Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних працівників,
залучених до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

Глобальна безпека та міжнародні конфлікти
Дисципліна пропонується для викладання на факультеті
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
студентам 5 курсу, напрям підготовки «Міжнародна
інформаційна безпека».

Солових Віталій Павлович, доктор наук з державного
управління, професор, професор кафедри міжнародних
відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н.
Каразіна, тел.: 0662302550
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з історії України, політичної географії світу,
політології, теорії держави та права, міжнародного публічного
права, основ світової політики, основ світової політики, основ
економічної теорії тощо.
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:
формування загальних компетентностей:
ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗКЗ. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
формування спеціальних (фахових) компетентностей:
СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку,
принципи організації міжнародних відносин, типи та види
міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової
політики.
СК2. Здатність приймати обгрунтовані рішення щодо
здійснення міжнародної та зовнішньополітичної діяльності.
СКЗ. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення
завдань
професійного
характеру
у
сфері
міжнародних відносин,
суспільних
комунікацій
та
регіональних студій, критично оцінювати отримані результати
та обґрунтовувати прийняті рішення.
СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на
міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні
системи.
СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні
відносини
у
різних
контекстах,
зокрема
політичному, безпековому,
правовому,
економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
СК7. Здатність
здійснювати
прикладні
аналітичні
дослідження
проблем
міжнародних
відносин
та
світової політики, суспільних комунікацій, регіональних
студій, професійно готувати аналітичні матеріали та довідки.

СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку
країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та
локальних процесів, та місця в них України.
СК14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями
діяльності міжнародних організацій в сфері безпеки
та сучасних
стратегій
забезпечення
міжнародної інформаційної безпеки.
СК16. Здатність аналізувати основи та особливості
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах
аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти
матеріал за наступними темами:
1. Поняття, предмет та завдання курсу.
2. Феномен міжнародного конфлікту у світовій політиці.
3. Типологізація, функції та методи дослідження міжнародних
конфліктів.
Тема 4. Структура і фази міжнародних конфліктів.
5. Сфери розгортання міжнародних конфліктів.
6. Аналіз міжнародних конфліктів.
7. Управління міжнародними конфліктами.
8. Міжнародний тероризм.
Методи контролю результатів навчання.
Поточний контроль знань проводиться на кожному
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі
усного опитування доповідей і повідомлень студентів,
тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань,
навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль
проводиться у формі екзамену.
Мова викладання – українська.

