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Київський національний університет будівництва і архітектури 

Факультет урбаністики і просторового планування 

Кафедра політичних наук і права 

 

Назва курсу Політична конфліктологія(українською мовою) 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

052 «Політологія» 

семестр 3-й семестр 

Нормативний/вибірковий Вибірковий 

Шифр згідно з ОНП ВК.05 

Викладач (-і) Згурська Валентина Леонідівна, кандидат 

політичних наук, доцент, доцент кафедри 

політичних наук і права 

Профайл викладача (-ів) http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 

Контактний тел. (050)444-48-30. 

E-mail: zgurska.vl@knuba.edu.ua; 

valentinazgyrskaya@gmail.com. 

Сторінка курсу  Освітній сайт КНУБА 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2641 

Консультації Очні консультації:  

1 раз на тиждень. середа :   15:20-16:40. Ауд. 431. 

  

1. Анотація до курсу. 

Курс «Політична конфліктологія» спрямований на формування у 

аспірантів-політологів теоретичних знань та вироблення практичних 

навичок щодо природи політичних конфліктів.  Орієнтований на 

розкриття змісту, видів, динаміки розвитку, специфіки форм прояву 

політичних конфліктів у сучасному світі та в Україні, значення ролі 

переговорів у політичних конфліктах, набуття практичних навичок у 
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їх розв’язанні, вироблення вмінь прогнозувати, аналізувати і 

контролювати конфліктну ситуацію. 

Курс належить до вибіркових дисциплін. Викладається на 3-му 

семестрі після нормативних дисциплін загальної та професійної 

підготовки. 

 

2. Мета та цілі курсу. 

Мета  курсу – сформувати у аспірантів основи політико-

конфліктологічного мислення, ознайомити з основними теоріями, які 

пояснюють виникнення і врегулювання політичних конфліктів, 

виробити і розвинути у аспірантів здатності і навички дослідницької 

діяльності, усвідомлення впливу політичних конфліктів на сферу 

будівництва та архітектури. 

Завдання – осягнення суті і наукових основ політичної 

конфліктології, її науково-методологічного інструментарію, понять і 

категорій, соціальної зумовленості її динаміки, характерних 

особливостей стадій та варіативності впливу на суспільні відносини, 

механізмів регулювання політичних конфліктів, зв’язку політичної 

конфліктології із сферою будівництва та архітектури, впливу 

політичних конфліктів на розвиток будівельної сфери у країні.  

 

3. Формат курсу.  

Змішаний (blended) - очний курс, водночас має супровід в 

системі Освітнього сайту КНУБА. 

 

4. Результати навчання. 

На основі вивчення дисципліни аспірант набуде таких 

компетентностей: 

а) інтегральну:  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності у політичній сфері, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

політологічних знань та/або професійної практики; 

б) загальні:  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність працювати в команді, генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК03. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, бути 

критичним і самокритичним. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК08. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК10. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

в) спеціальні (фахові і наукові):  
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ФК01. Комплексне розуміння природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.  

ФК02. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, 

політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння 

категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної 

світової політичної науки. 

ФК03. Комплексне розуміння принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних 

інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та 

ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

ФК04. Комплексне застосування широкого спектру політологічних 

понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних 

акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного 

контексту. 

ФК05. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних 

політичних системах та застосування широкого спектру політологічних 

теорій, концептів і методів для аналізу політики на місцевому, 

національному та міжнародному рівні. 

ФК06. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати комплексні політологічні дослідження з використанням 

широкого кола прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу; 

ФК08. Знання та комплексне розуміння сучасних теорій регіонального 

управління та місцевого самоврядування, комплексне розуміння 

закономірностей та особливостей формування та реалізації влади на 

регіональному та місцевому рівнях, в тому числі у сфері розвитку 

будівельного комплексу та містобудування. 

ФК09. Комплексне розуміння теорій символічної політики, специфіки 

розвитку медіатехнологій, ролі архітектури в реалізації влади та політики. 

