




1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

Найменування показників 

 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 

Курс 3 

Семестр 5 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, у тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 26 

Форма самостійного контролю Екзамен 

  

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

 

Мета вивчення освітнього компоненту «Конфліктологія» полягає у наданні 

майбутнім фахівцям знань та вмінь визначення причин, функцій, 

класифікації, основного змісту, умов виникнення та наслідків перебігу 

конфліктів, а також формування вмінь аналізувати конфлікти, прогнозувати 

їх розвиток, регулювати та локалізувати конфлікти, обирати оптимальну 

модель конфліктного врегулювання.   

 

Основними завданнями освітнього компоненту «Конфліктологія» є: 

- формування у студентів вмінь самостійно виявляти,  аналізувати та 

прогнозувати перебіг конфліктних ситуацій, обирати оптимальні 

моделі поведінки та передбачати наслідки розгортання конфліктів;  

- формування системи знань про основи конфліктології; 

- ознайомлення з сучасними концепціями теорії конфліктів у 

міжнародних відносинах; 

- вироблення навичок дослідження й аналізу конфліктів, визначення їх 

структурних елементів; 

- формування вмінь діагностувати конфлікти й прогнозувати їх 

розвиток; 

- опановування навиків розв’язання та локалізації конфліктів; 

- вивчення моделей правового вирішення сучасних міжнародних 

конфліктів; 



- ознайомлення з особливостями ведення крос-культурної комунікації в 

умовах конфліктної взаємодії.  

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 

Міжнародне право, дисципліна «Конфліктологія» забезпечує формування 

таких компетентностей: 

- ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК-6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- ЗК-8. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

- ЗК-10. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

- ФК-10. Уміння дотримуватись основних норм дипломатичного та 

ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості 

культури та менталітету представників іноземних держав. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення начальної дисципліни студент повинен знати: 

- основні положення й категорії конфліктології та методи вивчення 

конфліктів; 

- сутність, природу, витоки та рушійні сили конфліктів; 

- механізми виникнення конфліктів, їх статичні та динамічні 

характеристики; 

- динаміку розвитку та завершення конфлікту, особливості його суб’єктів 

у всьому різноманітті конфліктних ролей;  

- моделі запобігання, регулювання та розв’язання конфліктів;  

- зміст та особливості найважливіших моделей міжнародного конфлікту; 

- структурні закономірності конфліктності в міжнародних відносинах; 

- сутність та специфіку застосування окремих методів та технічних 

прийомів наукового дослідження явищ і процесів, що властиві сфері 

міжнародних відносин; 

- механізми правового врегулювання міжнародних конфліктів; 

 

вміти: 

- оволодівати і використовувати сучасні теоретичні знання з 

конфліктології у практичній діяльності; 

- здійснювати аналіз конфліктних ситуацій, об’єктивних і суб’єктивних 

чинників конфлікту; 

- коректно застосовувати методи наукового дослідження та вміти 

аналізувати явища і процеси пов’язані із міжнародними конфліктами; 

- самостійно аналізувати конфліктні ситуації та робити науково 

обґрунтовані висновки із фактів міжнародного життя; 

- володіти психотехнологіями, які використовуються у конфліктології та 

вміти використовувати їх на практиці; 



- моделювати інваріантні шляхи розвитку конфлікту з метою запобігання 

насильству та ескалації боротьби й пошуку оптимальних механізмів його 

врегулювання; 

- застосовувати відповідні нормативні, політичні, етичні та інші соціальні 

механізми, засоби та процедури для розв’язання конфліктів у правовій, 

міжнародній, політичній, етнонаціональній, культурно-духовній, сімейно-

побутовій, та інших сферах. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, 

дисципліна «Конфліктологія» забезпечує формування таких результатів 

навчання: 

КОМ-4. Ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

АВ-1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

АВ-2. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за 

особистий професійних розвиток. 

АВ-3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за 

стратегічний розвиток команди. 

Здатність застосовувати знання у врегулюванні фінансових відносин на 

міжнародному та національному рівнях. 

Демонструвати знання у сфері правового регулювання митної політики 

держави та міжнародно-правового регулювання відносин у сфері 

міждержавного співробітництва з митних питань. 

