. Ф. Соціальнаполітика і соціальна робота: термінол.-понятійний 

слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасик. – К. : МАУП, 2005. 

8. Головатий М. Ф. Політичнапсихологія: підруч. для  студ.вищ. навч. закл. – 

К.: МАУП, 2006. 
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9. Громова О. Н. Конфликтология. М., 1993. 

10. Донченко Е. А., Титаренко Т. М., Личность, конфликт, гармония. – К., 

1987. 

11. Дмитриев А. В. Конфликтология. – М., 2000. 

12. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996. 

13. Зигерт В., Лант Л. Руководить без конфликтов: Пер. с нем., М.: 1990. 

14. Зимичев А. Психология политической борьбы. – К., 1992. 

15. Киганова И. М. Конфликт: за и против. – М., 1978. 
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