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Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Основна ціль навчальної дисципліни: сформувати у слухачів знання про чинники виникнення та перебігу 
конфліктів у соціально-політичній сфері на різних рівнях їх функціонування 

Метою викладання  навчальної дисципліни є формування у студентів як майбутніх професіоналів 
здатностей: 



К1.Здатність застосовувати сучасні концепції (з опертям на історичну макросоціологію) та інші 

релевантні дослідницькі програми для створення ефективних методик врегулювання конфліктів 

в соціально-політичній сфері. 

 К2.Здатність використовувати сучасні методи для дослідження та врегулювання конфліктів в 

соціально-політичній сфері. 

К6.Здатність володіти навичками концептуального /та методологічного забезпечення 

діяльності державних та недержавних організацій з врегулювання конфліктів та 

миробудівництва. 

 

Згідно з вимогами сертифікатної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання: 

РН1.Уміти застосовувати сучасні концепції (з опертям на історичну макросоціологію) та інші 

релевантні дослідницькі програми для створення ефективних методик врегулювання конфліктів 

в соціально-політичній сфері. 

РН2. Використовувати сучасні методи для дослідження та врегулювання конфліктів в соціально-

політичній сфері. 

РН6.Володіти навичками концептуального /та методологічного забезпечення діяльності 

державних та недержавних організацій з врегулювання конфліктів та миробудівництва. 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Соціально-політичні конфлікти: історія і сучасність. 

2. Структурні та ідеативні чинники соціально-політичних конфліктів. 

3. Основні концептуальні підходи до пояснення /інтерпретації соціально-політичних 

конфліктів. 

4. Типи політичних режимів та врегулювання соціально-політичних конфліктів. 

5. Аналіз соціально-політичних конфліктів у модерних суспільствах: від міждержавного до 

світ-системного виміру. 

6. Міжнародний досвід та практики врегулювання соціально-політичних конфліктів. 

7. Роль історичної спадщини у сучасних соціально-політичних конфліктах: расові конфлікти 

(на прикладі США).  

8. Історичні витоки та досвід врегулювання конфлікту у Північній Ірландії. 

9. Етнополітичні конфлікти у контексті залежності та недорозвитку (наприкладі 

Гватемали). 

Розподіл годин 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

 
Всьог

о: 

у тому числі: 

Лекції 
Семін
арські 

СРС 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Соціально-політичні конфлікти: історія і сучасність 14 2 4 8 

Тема 2. Структурні та ідеативні чинники соціально-
політичних конфліктів. 

13 2 4 7 

Тема 3. Основні концептуальні підходи до пояснення 
/інтерпретації соціально-політичних конфліктів 

13 2 4 7 

Тема 4. Типи політичних режимів та врегулювання соціально-
політичних конфліктів. 

13 2 4 7 

Тема 5. Аналіз соціально-політичних конфліктів у модерних 
суспільствах: від міждержавного до світ-системного виміру. 

13 2 4 7 



Тема 6. Міжнародний досвід та практики врегулювання 

соціально-політичних конфліктів. 

13 2 4 7 

Тема 7. Роль історичної спадщини у сучасних соціально-

політичних конфліктах: расові конфлікти (на прикладі США). 

13 2 4 7 

Тема 8. Історичні витоки та досвід врегулювання конфлікту у 

Північній Ірландії. 

12 2 2 8 

Тема 9. Етнополітичні конфлікти у контексті залежності та 

недорозвитку (на прикладі Гватемали). 

12 2 2 8 

Контрольні заходи   
МКР                                                                                                                         

2  2  

Залік 2  2  

Всього 120 18 36 66 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються 
студентам електронною поштою або розповсюджуються через обраний студентами месенджер. 
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10. Вольський О. М. Вплив транзиту гегемонії на структури символічного насильства в 
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15. Darder A. , Fletcher B. Black Lives Matter Is Part of a Global Struggle Against Oppression // Jacobin. 
https://jacobinmag.com/2020/08/black-oppression-racism-dr-king-colonialism 

16. Dianara A. Happy Birthday, Gilets Jaunes // Jacobin. https://jacobinmag.com/2019/11/gilets-jaunes-yellow-
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17. Social & Political Conflict – Understanding the Sources. https://mediatorsbeyondborders.org/what-we-
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Навчальний контент 

Лекційні заняття 

N 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань Кількість 

годин 

1 Тема: Соціально-політичні конфлікти: історія і сучасність 

Основні питання: Конфлікти: дефініція поняття. Конфлікти та їхні 

форми. Соціально-класові конфлікти. Конфлікти у політичній сфері: а) 

держава проти громадянського суспільства; б) конфлікти ідеологій та 

партій в) раса та етнічність як джерело конфліктів. 