 

Робота студентів в Центрі компетентностей «Інформаційно-

аналітичний центр» 

 

Практичні заняття з освітнього компоненту «Конфліктологія» проводяться в 

Інформаційно-аналітичному центрі компетентностей. Під час занять 

студенти набувають практичних навичок діагностики конфліктів; 

розпізнавання передумов та причин конфліктів; визначення основних та 

другорядних учасників конфлікту; з’ясування образу конфлікту у баченні 

обох сторін; застосування на практиці інтегративної моделі аналізу 

конфліктів. 

В рамках вивчення «Конфліктології» здобувачі мають можливість 

ознайомитися та сформувати наступні «соціальні навички» (soft skills): 

навички комунікації, вміння працювати в команді, здатність бути лідером та 

брати на себе відповідальність, вміння залагоджувати конфлікти, вміння 

управляти своїм часом, розуміння важливості deadline (вчасного виконання 

поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно 

приймати рішення. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні засади конфліктології 

Тема 1.  Конфліктологія: теоретичні засади.  

Структура та функції конфліктології   
 2 2    

Тема 2. Історія становлення та розвитку 

конфліктології 
 2 2   3 

Тема 3.  Сутність та функції сучасних соціальних 

конфліктів 
 2  2  2 

Модульний контроль 2      

Разом       

Змістовий модуль 2. Конфлікт як соціальне явище 

Тема 4. Виникнення та еволюція конфліктів  2 2    

Тема 5. Структурні характеристики конфлікту  2 2   2 

Тема 6. Динамічні характеристики конфлікту  2  2   

Тема 7. Образ конфлікту   2  2  4 

Модульний контроль 2      

Разом        

Змістовий модуль 3. Конфлікт у міжнародних відносинах 

Тема 8. Конфлікти в системі міжнародних відносин  2 2    

Тема 9. Особливості та основні риси сучасних 

міжнародних конфліктів 
 2  2  2 

Тема 10.  Аналітика та методологія дослідження 

міжнародних конфліктів 
 2  2  5 

Модульний контроль 2      

Разом       

Змістовий модуль 4. Практики регулювання міжнародних конфліктів 

Тема 11. Базові принципи та основні фази 

врегулювання конфліктів 
 2  2   

Тема 12. Управління міжнародними конфліктами. 

Превентивність, як спосіб уникнення міжнародних 

конфліктів 

 2 2    

Тема 13. Переговорний процес як спосіб вирішення 

конфліктів. Медіація. Комунікації в умовах 

конфліктної взаємодії  

 2  2  4 

Тема 14.  Миротворчість. Діяльність міжнародних 

організацій у врегулюванні міжнародних конфліктів 
 2 2   4 

Модульний контроль  2      

Разом       

Семестровий контроль 30      

       

Усього  120 28 14 14 - 26 



5. Програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади конфліктології 

 

Тема 1.  Конфліктологія: теоретичні засади.  Структура та функції 

конфліктології.   

Конфліктологія як наука: специфіка та методи дослідження.  Напрями 

дослідження конфліктології (філософсько-соціальний, організаційно-

соціологічний, індивідуально-психологічний, міжнародно-правовий). 

Предмет, об’єкт та завдання курсу «Конфліктологія». Базові категорії та 

поняття конфліктології. Конфлікти в історії суспільної думки. Закони 

конфліктології та закономірності конфліктної взаємодії. Функції 

конфліктології: пізнавальна, практико-прикладна, профілактична, 

прогностична тощо.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;4;7]; додаткові[8;28;29;34;35] 

 

Тема 2. Історія становлення та розвитку конфліктології. 

Перші спроби наукового пояснення конфлікту. Конфліктологічні ідеї 

Стародавнього Світу. Конфлікт в теологічних теорія Середньовіччя. Аналіз 

конфлікту в роботах мислителів Нового часу. Маркситська концепція 

конфлікту. Вплив Чикагської школи на розвиток конфліктології. Теорія 

«позитивно-функціонального конфлікту» Л. Козера. Сучасні теорії 

конфліктології та новітні конфліктологічні тенденції. Становлення 

конфліктології в Україні та її розвиток на сучасному етапі. 

Рекомендовані джерела: основні [1;2;4;7]; 

додаткові[8;10;15;18;29;32;34;35;37;] 

 

Тема 3.  Сутність та функції сучасних соціальних конфліктів.  

