
Назва дисципліни Глобальна безпека та міжнародні конфлікти 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 2 курсу магістратури, спеціальність 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародна інформаційна безпека». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

Солових Віталій Павлович, доктор наук з держ. управл., професор 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0667001818 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
дисциплін «Міжнародні організації в сфері безпеки», 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення в ЗП». 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення слухачів 

з концептуальними засадами глобальної безпеки та феноменом 

міжнародних конфліктів, у контексті забезпечення національної та 

міжнародної безпеки. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: основні теоретичні засади дисципліни; специфіку 
міжнародних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах; 

структуру та фази міжнародних конфліктів; типологизації та методи 

дослідження міжнародних конфліктів; процеси управління 
міжнародними конфліктами.  

вміти: аналізувати вплив міжнародних конфліктів на розвиток 

системи міжнародних відносин в цілому, та окремих країн зокрема; 

виявляти взаємозв’язок міжнародних конфліктів з процесом 
забезпечення національної та міжнародної безпеки; визначати вплив 

процесів глобалізації на трансформацію міжнародних конфліктів; 

застосовувати схеми аналізу до міжнародних конфліктів та 
формулювати пропозиції щодо їх врегулювання.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 
наступними темами:  

1. Теорія і практика проблем глобальної безпеки. Феномен 

міжнародного конфлікту у світовій політиці. 
2. Основні концепції системи безпеки. Структура та 

класифікація міжнародних конфліктів. 

3. Військово-політична безпека. Аналіз міжнародних 
конфліктів 

4. Сучасні колективні та регіональні системи безпеки. 

Міжнародні та транснаціональні конфлікти. 

5. Сучасні моделі міжнародної безпеки. Міжнародний тероризм 
та етнонаціональні конфлікти 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному 
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі усного 



опитування, доповідей і повідомлень студентів, розв’язання 

ситуативних та тестових завдань, навчальних дискусій, виконання 

творчих завдань. Семестровий підсумковий контроль проводиться у 
формі залік. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години /  3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