СРС: Пояснити джерела соціального конфлікту конфлікт на прикладі в 

«жовтих жилетів» у Франції. Проаналізувати клнфлікти у міжрасових 

взаєминах на прикладі руху BLM в США. 

Література: 2,3,16,17,18 

2 

2 Тема: Структурні та ідеативні чинники соціально-політичних конфліктів 

Основні питання: Держава як основний агент соціальних змін. Держава 

як джерело конфліктів. Держава як регулятор конфліктів. Ідеології та 

ідеологічні конфлікти. Типи ідеологій. 

СРС: Проаналізуйте динаміку становлення основних ідеологій світ-

систему модерну за І. Валерстайном: консерватизму, лібералізму та 

радикалізму. Поясніть, чому Ч. Тіллі порівнює процес становлення 

держави з організованою злочинністю та війною. 

Література:4,5,6 

2 

3 Тема: Основні концептуальні підходи до пояснення /інтерпретації 

соціально-політичних конфліктів 

Основні питання: Потрактування конфлікту у німецькій соціально-

політичній думці: від марксизму до Веберіанства. Конфлікт в теорії 

модернізації: версія С. Гантінгтона. Економічний конфлікт як рушії 

глобалльної динаміки: пояснення А. Г. Франка. Історична соціологія 

конфліктів: світ-системний аналіз І. Валерстайна та Г. Дерлуг‘яна. 

СРС: Поясніть, яке місце проблема конфлікту займала у дискурсі 

марксизму? Проаналізуйте потрактування конфлікту у соціології М. 

Вебера. Порівняйте підходи до конфлікту у рамках теорії модернізації та 

світ-системного аналізу. 

Література: 1,7,8,9 

2 

4 Тема: Типи політичних режимів та врегулювання соціально-політичних 

конфліктів. 

Основні питання: Типологія політичних режимів: ліберальні демократії, 

авторитарні / автократичні та ленінські. Формула А. Гіршмана (exit, voice 

and loyalty) та підходи різних режимів до проблем конфліктів. 

СРС: Проаналізуйте, як ленінські режими потрактовуали конфлікти на 

різних стадіях своєї еволюції. Поясніть, який з елементів схеми А. 

Гіршмана є найбільш поширеним у ліберальних демократіях. 

Література:1,19,20 

2 

5 Тема: Аналіз соціально-політичних конфліктів у модерних суспільствах: 

від міждержавного до світ-системного виміру. 

Основні питання: Теоретичний рух повернення держави до центру 

соціально-політичного аналізу: держава як принциповий діяч у політико-

адміністративній сфері (ідеї Теди Скочпол та Чарлза Тіллі). Модерна світ-

система та держави: конфлікти та взаємодія (ідеї І. Валерстайна та Г. 

Дерлуг‘яна). 

СРС: Проаналізуйте чинники 30-ти річної війни та їі наслідки для 

міждержавних відносин. Визначте ті фактори, які уможливлюють аналіз 

2 



подій у світ-системі впродовж 1914–1945 років як Другої тридцятирічної 

війни. 

Література:10,11, 13 

6 Тема: Міжнародний досвід та практики врегулювання соціально-

політичних конфліктів 

Основні питання: ООН та її досвід у сфері врегулювання конфліктів. 

Досвід Євросоюзу як інституції з врегулювання конфліктів. 

СРС: Провналізуйте підходи ОНН до врегулювання конфліктів. Визначте 

основні фактори, які впливають на поставу ЄС щодо воегулювання 

конфліктів. 

Література:14,15,21 

2 

7 Тема: Роль історичної спадщини у сучасних соціально-пролітичних 

конфліктах: расові конфлікти (на прикладі США). 