Зміст понять «конфлікт» та «соціальний конфлікт». Сутність, структура та 

характерні ознаки соціального конфлікту. Межі і масштаб конфлікту. Форми 

та рівні прояву конфлікту. Причини конфлікту: об’єктивні та суб’єктивні. 

Протиріччя як основа конфлікту. Види протиріч. Ресурси конфлікту. 

Конструктивні та деструктивні функції конфлікту відносно основних 

учасників. Функції конфлікту відносно соціуму.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;5;7]; додаткові [8;9;14;26;28;34;46] 

 

Змістовий модуль 2. Конфлікт як соціальне явище 

Тема 4. Виникнення та еволюція конфліктів 

Причини конфліктів. Складові конфліктів. Класифікація конфліктів. Вплив 

зовнішніх і внутрішніх факторів у конфліктах. Рівні прояву. Джерела 

соціальних конфліктів. Зовнішнє середовище в процесі трансформації 

конфліктів. Особливості сучасних соціальних конфліктів. Роль державного 

устрою в забезпеченні соціальної стабільності. Права людини, гендерна 



рівність, мовна політика і суспільний консенсус. Виборче законодавство, як 

інструмент підтримання суспільної рівноваги.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;5;7]; додаткові [8;9;14; 

26;28;32;35;40;46] 

 

 

Тема 5. Структурні характеристики конфлікту 

Об’єктивні складові конфлікту. Предмет та об’єкт конфлікту. Причини і 

умови виникнення конфлікту. Рушійні сили конфлікту. Сторони конфлікту. 

Мотивація конфліктантів. Вплив толерантності на позиції в конфлікті. 

Виникнення конфліктної ситуації та інцидент.  

Рекомендовані джерела: основні [1;3;5;6;7]; 

додаткові [9;10;11;12;15;17;18;22;23;24;30;34;40] 

 

 

Тема 6. Динамічні характеристики конфлікту 

Формули виникнення конфліктів. Етапи протікання конфлікту. Стадії 

конфлікту. Соціальна напруженість; її показники та етапи розвитку. Фази 

динаміки подій у конфлікті. Передконфліктна ситуація; її сутність. Фаза 

відкритого конфлікту: конфліктний інцидент, розгортання протиборства, 

ескалація та кульмінація конфлікту. Реверсія у конфлікті, умови послаблення 

боротьби. Завершення конфлікту: основні форми, способи та чинники. 

Шляхи виходу з конфлікту. Післяконфліктна стадія розвитку відносин: події, 

синдроми тощо.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;5;7]; 

додаткові [8;9;14;26;29;34;35;40;46;47] 

 

Тема 7. Образ конфлікту 

Образ конфлікту. Конфліктна поведінка учасників протиборства. 

Особливості сприйняття конфліктної ситуації. Вплив толерантності на образ 

конфліктної ситуації. Тактики поведінки сторін в конфлікті.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;5;7]; 

додаткові [8;14;15;16;20;26;28;29;33;40;47] 

 

Змістовий модуль 3. Конфлікт у міжнародних відносинах 

Тема 8. Конфлікти в системі міжнародних відносин 

Поняття та основні підходи до вивчення міжнародних конфліктів. 

Міжнародні конфлікти в системі сучасних міжнародних відносин. 

Конфліктогенність постбіполярного світу. Виникнення нових регіональних 

конфліктів та їхня специфіка. Посилення міжнаціональних та міжетнічних 

конфліктів в різних регіонах світу. Інтенсивність міжнародних конфліктів в 

постбіполярному світі. Теорії дослідження міжнародних конфліктів. 

Суб’єкти міжнародного конфлікту. Вплив особливостей структури 



постбіполярної системи міжнародних відносин на появу окремих типів 

міжнародних конфліктів. «Гібридні війни» в сучасному світі.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;5;7]; 

додаткові [8;14;15;16;20;26;28;29;34;40;47; 49; 50; 51; 54; 59] 

 

Тема 9.  Особливості та основні риси сучасних міжнародних конфліктів 

Структура, фази та характерні особливості міжнародного конфлікту. 

