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Конфлікти в публічній політиці 
 
Анотація. Дисципліна «Конфлікти в публічній політиці» знайомить студентів із 

терористичними та прикладними основами управління конфліктами в системі публічного 

управління. В межах дисципліни розкрито теоріях конфліктів у вирішенні проблем публічної 

політики, структуру та механізми конфліктів та криз (як найдеструктивнішої форми 

конфлікту), основні методи інформаційно-аналітичної  діяльності та прогнозування 

конфліктів у публічній політиці. Систематизовано підходи до класифікації соціальних 

конфліктів та запропоновано алгоритм динаміки та процес управління конфліктом. В межах 

дисципліни значна увага приділена проблемі інформаційно-комунікаційного забезпечення 

конфліктів та інформаційно-аналітичної діяльність та прогнозування конфліктів з метою їх 

убезпечення або ж мінімізації їх наслідків. З’ясовано роль конфліктів у виробленні програм 

публічної політики та запропоновані підходи до класифікації гострих форм соціально-
трудових конфліктів як прояви сучасної публічної політки 
 
Кількість кредитів: 3. 
 
Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів систему компетентностей, що 

дозволять їм здійснювати керівництво та управління в системі публічної влади за умови 

існування конфліктного та кризового середовища, протидіяти конфліктним ситуаціям, 

мінімізувати втрати за умови розвитку конфлікту та управляти конфліктом задля досягнення 

політичних та соціально-економічних цілей в процесі вироблення публічної політики. 
 
Попередні вимоги: 
 
Студент повинен знати: основні поняття та категорії політичної конфліктології, основні 

теорії соціального конфлікту, особливості та динаміку розвитку політичного конфлікту, 

основні механізми управління міжособистісним конфліктом, зокрема і в сфері політики. 
 
Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо явищ політики, 

соціально-політичних процесів та подій в системі публічної політики; здійснювати аналіз та 

прогнозувати подальшу динаміку конфлікту в публічного управління.  
 
Студент повинен володіти: елементарними навичками наукового дослідження та 

управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування політичних, соціально-
економічних, культурних процесів та явищ. 
 
Основні теми курсу: 
✓ Політичний конфлікт як соціальний феномен; 
✓ Теорія конфліктів у вирішенні проблем публічної політики; 
✓ Класифікація конфліктів; 
✓ Механізми та динаміку конфліктів; 
✓ Процес управління конфліктом в публічній політиці; 
✓ Інформаційно-комунікаційне забезпечення конфліктів; 
✓ Інформаційно-аналітична діяльність та прогнозування конфліктів; 
✓ Кризи в системі публічної політики; 
✓ Конфлікти у виробленні програм публічної політики; 
✓ Соціально-трудові конфлікти як прояви сучасної публічної політки. 
 
Мова викладання: українська. 
 



Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОП «Політологія» в обсязі 90 годин, у 

тому числі 26 годин лекційних занять, 12 – семінарських та 64 години самостійної роботи. 
 
Форма контролю: залік. 
 
Викладач: Телешун Ярослав Сергійович, кандидат політичних наук, асистент кафедри 

політології. 
 
 