Основні питання: Соціально-економічна нерівність: наслідки для 

соціально-політичної сфери. Дискримінаційні практики расового 

профіліювання у сфері боротьби зі злочинністю в США. Ідеологічна 

поляризація та спадщина рабовласницького Півдня / Конфедерації в 

США. Програмамa Build Back Better уряду США як спроба врегулювання 

расових конфліктів. 

СРС: Проаналізуйте чинники Громадянської війни в США. Наскільки 

питання рабовласництва було визначальним? Проаналізуйте чинники та 

практики racial profiling з боку правоохоронної системи в США. 

Проаналізуйте засади урядової програми Build Back Better в США. 

Література:22,23,24 

2 

8 Тема: Історичні витоки та досвід врегулювання конфлікту у Північній 

Ірландії. 

Основні питання: Історичні витоки конфлікту у Північній Ірландії. Чи 

був є) конфлікт у Північній Ірландії релігійним? Колоніальна / 

імперіалістична спадщина як чинник конфлікту. Політичний діалог та 

компроміс як інструменти врегулювання конфлікту у Північній Ірландії. 

Література:25,26,27 

2 

9 Тема: Етно-політичні конфлікти у контексті залежності та недорозвитку 

(наприкладі Гватемали). 

Основні питання: Становлення авторитаризму у Гватемалі у контексті 

Холодної війни. Дискримінація корінного населення та економічна 

нерівність як фактори конфлікту у Гватемалі. Міжнародні інституції у 

врегулюванні конфлікту у Гватемалі. 

Література:28,29 

2 

 Разом 18 

 

Семінарські заняття 

N 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань Кількість 

годин 

1 Тема: Соціально-політичні конфлікти: історія і сучасність 

Основні питання: Ключові типи соціальних взаємодій: конфлікт, 

співпраця та переговори. Види конфліктів. Війна як один з видів 

конфлікту. Види співпраці. Переговори та медіація.   

Література: 2,3,16,17,18 

4 

2 Тема: Структурні та ідеативні чинники соціально-політичних конфліктів 

Основні питання: Ідеологія як «фальшива свідомість». Відмінності між 

домінуванням та ідеологічною гегемонією. Поняття ідеологічної гегемонії 

(Антоніо Грамші). Концепт ідеології за Славою Мжижиком. 

4 



Література:4,5,6 

3 Тема: Основні концептуальні підходи до пояснення /інтерпретації 

соціально-політичних конфліктів 

Основні питання: Політичний вимір конфлікту. Конфлікт як провал 

політики (Арістотель). Війна як продовження політики (Фон Клаузевіц). 

Концепт тринітарної війни. Тотальна війна. Конфлікт з низькою 

інтенсивністю.  

Література: 1,7,8,9 

4 

4 Тема: Типи політичних режимів та врегулювання соціально-політичних 

конфліктів. 

Основні питання: «Війна всіх проти всіх» як базова передумова 

політичного реалізму. Авторитаризм і війна. Демократія і війна. Право 

сильного чи сила права. Чи воюють демократії одна з одною? 

Література:1,19,20 

4 

5 Тема: Аналіз соціально-політичних конфліктів у модерних суспільствах: 

від міждержавного до світ-системного виміру. 

Основні питання: Конфлікти на мікро-, мезо- та макро-рівнях. 

Специфіка конфліктів співпраці та переговорів за доби пізнього модерну 

чи капіталізму.  

Література:10,11, 13 

4 

6 Тема: Міжнародний досвід та практики врегулювання соціально-

політичних конфліктів. 

Основні питання: Право війни у довоєнних конституційних документах. 

Право на оборону держав після Другої Світової війни. Чи існує 

«справедлива війна»? 

Література:14,15,21 

4 

7 Тема: Роль історичної спадщини у сучасних соціально-політичних 

конфліктах: расові конфлікти (на прикладі США). 

Основні питання: Політика пам’яті та конфлікти. Стратегії поводження з 

колективною пам’яттю заради уникнення конфліктів. Забування війн та 

конфліктів у політиці пам’яті як механізм врегулювання конфліктів. 

Література:22,23,24 

4 

8 Тема: Історичні витоки та досвід врегулювання конфлікту у Північній 

Ірландії. 

Основні питання: Специфіка врегулювання конфліктів на релігійному та 

національному ґрунті у Західній Європі та на Близькому Сході. 

Література:25,26,27 

2 

9 Тема: Етно-політичні конфлікти у контексті залежності та недорозвитку 

(на прикладі Гватемали). 