 

За результатами навчання аспірант зможе:  

ПР02. Оволодіння робочими навичками ефективно працювати 

самостійно або в групі, вміння отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і дотриманням 

етичних міркувань. 

ПР03. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема 

застосування сучасних інформаційних технологій, розробки, організації та 

управління науковими проектами та/або науковими дослідженнями, 

презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми 

наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, конференції), в 

засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контексті. 
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ПР04. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний 

кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну етику та 

академічну доброчесність, повагу різноманітності та мультикультурності. 

ПР06. Комплексно розуміти природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.  

ПР09. Комплексно розуміти принципи функціонування та 

закономірності розвитку влади та публічної політики, політичної поведінки. 

ПР11. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних 

понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних 

акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного 

контексту. 

ПР12. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних 

політичних системах та використовувати сучасні політологічні теорії, 

концепти та методи аналізу політики на місцевому, національному та 

міжнародному рівні.  

ПР13. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

комплексні політологічні дослідження з використанням широкого кола 

прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу. 

ПР15. Комплексно розуміти та застосовувати політологічні теорії до 

аналізу проблем регіонального та місцевого розвитку, будівництва та 

містобудування, вміти запропонувати шляхи їх розв’язання. 
 

 

5.   Обсяг курсу 

Найменування показників к-сть 

лекції 22 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 год. 

кількість годин навчальних занять  50 год. 

самостійна робота 100 год. 

загальний обсяг годи 150 год. 

кількість кредитів ЄКТ 5 

Форма підсумкового контролю залік 
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6. Пререквізити. 

Перелік попередньо прослуханих курсів:  

 НД01 «Історія філософії та філософської думки; 

 НД02 «Іноземна мова для наукового спілкування»; 

 НД03 «Академічна доброчесність та академічне письмо»; 

 НД04 «Організація та управління науковою діяльністю»; 

 НД07 «Теорія та історія політичної науки». 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання  

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, 

крім загальновживаних програм і операційних систем. 

 

8. Схема курсу . 

   

 
Дата/ 

кіл-ть  

Тема, план Форма 

заняття 

Літе- 

ратура  

Зав-

дання, 

год 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади політичної конфліктології. 

Змістовий модуль 1. Концептуальні  засади дослідження політичної 

конфліктології. 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 1. Політична 

конфліктологія як наука 

та навчальна дисципліна. 

1. Об’єкт та предмет 

політичної конфліктології. 

2. Функції конфліктології. 

3. Основні 

конфліктологічні концепції 

у світовій політичній науці. 

4. Розвиток вітчизняної 

конфліктології. 

Лекція (4 год.) / 

семінар (4 год.) 

1, 5, 6, 8, 

11, 13, 

16, 18, 

20, 21, 

23,  26, 

28, 30, 

32, 33,  

36, 37, 

48, 62, 

64, 66, 

73, 81 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

Згідно з 

розкла-

дом 

Тема 2. Поняття 

політичного конфлікту. 

1. Ознаки політичного 

конфлікту. 

2. Структура конфлікту: 

предмет, суб’єкти, 

просторові та часові 

характеристики. 

3. Функції політичного 

конфлікту. 

4. Типологія політичних 

конфліктів. 

Лекція (4 год.) / 

семінар (4 год.) 

4, 6, 7, 8, 

13, 21, 

27, 29, 

31, 39, 

44, 54, 

58, 65, 

66, 75 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

Згідно з 

розкла-

дом 

Тема 3. Процесуальний 

вимір політичних 

конфліктів. 

Лекція (2 год.) / 

семінар (4 год.) 

3, 8, 12, 

14, 20, 

21, 23, 

Питання; 

Есе по 

одному з 
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 1. Стадіальний вимір 

політичних конфліктів.  

2. Моделі поведінки в 

умовах конфліктів.  

3. Медіатизація політичних 

конфліктів. 

4. Управління конфліктами. 

Конфліктологічні 

процедури. 

28, 29, 

31, 37, 

39, 41, 

42, 47, 

49, 50, 

52, 55, 

57, 60, 

65, 69, 

70, 71, 

76 

питань 

Модуль 2. Політичні конфлікти: світовий  та український досвід . 

