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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Історія міжнародних відносин», 

«Міжнародні відносини та світова політика». 

Опис 

Мета дисципліни. Ознайомлення студентів з основними 

глобальними і локальними військовими конфліктами, 

різними їх видами та впливом на міжнародні відносини 

Очікувані результати навчання.  

ПРН3 – знання про природу та характер взаємодій окремих 

країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях. 

ПРН5 – розуміння принципів використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної 

регіоналістики при вирішенні практичних завдань. 

ПРН11 – визначати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобальних процесів.  

ПРН26 – використовувати методологічні основи 

формування геополітики та геостратегії.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 32 

години аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема 1. Війна та міжнародні відносини. (Лекції – 2 години, 

семінарські заняття – 2 година). 

Тема 2. Класифікація військових конфліктів. (Лекції – 2 

години, семінарські заняття – 2 години).   

Тема 3. Причини війн у сучасному світі. (Лекції – 2 години, 

семінарські заняття – 2 години).   

Тема 4. Цивілізаційні засади збройних конфліктів. (Лекції – 

2 години, семінарські заняття – 2 години). 

Тема 5. Збройні конфлікти у локальному і глобальному 

вимірі. (Лекції – 2 години, семінарські заняття – 2 години). 

Тема 6. Військово-політичне прогнозування. (Лекції – 2 



години, семінарські заняття – 2 години). 

Тема 7. Шляхи, підходи та методи врегулювання воєнних 

конфліктів. (Лекції – 2 години, семінарські заняття – 2 

години). 

Тема 8. Роль міжнародних організацій у врегулюванні 

конфліктів. (Лекції – 2 години, семінарські заняття – 2 

години). 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях. Підсумковий контроль – у формі 

заліку. 

Мова викладання – українська 

 

 