Традиційна класифікація конфліктів. Основні типи міжнародних конфліктів: 

традиційні (виникнення яких припадає на період існування біполярної 

системи), внутрішні конфлікти із міжнародними наслідками, асиметричні 

конфлікти та міжнародно-терористичні акти. Сфери розгортання 

міжнародних конфліктів. Функції міжнародного конфлікту. Фази 

міжнародного конфлікту. Вплив особливостей структури постбіполярної 

системи міжнародних відносин на появу окремих типів міжнародних 

конфліктів.  

Рекомендовані джерела: основні [1;3;5;6;7]; 

додаткові [9;10;11;12;15;17;18;22;23;24;30;34;40; 52;53;55;57] 

 

Тема 10.  Аналітика та методологія дослідження міжнародного 

конфлікту 

Сучасні моделі аналізу міжнародних конфліктів. Визначення ключових 

чинників конфліктів. Елементи конфліктної тріади. Стадії ескалації 

конфліктів. Основні рівні аналізу міжнародних конфліктів. Теорія силової 

рівноваги в аналізі міжнародних конфліктів. Теорії гегемоністичної 

стабільності та перетікання силових ресурсів. Методологія вивчення 

«гібридних» конфліктів.   

Рекомендовані джерела: основні [1;3;5;6;7]; 

додаткові [8;12;15;17;19;21;23;31;38;51] 

 

 

Змістовий модуль 4. Практики регулювання міжнародних конфліктів 

Тема 11. Базові принципи та основні фази врегулювання конфліктів 

Базові принципи врегулювання конфліктів. Основні фази врегулювання 

конфліктів. Етапи процесу регулювання конфлікту: початкова дія, об'єктивна 

аналітика конфлікту, інституціоналізація, легітимізація конфлікту, 

раціоналізація стихійного процесу конфлікту в організований. Основні 

підходи до регулювання конфліктів. Шляхи, методи та механізми 

запобігання конфлікту. Усунення конфлікту як одна із форм його 

регулювання. Стратегії розв’язання конфлікту в міжнародних відносинах. 

Основні моделі розв'язання міжнародних конфліктів. 

Рекомендовані джерела: основні [1;2;5;6;7]; 

додаткові [16;17;21;27;29;37;42; 46; 59] 



 

Тема 12. Управління міжнародними конфліктами. Превентивність, як 

спосіб уникнення міжнародних конфліктів 

Стратегія управління конфліктною ситуацією: принципи, етапи і способи 

впливу. Методи прогнозування та профілактики конфліктності у 

міжнародних відносинах.  Основні шляхи виходу з конфлікту (мирні та 

силові). Методи і технології врегулювання та розв’язання конфліктів. 

Попередження конфліктів як соціальна технологія. Інститут розв’язання 

міжнародних суперечок. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних 

суперечок. Превентивна дипломатія, як засіб упередження та розв’язання 

міжнародних конфліктів.    

Рекомендовані джерела: основні [1;2;5;6;7]; 

додаткові [13;17;28;29;35;42;50;52; 57] 

 

Тема 13. Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів. 

Медіація. Комунікації в умовах конфліктної взаємодії  

Переговори як засіб врегулювання міжнародних конфліктів. Конфліктний 

медіаторинг (офіційно-правове і неофіційне посередництво): сутність, зміст, 

етапи, статус офіційних медіаторів. Особливості регулювання конфлікту. 

Пряме та опосередковане регулювання конфлікту. Медіація. Розвиток 

психологічної атракції й формування позитивного іміджу в процесі 

регулювання конфлікту. Інформаційні заходи запобігання конфлікту. 

Інституалізація конфлікту. 

Рекомендовані джерела: основні [1;2;5;6;7]; 

додаткові [8;9;13;17;19;20;25;27;36;42;45; 53; 59] 

 

Тема 14. Миротворчість. Діяльність міжнародних організацій у 

врегулюванні міжнародних конфліктів  

Миротворчість та основні методи миротворчої діяльності. Система 

збереження миру в демократичних країнах. Особливості пост-конфліктного 

мирного будівництва. 

Правові механізми вирішення міжнародних конфліктів. Роль ООН у 

вирішенні міжнародних суперечок. Міжнародний суд як головний судовий 

орган ООН. Миротворча діяльність НБСЄ-ОБСЄ. Миротворча діяльність 

НАТО. Гуманітарна інтервенція як метод врегульовання конфліктів. 

Специфіка врегулювання міжнародних правових конфліктів.  

