
Назва дисципліни 
Міжнародні конференції та міжнародне посередництво у 

вирішенні конфліктів 

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 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Мовчан Уляна Ігорівна  кандидат політичних наук, старший 

викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб. 264; тел.  (057) 705-10-59. електронна 

адреса u.movchan@karazin.ua   

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається на базі засвоєних знань   із 

«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Політологія» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

формування у студенів уявлення про теоретичні та практичні 

аспекти міжнародного посередництва та переговорів, а також 

вивчення того, як застосовувати різні інструменти та прийоми 

у вирішенні міжнародних конфліктів. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: -розуміння ролі та механізмів функціонування 

основних форм міжнародного співробітництва у кризових 

ситуаціях;  

-здатність до комплексного аналізу явищ і процесів у сфері 

міжнародних відносин, самостійного використання прийомів 

наукового аналізу, застосовуючи до конкретних міжнародних 

конфліктів; 

- природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у 

системі міжнародних відносин, основних форм. 

вміти: - здійснювати діяльність у дипломатичній та інших 

суміжних до міжнародного співробітництва сферах; 

- оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в міжнародних системах; 

- розуміти принципи використання теоретичних знань з 

міжнародної безпеки та конфліктів при вирішенні практичних 

завдань. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Управління конфліктами в міжнародних відносинах 

Тема 2. Інструменти запобігання конфліктам 

Тема 3. Питання культури та вирішення конфліктів 

Тема 4. Переговори як засіб вирішення конфліктів 

Тема 5. Перспективи міжнародних переговорів та їх 

альтернативи 
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Тема 6. Медіація у міжнародних відносинах 

Тема 7. Розвиток дипломатичних переговорів 

Тема 8. Дипломатичні конференції у вирішенні конфліктів 

Тема 9. Міжнародне втручання в порівняльній перспективі 

Тема 10. Мирні договори у вирішенні конфліктів 

Тема 11. Міжнародні конфлікти та співробітництво 

Тема 12. Сприяння миру, справедливості та постконфліктному 

переходу 

Тема 13. Європейський Союз як арена для переговорів 

 

Методи контролю результатів навчання  
Виступи, участь в дискусіях на семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль – екзамен.   

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 


