
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни 
 

 

Збройні конфлікти та політика безпеки в країнах 

Азії та Африки  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю дисципліну 
 

 

 
Факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

2 рік навчання 

Спеціальність : 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», 

Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 

економістам, юристам, економістам-

міжнародникам і кожному допитливому 

здобувачу вищої освіти.  
 

 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання  

 

 
 

Доктор історичних наук, профессор, професор 

кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Лиман Сергій Іванович (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 
 

 
Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»: Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія 

України, Міжнародні відносини та світова 

політика, Країнознавство та ін.  
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  Опис  

Мета дисципліни:  
вивчення студентами причин виникнення, 
сутності, структури, етапів розвитку, 

особливостей, механізмів врегулювання, 

прогнозування, запобігання і наслідків 
збройних конфліктів в країнах Азії та Африки 

постбіполярної системи міжнародних відносин, 

ролі в цих процесах держав, міжнародних, 

урядових і неурядових організацій.   

 

         Очікувані результати навчання.  

Загальні програмні результати 

навчання за спеціальністю 

Знання 

РН4. Демонструвати поглиблені знання 
проблем міжнародної  та  національної безпеки, 

міжнародних та інтернаціоналізованих  

конфліктів, підходів, способів та механізмів 
забезпечення безпеки у міжнародному просторі та 

у зовнішній політиці держав.  

Уміння/навички 
РН 7. Визначати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин.  

РН 12. Оцінювати міжнародні події, процеси 
в сфері міжнародного співробітництва та 

міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту 

в міжнародних системах.  
РН17. Брати участь у фахових дискусіях із 

проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точки зору.  
РН18. Доносити до фахівців та широкого 

загалу інформацію,  ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з актуальних питань міжнародних 
відносин. 

Автономія і відповідальність 

РН19. Демонструвати здатність до 
подальшого навчання з високим рівнем 

автономності.  

РН20. Оцінювати результати власної роботи 

і відповідати за особистий професійний розвиток.  
РН21. Самостійно приймати рішення, 

відповідати за командну роботу. 

 

Спеціальні програмні результати 

навчання: 

Знання 

РН 24 – пріоритетів ефективності 
регіональної політики в країнах Сходу;  

Уміння/ Навички 

РН 26 –  оцінювати ефективність 
регіональної політики в країнах Сходу;  

РН 28 – здійснювати аналіз сучасних змін і 

розвитку соціального, економічного та 
політичного життя країн Сходу та Африки; 
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РН 29 – використовувати сучасні методи та 

підходи до забезпечення ефективної регіональної 
політики в країнах Сходу. 
 

 
Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

 

Заплановано 11 тем, які вивчаються 

протягом 120 годин, з яких 30 годин 

аудиторних занять (20 год. – лекції, 10 год. 

– семінарські заняття) та 90 годин 

самостійної підготовки.  
Тема 1. Вступ. Теорія, сутність, типологія 

конфліктів (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 
Тема 2. Історичні форми збройних конфліктів в 

Азії та Африці від Давнини до закінчення 

«Холодної війни» (Лекцій – 4 год.). 
Тема 3.  Специфіка сучасних збройних 

конфліктів в країнах Азії та Африки (Сем. – 2 

год.). 
Тема 4. Військова сила як фактор впливу та 
вирішення міжнародних проблем і конфліктів 

(Лекцій – 2 год.).  
Тема 5. Способи врегулювання конфліктів та 

спільна політика безпеки (Сем. – 2 год.).  
Тема 6. Прогнозування як складова процесу 

управління конфліктами (Лекцій – 2 год.). 
Тема 7. Сучасні конфлікти на Близькому і 

Середньому Сході та конфліктний потенціал 

регіону (Лекцій – 4 год.). 
Тема 8.  Сучасні конфлікти в Східній Азії та її 

конфліктний потенціал (Лекцій – 2 год.) . 
Тема 9. Сучасні конфлікти в Південній Азії та її 

конфліктний потенціал (Лекцій – 2 год.) . 
Тема 10. Конфлікти в регіоні Центральної Азії 

та Закавказзя (Сем. – 2 год.).  
Тема 11. Сучасні конфлікти в Африці та 

конфліктний потенціал регіону (Лекцій – 2 

год., Сем. – 2 год.). 
 

Методи контролю результатів навчання:  
Іспит 
Мова викладання: українська  

  

 

 

 