Рекомендовані джерела: основні [1;2;5;6;7]; додаткові [8;27;28;29;35;39; 

54; 59] 

 

 

 

 

 

 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 3 3 4 4 14 

2 
Відвідування 

семінарських занять 
1 

2 2 2 2 1 1 2 
2 7 

3 
Відвідування 

практичних занять 
1 

   1 1 2 2 2 2 2 
2 7 

4 
Робота на 

практичному занятті 
10 

1 10 2 20 2 20 2 20 
70 

5 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 

 

2 

 

20 

 

2 

 

20 

 

1 

 

10 

 

2 

 

20 70 

6 
Виконання модульної 

роботи 
25 

 

1 

 

25 

 

1 

 

25 

 

1 

 

25 

 

1 

 

25 100 

7 Написання реферату 15 1 15 1 15 1 15 1 15 60 

8 
Творча робота (в т.ч. 

есе) 
20 

- - - - 1 20 1 20 
40 

Разом 
-  76  88  96  108 368 

368 

Коефіціент 368:100 = 3,68 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

 

Модуль 1. Теоретичні засади конфліктології 

1. Започаткувати глосарій основних понять та категорій конфліктології 

2. Підготувати наукову доповідь у вигляді реферату на тему: «Історія 

розвитку конфліктології» (за обраний історичний період); 

3. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Характерні 

ознаки конфлікту» 

 

Модуль 2. Конфлікт як соціальне явище 

4. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Феномен 

соціального конфлікту» 

5. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Типологія 

конфліктів великих соціальних груп» 



6. Підготувати наукову доповідь у вигляді есе на тему: «Міжнаціональні 

конфлікти, як чинник дестабілізації в країні» 

 

Модуль 3. Конфлікт в міжнародних відносинах 

6. Підготувати наукову доповідь у вигляді есе на тему: «Міжнародні 

конфлікти, як фактор дестабілізації миру в світі» 

7. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 

«Трансформація міжнародних конфліктів» 

8. Підготувати міні-проєкт на тему: «Аналізу основних типів міжнародних 

конфліктів та чинники конфліктогенності (на прикладі України)» 

9. Підготувати аналітичну довідку на тему: «Інформаційний чинник 

підвищення конфліктогенності в «гібридній війні» Росії проти України»  

  

Модуль 4. Практики регулювання міжнародних конфліктів 

10.  Підготувати міні-проєкт на тему: «Превентивність в нових геополітичних 

умовах: особливості та виклики» 

11.  Підготувати наукову доповідь у вигляді есе на тему: «Механізми 

розв’язання «гарячих» конфліктів: досвід Югославії» 

12.  Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Правові 

механізми регулювання міжнародних конфліктів» 

13.  Підготувати наукову доповідь у вигляді есе на тему: «Інформаційні 

заходи запобігання міжнародним конфліктам» 
 

Критерії оцінювання  

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на 

самостійну роботу, застосування для оформлення 

результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а 

й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 

володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 

використовувати їх для виконання конкретних практичних 

завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми 

який винесений на самостійну роботу, та наявне вміння 

орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності 

незначних помилок або не зовсім повних висновків за 

одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного 

опрацювання не досконало володіє основними поняттями 

та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 



орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної 

теми для самостійного опрацювання, не знає основних 

понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє 

наукове або логічне мислення. 
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому 

вигляді з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль 

містить два типи завдань: тестові питання та практичний дослідницький 

проєкт (може виконуватися як самостійно, так і в малих групах, але з чітким 

визначенням частки, виконаної кожним учасником групи). Модульний 

контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу змістового модуля. 

Критерії оцінювання 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  

повно  дав  відповіді  на  питання  як  теоретичного,  так  

і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  

аргументував  і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  

на  питання  містить  повне  розгорнуте,  правильне та 

обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   

помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  

не  всі  завдання,  відповідь  на  запитання  є  не  

повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  

думка  викладена  з  порушенням  логіки  подання  

матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, 

проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не 

всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  

поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може 

дати визначення  юридичного поняття. Відповідь  на 

запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  

неправильно;  відповіді  на  питання є  неповними;  

неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 
 

 



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Конфліктологія» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни 

«Конфліктологія» здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістових модулів: «Теоретичні засади конфліктології», 

«Конфлікт як соціальне явище», «Конфлікт у міжнародних відносинах», 

«Практики регулювання міжнародних конфліктів». 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Дайте визначення конфліктології. 

