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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Конфліктологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 053- 

«Психологія». 

Конфліктологія – це система знань про закономірності і механізми виникнення і 

розвитку конфліктів, а також про принципи і технології управління ними. Вивчення 

конфліктології має на меті формування системних загальнотеоретичних знань, практичних 

навичок і умінь щодо визначення та основного змісту поняття конфліктів. 
Програма дисципліни «Конфліктологія» складена з урахуванням сучасних теоретичних і 

практичних вимог до знань, умінь та практичних навичок, необхідних майбутнім психологам. 

Міждисциплінарні зв’язки: викладання курсу «Конфліктологія» передбачає 

взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами як «Психологія конфлікту», «Соціальна 

конфліктологія», «Юридична конфліктологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Вивчення курсу «Конфліктологія» має таку мету та завдання: 

Мета – формування у студентів цілісної системи знань про природу конфліктів, 

причини їх виникнення, способи управління конфліктними ситуаціями й методи подолання 

конфліктів. 

Завданням є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з питань: 

– розуміння конфліктної ситуації і конфлікту; 

– розуміння природи конфлікту та видів конфліктів; 

– управління конфліктною ситуацією; 

– аналізу конфліктів і вироблення методів їх подолання. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Конфліктологія» студенти 

набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності.  

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати наукові та практичні проблеми у 

сфері психології, застосувати психологічні знання та уміння в процесі навчання, оволодіння 

основами професії. 

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння предметної області та специфіки 

професійної діяльності психолога; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні компетентності: уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 

професійної мобільності; здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження; здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні знати : 

– предмет, об’єкт, закономірності, методи, принципи та функції конфліктології; 

– зміст елементів, що складають конфлікт, його масштаб і межі; 

– джерела конфліктності в суспільстві, рушійні сили конфліктної взаємодії, динаміку 

конфлікту; 

– суб’єктивну складову соціального конфлікту та види соціальних конфліктів; 

– сутність, природу і специфічні риси конфлікту, різновиди конфліктів;  

– шляхи їх попередження та подолання; 

вміти : 

– проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації в різних галузях 

життєдіяльності; 

– правильно будувати стратегію управління конфліктною ситуацією; 

– обирати методи прогнозування та профілактики конфліктності у соціальних 

відносинах; 

– грамотно застосовувати способи розв’язання різноманітних конфліктів; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Конфлікт як явище соціального життя 

 

Тема 1. Предмет конфліктології як науки 

Конфліктологія як наука. Наукове визначення конфлікту та його ознаки. Структурні 

елементи конфлікту. Підходи до вивчення конфліктів. Методи вивчення конфліктів. 

Динаміка конфлікту. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. Конфліктологія як 

наука і мистецтво. Предмет і завдання конфліктології. Зв’язок конфліктології з іншими 

науками. Поняттєвий апарат конфліктології. Потенційний, істинний, хибний конфлікт. 

Реалістичний та нереалістчний конфлікт. Внутрішньоособистісний, міжособистісний, 

міжгруповий конфлікт. Типологія конфліктів: за способом розв’язання (насильницькі, 

ненасильницькі), за сферами прояву (політичні, соціальні, економічні, організаційні), за 

спрямованістю впливу (вертикальні, горизонтальні), за мірою виявленості (відкриті, 

приховані), за потребами (когнітивні, конфлікти інтересів) тощо. 

Тема 2. Конфлікти в історії суспільної думки  

Накопичення і розвиток конфліктологічних ідей і поглядів в історичному аспекті. 

Давні уявлення про конфліктність буття. Співвідношення категорій протиріччя, боротьби та 

конфлікту в працях давніх філософів. Тлумачення природи конфлікту в епоху 

Середньовіччя. Різні підходи до розуміння природи конфлікту в Новий час. Проблематика 

конфлікту в соціології Макса Вебера, Еміля Дюркгейма, Георга Зіммеля, Ральфа 

Дарендорфа. Функції соціального конфлікту в працях Толкотта Парсонса, Льюіса Козера. 

Загальна теорія конфліктної взаємодії Кеннета Боулдінга. Соціологічна традиція вивчення 

конфліктів. Психологічна традиція вивчення конфлікту. Становлення конфліктології як 

науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі. 

 

Змістовий модуль 2. Природа конфліктів 

 

Тема 3. Види конфліктів  

Попередження внутрішньоособистісних конфліктів. Міжособистісні конфлікти та їх 

властивості, конфлікти групові та між особистістю і группою, інші види конфліктів 

(горизонтальні, вертикальні; духовні, матеріальні; за сферами: рольові, політичні, соціальні, 

міжетнічні, міжконфесійні, конфлікти культур та духовних цінностей, юридичні, економічні 

тощо). Механізми виникнення міжособистісних конфліктів. Причини міжособистісних 

конфліктів. Структура міжособистісних конфліктів. Сфери їх прояву. Поняття 

міжособистісного конфлікту та його особливості. Причини та чинники міжособистісних 