Змістовий модуль 2. Внутрішньополітичні та міжнародні конфлікти. 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 4. 

Внутрішньополітичні 

конфлікти: суб’єктивний 

та об’єктивний виміри.  

1. Механізми трансформації 

соціальних суперечностей у 

політичні конфлікти. 

Міжелітні, міжпартійні 

конфлікти. 

2. Урядові та парламентські 

конфлікти та кризи: прояви 

та шляхи подолання. 

3. Конфлікти у відносинах 

між органами державної 

влади: причини, наслідки, 

подолання. 

4. Системні політичні кризи 

та революції.  

5. Терористична діяльність. 

Лекція (4 год.) / 

семінар (4 год.) 

2, 10, 15, 

16, 34, 

40, 44, 

46, 56, 

57, 59, 

67, 71 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 5. Міжнародні 

політичні конфлікти. 
1. Регіональні політичні 

конфлікти сучасності.  

2. Війна як найгостріший 

політичний конфлікт. 

3. Гібридна війна. 

4. Механізми подолання 

міжнародних конфліктів. 

Лекція (2 год.) / 

семінар (4 год.) 

34, 35, 

38, 53, 

61, 80 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

Змістовий модуль 3. Політичні конфлікти в Україні. 

Згідно з 

розкла-

дом 

Тема 6. Внутрішньо- та 

зовнішньополітичні 

конфлікти в Україні. 

1. Основні соціальні 

суперечності у роки 

незалежності та механізми 

їх трансформації в 

конфлікти. 

2. Політичні революції 

епохи незалежності. 

Лекція (4 год.) / 

семінар (4 год.) 

7, 17, 19, 

22, 24, 

34, 43, 

45, 49, 

50, 51, 

59, 61, 

63, 64, 

72, 74, 

77, 78, 

79, 80 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 
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Помаранчева Революція та 

Революція Гідності.  

3. Війна на Сході України.  

Модуль 3. Політичні конфлікти у сфері будівництва та містобудування. 

Змістовий модуль 4. Будівництво та містобудування як простір політичних 

конфліктів. 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 7. Політичні 

конфлікти навколо 

процесів забудови та місто 

планування. 

1. Соціальні передумови 

конфліктів навколо 

забудови. 

2. Конфлікти у сфері 

архітектурно-будівельного 

контроля. 

3. Політичний вираз 

конфліктів у сфері 

забудови.  

4. Перспективи подолання 

конфліктів навколо питань 

формування міських 

просторів. 

Лекція (2 год.) / 

семінар (4 год.) 

9, 25, 68 Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

 
 

9. Рекомендовані джерела та література 

 

1. Арендт Х. О революции. М.: Изд-во «Европа», 2011. 464 с. URL: 

http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2014/12/%D0%B0%D1%80%D0%B5_1.pdf (дата звернення: 

01.05.2019). 

2. Бабкіна О.В., Булда О.А. Порівняльний аналіз політичних 

протестів в Україні та Бельгії. Вісник Донецького національного 

університету. Сер. Політичні науки. 2016. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdonnupn_2016_1_18 (дата звернення: 01.05.2019). 

3. Багінський А.В. Заходи держави в постконфліктному суспільстві, 

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 1(41) 2019 

С. 17-20. URL: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2019/1/4.pdf (дата 

звернення: 01.05.2019). 
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                                                                                 10. Система 
оцінювання та вимоги 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться 

у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для 

проходження тестування. 
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2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються 

у формі презентацій або в інших формах) перевіряються на плагіат. Для цілей 

захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має складати не 

менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій 

аспірантів у матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, 

які вже пройшли перевірку на плагіат. 

 

Політика щодо відвідування 

1. Аспірант, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має 

продемонструвати викладачу та надати до деканату ФУПП документ, який 

засвідчує ці причини. 

2. Аспірант, який пропустив лекційне заняття, повинен 

законспектувати зміст цього заняття та продемонструвати конспект 

викладачу до складання заліку. 