Основні питання: Специфіка врегулювання конфліктів в країнах з 

високим рівнем соціальної поляризації та нерівності. Чи може розвиток 

допомогти врегулювати конфлікт? 

Література:28,29 

2 

 Разом 36 

 

2. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Навчальні заняття проводяться у формі лекційних та семінарських занять. На лекціях викладач різні 

теоретичні підходи до врегулювання конфліктів, а також представляє регіональні та етнічні 

конфлікти як зіткнення соціальних інтересів, окреслює типи збройних конфліктів, розкриває 

особливості феномену етнічності та нації, наводить характеристику геноциду, пропонує 

інструментарій безпечної реінтеграції окупованих територій, може відтворювати матеріал у вигляді 



презентації. Лекції відбуваються у формі діалогу, коли викладач задає зустрічні запитання аудиторії 

щодо навчального матеріалу, може попросити дати оперативну відповідь на поточне запитання. 

Основною формою роботи на семінарському занятті є виступ, який поєднує комунікативні здатності 

студента з демонстрацією та закріпленням знань. Викладач оцінює як глибину, ширину, точність 

визначень під час виступу студента, здатність оперативно реагувати на запитання аудиторії. Під час 

семінарського заняття додаткового оцінюється активність здобувачів при формулюванні запитань, 

участь у дискусії, формулювання альтернативних гіпотез. Окремі семінарські заняття передбачають 

підготовку презентацій здобувачами, що посилює репрезентативні навички і поглиблює усвідомлення 

теми. 

Модульна контрольна робота спрямована на виявлення рівня знань студентів. Проте, проблемний 

метод, що використовується під час цього виду контролю також дозволяє оцінити аналітичні 

здібності здобувачів вищої освіти. 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на першому 

занятті. 

3. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента розрахована на підготовку питань наданих на лекційних 
заняттях, аналіз окремих першоджерел. Викладач також пропонує до опрацювання сучасні 
наукові статті та публіцистичні матеріали пов'язані з різними теоретичними підходами до 
врегулювання конфліктів. 

Політика та контроль 

4. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять  

Відвідування лекційних і семінарських занять є обов'язковим.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання  

Здобувачі мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 
контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 
процедурами.  

Для оскарження контрольних заходів здобувач має подати заяву, у якій має бути вказана 
причина оскарження, наведені факти упередженості викладача. Викладач повинен обговорити 
дану заяву зі здобувачем особисто на консультації. В разі відсутності порозуміння щодо 
результату контрольного заходу, формується комісія з викладачів кафедри, яка оцінює 
процедуру проведення контрольного заходу та претензії здобувача. Комісія може вирішити 
провести контрольний захід повторно, або відхилити заяву. Рішення комісії є остаточним та 
оскарженню не підлягає.  

 Академічна доброчесність  

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 3 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

 

5. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за наступні види 



робіт: 
1) відповіді на семінарських заняттях; 
2) активна робота на семінарських заняттях; 
3) експрес-контрольні в процесі лекційних занять; 
4) написання модульної контрольної роботи (МКР). 
І. Робота протягом семестру 
1. Виступи на семінарських заняттях 
Максимальна кількість балів, які здобувач може отримати на всіх семінарських заняттях 
протягом семестру, дорівнює 35 балів. 
При відповіді на кожне питання студент отримує: 
«відмінно» – 5 балів – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) якщо при 
відповіді здобувач демонструє глибоке знання матеріалу, логічно і послідовно його викладає, 
дає обґрунтовані висновки, вільно оперує конкретними даними, з легкістю і переконливо 
відповідає на поставлені питання; 
«добре» – 4 бали – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або 
повна відповідь з незначними неточностями, відповідає на більшість з поставлених 
запитань 
викладача та здобувачів; 
«задовільно» – 3 бали – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) 
«незадовільно» – 0 балів – значні помилки, виступ не послідовний, на поставлені 
запитання не відповідає взагалі, відсутня робота на семінарі. 
2. Активність роботи на семінарських заняттях 
Максимальна кількість балів, які здобувач може отримати на всіх семінарських заняттях 
протягом семестру, дорівнює 20 балів. 
«відмінно» – 3 бали – здобувач  бере активну участь в обговоренні усіх питань плану 
семінарського заняття; 
«добре» – 2 бали – здобувач  бере участь в обговоренні окремих питань плану 
семінарського заняття. 
«задовільно» – 1 бал – здобувач  бере участь в обговоренні одного питання плану 
семінарського заняття. 
«незадовільно» – 0 балів – здобувач  не бере участі в обговоренні питань теми 
семінарського заняття. 
3. Експрес-контрольні на лекціях 
Експрес-контрольні роботи оцінюються у 5 балів кожна. Враховуючи, що протягом 
семестру відбувається 4 експрес-контролі, максимальна кількість балів за експрес-
контрольні 
– 20 балів. 
«відмінно» – 5 балів – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації); 
«добре» – 4 балів – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або 
повна відповідь з незначними неточностями; 
«задовільно» – 3 бали – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та 
незначні помилки; 
«незадовільно» – 0 балів – немає відповіді, або студент відсутній під час написання 
роботи. 
 