конфліктів. Управління міжособистісними конфліктами. Групові конфлікти та їх 

особливості. Конфлікт «група – група». Внутрішньогруповий фаворитизм. Трудові 

конфлікти і шляхи їх розв’язання. Специфіка міжетнічних конфліктів. Внутрішньополітичні 

конфлікти. Мобінг-конфлікт. Особливості міждержавних конфліктів. Типологія 

міждержавних конфліктів. Напрямки запобігання міждержавних конфліктів. Загальна 

характеристика міжнародної конфліктності в новому столітті. Особливості та специфіка 

сучасного етапу міжнародних відносин. Загальносистемні передумови конфліктності. Типи 

сучасних міжнародних конфліктів трансрегіонального та глобального рівнів. Нове в 

регіональних конфліктах 2000-х років. Заморожені та «зворотньо заморожені» конфлікти. 

Ідеологія в сучасних конфліктах та особливості їх протікання. Основні шляхи, та засоби 

запобігання ескалації та врегулювання міжнародних конфліктів. Роль міжнародних 

організацій (ООН, Ради Європи) та воєннополітичного блоків (НАТО) у попередженні, 

запобіганні ескалації та врегулюванні міжнародних конфліктів. Основні засоби діяльності 

Ради Безпеки ООН щодо врегулювання міжнародних конфліктів. 
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Тема 4. Поняття та динаміка конфлікту 

Причини конфліктів у різних концептуальних підходах. Мотиваційний підхід. 

Когнітивний підхід. Організаційний підхід.  

Компоненти конфліктної ситуації. Роль рангів опонентів в конфліктній ситуації.  

Психологічна структура конфлікту, співвідношення різних рівнів мотивації. Типи 

конфліктів за різними критеріями визначення. Динаміка конфліктів. Історія виникнення та 

розвитку конфліктології як теорії та практики. Становлення вітчизняної юридичної 

конфліктології. Предмет, завдання та сучасні проблеми юридичної конфліктології як 

міждисциплінарної галузі знань.  

Загальна теорія конфлікту. Проблематика конфлікту за М. Вебером. Конфлікт та 

девіантна поведінка (Е. Дюркгейм). Соціальна напруга в теорії соціальної дії Т. Парсонса. Р. 

Дарендорф: конфлікт та модернізація суспільства.  

Природа конфлікту. Поняття конфлікту, його сутність та функції. Рушійні сили та 

мотивація конфлікту.  

Сфери конфліктних взаємовідносин. Рівні наукового розгляду: геополітичний, 

політологічний, соціологічний, психологічний. Проблема взаємовідносин конфліктів на 

макро- та мікрорівнях.  

Класифікація конфліктів: за сферами прояву, за ступенем тривалості та напруги, за 

суб’єктами конфліктної взаємодії, за соціальними наслідками, за предметом. 

 

Змістовий модуль 3. Технології управління конфліктами 

 

Тема 5 Управління конфліктами 

Поняття управління конфліктом. Загальний зміст управління конфліктом: 

прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання та вирішення. Джерела 

прогнозування конфлікту. Шляхи попередження конфлікту. Вимушені та превентивні форми 

попередження конфлікту. Стимулювання конфлікту, його форми та засоби. Технології 

регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, організаційні. 

Етапи врегулювання конфлікту. Передумови, форми та засоби вирішення конфліктів. 

Алгоритм діяльності з управління конфліктами. Фактори прийняття конструктивних рішень 

по конфлікту.  

Усунення причин юридичних конфліктів на загальносоціальному та психологічному 

рівнях, попередження міжособових кримінальних конфліктів. Методи підтримки 

співробітництва в юридичному конфлікті: згода, практична емпатія, збереження репутації, 

взаємодоповнення, виключення соціальної дискримінації. Інституціоналізація відносин. 

Нормативні механізми (моральні, релігійні, правові, політичні). 

 

Тема 6 Особистість в умовах конфлікту 

Психологічні особливості поведінки особистості в умовах юридичного конфлікту. 

Комунікативні здібності в умовах юридичного конфлікту. Урахування особливостей 

темпераменту в конфліктній ситуації. Екстраверти та інтроверти в умовах юридичного 

конфлікту. Мобільність та ригідність в умовах юридичного конфлікту.  

Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії 

поведінки особистості в конфлікті: примус, відхід, уступка, компроміс, співробітництво. 

Двомірна модель Томаса-Кілмена стратегії поведінки в конфлікті. Психологічні властивості 

міжособистісних відносин у конфлікті (симпатії - антипатії, взаємовплив, співпереживання, 

взаєморозуміння).  

Типи конфліктних особистостей. Конфліктна особистість демонстративного, 

ригідного, некерованого та педантичного типів. Конфліктна особистість «безконфліктного» 

типу. Застосування теорії акцентуації особистості (К. Леонгард, А. Лічко) у практиці 

розв’язання юридичного конфлікту.  

Психологічний захист особистості в конфліктній ситуації. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

іспит 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль (творчі роботи, тести), модульний контроль 

 

 

 