3. Аспірант, який пропустив практичне заняття, повинен 

законспектувати джерела, які були визначені викладачем як обов’язкові для 

конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання 

заліку,а також виконати есе,якщо його виконання було передбачене планом 

заняття. 

4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

 

Методи контроля 

Основні форми участі аспірантів у навчальному процесі, що підлягають 

поточному контролю, - це: виступ на семінарських заняттях; доповнення, 

запитання до виступаючого, рецензія на виступ; участь у дискусіях; аналіз 

першоджерел; письмові завдання (тестові, індивідуальні роботи у формі 

рефератів); есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). Кожна 

тема курсу, що винесена на лекційні і семінарські заняття відпрацьовується 

аспірантами у тій чи іншій формі, наведеній вище. Обов’язкова присутність 

на лекційних заняттях, активність впродовж семестру, 

відвідування/відпрацювання усіх семінарських занять, виконання інших 

видів робіт, передбачених навчальним планом з цієї дисципліни.  

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи. 

Позитивна оцінка поточної успішності аспірантів за відсутності пропущених 

і невідпрацьованих семінарських занять та позитивні оцінки за індивідуальну 

роботу є підставою до підсумкової форми контролю – заліку . Бали за 

аудиторну роботу відпрацьовуються у разі пропусків.  

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх 

видів навчальної роботи згідно зі структурою кредитів.  

Відповідно до робочої програми оцінювання проводиться за 100-

бальною шкалою. Участь в роботі впродовж семестру - 100.  

Форма підсумкового контролю – залік.  
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

-  семінарські завдання 30% семестрової оцінки;  

- індивідуальна робота 30 % семестрової оцінки;  

- модульний: тестовий (заліковий) – 40 % семестрової оцінки. 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточне оцінювання та самостійна робота Інд. завд. Сума 

М1 М2 М3 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4   

20 20 20 10 30 100 

                                                                         

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А 

Зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контроля 

                                       

Аспіранту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 

балів, призначається додаткова залікова сесія. В цьому разі він повинен 

виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

Аспірант, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не 

допускається до складання заліку.  

Аспірант має право на опротестування результатів контроля 

(апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції визначені внутрішніми 

документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до аспірантівтів на початку вивчення дисципліни. 

 

 

 



18 
 

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

1.   Предмет,структура,методи політичної конфліктології. 

2.   Поняття  політичного конфлікту,його сутність та функції. 

3.   Субєкт та об’єкт політичного конфлікту. 

4.   Джерела та умови виникнення політичного конфлікту. 

5.   Динаміка розвитку політичного конфлікту. 

6.   Проблема політичних конфліктів у зарубіжній конфліктології. 

7.   Проблема політичних конфліктів в українській конфліктології. 

8.   Методологічні основи дослідження політичних конфліктів. 

9.   Позитивні та негативні функції політичних конфліктів. 

10. Класифікація політичних конфліктів 

11. Соціальні та політичні конфлікти. 

12. Міжнаціональні та міжетнічні конфлікти. 

13. Особливості та умови прогнозування політичних конфліктів. 

14. Поняття системного політичного конфлікту. 

15. Технології попередження політичних конфліктів. 

16. Стадії розвитку політичного конфлікту. 

17. Етапи врегулювання політичного конфлікту. 

18. Медіатизація політичних конфліктів. 

19. Суспільно-політичні конфлікти в умовах трансформації 

українського суспільства. 

20. Політична стабільність і конфлікт. 

21. Ідеологічні аспекти політичних конфліктів. 

22. Конфлікт як інструмент політики. 

23. Внутрішні та міжнародні конфлікти. 

24. Конфлікти цінностей,інтересів та політичних культур. 

25. Проблема легітимності в політичному конфлікті. 

26. Політична криза: основні типи, характеристика. 

27. Політична влада як предмет конфлікту. 

28. Конфлікт і консенсус в українській політиці. 

29. Переговори як метод розв’язання політичного 

конфлікту(структура,стратегії,функції). 

30. Правові методи врегулювання політичних конфліктів. 

31. Особливості збройних конфліктів у сучасному світі. 

32. Шляхи подолання політичних конфліктів. 
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