2. Основні причини сучасних міжнародних конфліктів. 

3. Основні етапи розвитку конфліктології та їх особливості. 

4. Методи та основні принципи дослідження конфлікту. 

5. Етапи становлення конфліктології в Україні та новітні конфліктологічні 

тенденції. 

6. Основні складові та фази конфлікту. 

7. Типологія соціальних конфліктів. 

8. Основні стратегії конфліктної поведінки. 

9. Конфлікт в сучасній системі міжнародних відносин. 

10. Вплив особливостей структури біполярної системи міжнародних відносин 

на появу окремих типів міжнародних конфліктів.  

11. Основні джерела дестабілізації та ризику у постбіполярній системі 

міжнародних відносин. 

12. Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин.  

13. Гегемонія в сучасному світі і її вплив на міжнародні конфлікти.  

14. Вплив глобалізації на міжнародні конфлікти.  

15. Поняття та структура міжнародного конфлікту.  

16. Методологія дослідження міжнародних конфліктів: загальний огляд.  

17. Класифікація міжнародних конфліктів за К. Боулдінгом, Й. Ґальтунґом та 

А. Рапопортом. 

18. Причини міжнародних конфліктів в постбіполярному світі 

19. Типологія міжнародних конфліктів: критерії та підходи.  

20. Основні типи сучасних міжнародних конфліктів.  

21. Охарактеризуйте основні фази міжнародного конфлікту.  

22. Характеристика функцій міжнародних конфліктів. 

23. Асиметричні конфлікти в міжнародних відносинах. 

24. Транснаціональні конфлікти: поняття та приклади.  

25. Регіональні міжнародні конфлікти: причини та шляхи врегулювання. 

26. Внутрішні конфлікти з міжнародними наслідками. 

27. «Гібридні» війни в сучасному світі 



28. Стратегії врегулювання внутрішніх конфліктів. 

29. Міжнародна криза та її характерні риси.  

30. Міжнародний тероризм: поняття та основні тенденції розвитку.  

31. Тенденції розвитку сучасних міжнародних конфліктів. 

32. Конструктивний потенціал конфліктів і міжнародна безпека.  

33. Передумови поширення етнонаціональних конфліктів у постбіполярному 

світі.  

34. Суверенна держава як головний суб’єкт міжнародних конфліктів. 

35. Основні механізми управління міжнародними конфліктами.  

36. Превентивна дипломатія у процесі управління міжнародними 

конфліктами.  

37. Інтервенція міжнародних організацій в міжнародних конфліктах: за і 

проти.  

38. Підходи до визначення сили в конфліктології.  

39. «Баланс сил»: визначення і функції.  

40. Гуманітарна інтервенція: правові підстави та політичні наслідки.  

41. Теоретичні основи та сучасна практика миротворчої діяльності ООН та 

регіональних міжнародних організацій.  

42. Посередництво в міжнародних конфліктах.  

43. Миротворча діяльність України.  

6.6. Шкала відповідності оцінок  

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120  год., із них: лекції – 28 год., семінарські заняття –  14 год., практичні заняття – 14 год.; 

модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 26 год., семестровий контроль – 30 год. 

Модулі  І. Теоретичні 

засади 

конфліктології 

(76 балів) 

ІІ. Конфлікт як 

соціальне явище  

(88 балів) 

ІІІ. Конфлікт у 

міжнародних 

відносинах  

(96 балів) 

ІV. Практики 

регулювання 

міжнародних 

конфліктів (108 

балів) 
Лекції (теми, бали) 1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

5/1 

6/1 

7/1 

8/1 

9/1 

10/1 

11/1 

12/1 

13/1 

14/1 
Семінарські заняття (теми, 

бали) 
1/11 

2/11 

4/11 

5/11 

8/11 

 

12/11 

14/11 
Практичні заняття 

(теми, бали) 
3/11 6/11 

7/11 

9/11 

10/11 

11/11 

13/11 
СР (бали) 25 25 25 25 

Модульна КР 25 25 25 25 
Разом 86 98 86 98 

368 
Підсумковий контроль (вид, 

бали) 
Екзамен 

(30 балів) 
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