
Назва дисципліни Міжнародні конфлікти та шляхи їх врегулювання 

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 4 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Андрієвський Тимур Григорович, доктор філософії за 

спеціальністю політологія, викладач кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0502195346 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає формування розуміння 

впливу міжнародних конфліктів на розвиток системи 

міжнародних відносин в цілому, та окремих країн зокрема, а 

також на процес забезпечення національної та міжнародної 

безпеки, а також знання про природу, динаміку, принципи 

організації та історичні тенденції розвитку міжнародних 

відносин; здатність розуміти міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному, інформаційному;  

здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних 

відносин, готувати та здійснювати публічну апробацію 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав;  

розуміння основ сучасного міжнародного права та його 

впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав; знання та розуміння 

національних інтересів України на міжнародній арені;   знання 

про міжнародних акторів та транснаціональні відносини. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення 

здобувачами причин виникнення, сутності, структури, етапів 

розвитку, особливостей, механізмів врегулювання, 

прогнозування, запобігання і подолання наслідків сучасних 

міжнародних конфліктів та вивчення відносин між сторонами 

конфліктів, ролі в цих процесах держав, міжнародних, 

урядових і неурядових організацій в умовах трансформації 

сучасних конфліктів та застосування суб’єктами гібридних 

методів протистояння. 

Очікувані результати навчання: 

Вивчення особливостей витоків та сучасних форм 

міжнародних конфліктів; розуміння ролі, місця і функцій 

конфліктів в сучасній системі міжнародних відносин; 

розширення уявлень здобувачів про причини та географію 

міжнародних конфліктів; розуміння природи трансформації 

конфліктів, закріплення розуміння особливостей розв’язання, 

протікання та вирішення гібридних конфліктів; осмислення 

процесу та механізмів врегулювання міжнародних конфліктів; 

формування на основі сучасних наукових підходів практики 

прогнозування майбутніх міжнародних конфліктів та його 

впливу на процес забезпечення національної та міжнародної 

безпеки. 

 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Трансформація конфліктів 

від давнини до сьогодення; 2. Політико-правове визначення 

міжнародних конфліктів; 3. Специфіка сучасних конфліктів; 4. 

Врегулювання конфліктів; 5. Сучасні конфлікти в світі. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