4. Модульна контрольна робота (МКР) 
МКР оцінюється максимально 25 балів. 
Кожна МКР передбачає письмову відповідь на 1 питання, протягом 
однієї академічної години на семінарських заняттях. 
Оцінювання відповіді на питання здійснюється за наступними критеріями: 
«відмінно» – 10-9 балів – надаються точні дефініції, надано декілька теоретично 
обґрунтованих аргументів щодо питання, наведення прізвищ дослідників, які вивчали дану 



проблему; 
«добре» – 7-8 балів − відображається сутність питання, але наявні неточності у 
відповіді; 
«задовільно» – 6 балів – неповна відповідь, наявні суттєві помилки; 
«незадовільно» – 0 балів – відсутня або некоректна відповідь. 
6. Заохочувальні бали 
Всього не більше 10 балів за такі види робіт: 
– за науково-дослідницьку діяльність (участь у конференціях, «Днях науки ФСП», 
конкурсах студентських робіт, публікації); 
– участь у факультетських олімпіадах з дисципліни та всеукраїнських олімпіадах. 
ІІ. Порядок проведення атестацій і семестрового контролю 
На першій атестації здобувач  отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг на час 
атестації складає 20 і більше балів. 
На другій атестації здобувач отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг на час 
атестації складає 40 і більше балів. 
У випадку, якщо цей показник не відповідає вимогам, виставляється «не атестований».  
Сума рейтингових балів, отриманих здобувачем протягом першого семестру, за умови 
зарахування МКР, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею переведення. Якщо 
сума балів менша за 60, але МКР зараховано, студент виконує залікову контрольну роботу. 
У 
цьому разі сума балів за виконання МКР та залікову контрольну роботу переводиться до 
підсумкової оцінки згідно з таблицею переведення. Студент, який у семестрі отримав 
більше 
60 балів та має позитивну оцінку за МКР, отримує залікову оцінку «автоматом». 
Здобувач , який у семестрі отримав більше 60 балів, але бажає підвищити свій результат, 
може взяти участь у заліковій контрольній роботі. У цьому разі остаточний результат 
складається з балів, отриманих на заліковій контрольній роботі та балів за МКР. 
Ваговий бал залікової контрольної роботи – 80 балів. 
Завдання залікової контрольної роботи складається з чотирьох питань, на які повинен 
відповісти студент. Питання є різними за змістом, відповідають тематиці лекцій, 
семінарів, 
самостійної роботи, питань з самоконтролю (перелік питань у додатку 3). 
Відповідь на кожне питання оцінюється у 20 балів. 
Система оцінювання питання: 
«відмінно» – 20-18 балів – повна відповідь на питання (не менше 90% потрібної 
інформації); 
«добре» – 17-15 балів – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, 
незначні неточності); 
«задовільно» – 14-12 балів – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та 
деякі помилки); 
«незадовільно» – 0 балів – незадовільна відповідь. 
 
Поточний контроль: експрес-опитування, опитування за темою заняття, МКР. 
Календарний контроль: відсутній. 
Семестровий контроль: залік  
Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 



Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Вирішення конфлікту з позиції сили (за Фукідідом «Історія Пелопонеської війни»)  

2. Вплив природи людини на розуміння конфлікту (за Арістотелем «Політика» (книги 1, 4, 5) та 

Томасом Гоббсом «Левіафан»  

3. Суперечності у суспільстві та їх вирішення у релігійно-філософських текстах різних культур 

(Біблія, Коран, Артхашастра, Дхаммапада, “Мистецтво війни вчителя Суна”)  

4. Теоретичне осмислення міжнародної безпеки в трактаті Гуго Гроція «Про право війни і миру»  

5. Теорія війни Карла фон Клаузевіца  

6. Особливості поняття миру в ідеалістичному підході Іммануїла Канта.  

7. Марксистській підхід до розуміння природи суспільних протиріч.  

8. Конфлікт як самостійний предмет досліджень Георга Зіммеля.  

9. Порівняйте розуміння конфліктів Карла Маркса та Георга Зіммеля.  

10. Функції соціального конфлікту за Льюїсом Козером.  

11. Конфлікт в соціології Еміля Дюркгейма.  

12. Функціональний підхід в аналізі конфліктів (за роботою Роберта Мертона «Явні і латентні 

функції»).  

13. Ральф Дарендорф про соціальний конфлікт.  

14. Теорія ігор у вивченні конфліктів (за роботою Томаса Шеллінга «Стратегія конфлікту»).  

15. Історичний підхід Чарльза Тіллі Тіллі у вивченні причин воєн. 

 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Різні "моделі людини/Homo" в соціальних науках та їх зв'язок з уявленнями про  конфлікти Homo 

Politicus та уявлення про конфлікти. Homo Economicus та уявлення про конфлікти. 

2. Homo Sociologicus та уявлення про конфлікти.    

3. Які три типи соціальних взаємодій важливі при досліджені війни і миру? Конфліктне бачення 

світу за Гераклітом. Вирішення конфлікту з позиції сили (за Фукідідом «Історія Пелопонеської 

війни»). Вплив природи людини на розуміння конфлікту (за Арістотелем «Політика» (книги 1, 4, 

5) та Томасом Гоббсом «Левіафан» 

4. Суперечності у суспільстві та їх вирішення у релігійно-філософських текстах різних культур 

(Біблія, Коран, Артхашастра) 

5. Теоретичне осмислення міжнародної безпеки в трактаті Гуго Гроція «Про право війни і миру»  

6. Теорія війни Карла фон Клаузевіца. Чи є війна “провалом політики”? 

7. Особливості поняття миру в ідеалістичному підході  Іммануїла Канта. 

8. Методологічний індивідуалізм і уявлення про конфлікти. 

9. Марксистській підхід до розуміння природи суспільних протиріч.Класовий vs статусний підхід до 

конфліктів. 

10. Конфліктологічна парадигма в соціальних науках: підходи, теорії та практики. Конфлікт як 

самостійний предмет досліджень Георга Зіммеля. Порівняйте розуміння конфліктів Карла 

Маркса та Георга Зіммеля. Макс Вебер та статусна теорія конфлікту. 

11. Функції соціального конфлікту за Льюїсом Козером. 

12. Конфлікт в соціології  Еміля Дюркгейма. Конфлікти, як збурення соціальної системи. Чи була у 

Толкотта Парсонса теорія конфлікту ?  Ніл Смелзер про стадії розвитку конфліктів. 



13. Ненасильство, як стратегія. Чи працює ?  

14. Психоаналітичне розуміння соціальних конфліктів. Психоаналітичні техніки для миру. Як це 

працює ? 

15. Рольові теорії конфліктів. Ральф Дарендорф про соціальний конфлікт. Як його регулювати ? 

16. Чи є різниця між переговорами, медіацією і арбітражем ? Що таке діалог заради примирення? За 

яких умов він можливий, а коли ні? Наведіть аргументи на основі прочитаних робіт. 

17. Регулювання конфліктів чи їх вирішення ? Конфлікти ідентичностей: чому вони виникають? 

Комунікація за умов конфлікту (за Джоном Бертоном) 

18. Прикладне дослідження миру. Прийняття рішень за умов конфлікту і кризи. Йохан Галтунг і 

дослідження “структурного насильства”, умов миру. Інституалізація рішень по врегулюванню 

конфліктної ситуації (за Елеонор Остром). Теорія ігор у вивченні конфліктів (за роботою Томаса 

Шеллінга «Стратегія конфлікту»). Історичний підхід Чарльза Тіллі у вивченні причин воєн. 
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