АННОТАЦІЯ

Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю дисципліну

Контактні дані розробників робочої
програми навчальної дисципліни,
науково-педагогічних працівників,
залучених до викладання

Попередні умови для вивчення
дисципліни

Сучасні конфлікти та їх прогнозування
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, економістамміжнародникам і кожному допитливому
здобувачу вищої освіти.
Доктор історичних наук, профессор 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).
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 міжнародних конфліктів
постбіполярної системи міжнародних відносин, ролі
в цих процесах держав, міжнародних, урядових і
неурядових організацій.
Очікувані результати навчання.
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть :
- причини виникнення міжнародних конфліктів, їх
характер і особливості;
- методи і засоби прогнозування, запобігання,
деескалації, консервації міжнародних конфліктів;
- понятійний апарат, основні концепції в
міжнародній конфліктології, теорії конфліктів та
їх врегулювання;
типологічні
особливості
міжнародних
конфліктів;
- структуру і функції міжнародних конфліктів;
- цілі, прийоми та методи під час ведення
переговорів;
- основи миротворчої діяльності ООН, ОБСЄ,
НАТО, міжнародних, урядових й неурядових
організацій, ступінь ефективності миротворчих
операцій і санкцій у врегулюванні конфліктів;
- взаємозв’язок між конфліктогенністю сучасного
постбіполярного світу та появою міжнародних
конфліктів;
- сфери розгортання міжнародних конфліктів;
- рівні аналізу міжнародних конфліктів;
- специфіку міжнародного тероризму;
- взаємозв'язок зовнішньої і внутрішньої політики
провідних акторів, їхні інтереси в кожному з
конфліктів.
вмітимуть::
- аналізувати сучасні конфлікти, розуміти їх
причини і особливості;
- правильно оцінювати місце і роль сучасних
конфліктів у міжнародних політичних подіях;
- організовувати і вести переговори, брати
участь у розробці їх стратегії і тактики;
- прогнозувати завершення сучасних і
майбутніх міжнародних конфліктів у різних
регіонах світу;
- критично оцінювати основні концепції в
міжнародній конфліктології, теорії конфліктів і
їх врегулювання;
- знаходити ефективні рішення запобігання і
врегулювання міжнародних конфліктів;
- об'єктивно оцінювати роль і ефективність
міжнародних організацій у врегулюванні
конфліктів;
- аналізувати вплив міжнародних конфліктів на
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розвиток
окремих
країн
та
системи
міжнародних відносин в цілому;
- знаходити спільні риси та особливості
сучасних міжнародних конфліктів.
Теми аудиторних занять та самостійної
роботи

Заплановано 12 тем, які вивчаються
протягом 120 годин, з яких 30 годин
аудиторних занять (32 год. – лекції, 10 год.
– семінарські заняття) та 90 годин
самостійної підготовки.
Тема 1. Вступ. Теорія, сутність, типологія
конфліктів.
Тема 2. Історичні форми конфліктів від
давнини та Середньовіччя до закінчення
Холодної війни.
Тема 3. Специфіка сучасних конфліктів.
Тема 4. Військова сила як фактор впливу та
вирішення
міжнародних
проблем
і
конфліктів.
Тема 5. Способи врегулювання конфліктів.
Тема 6. Прогнозування як складова процесу
управління конфліктами.
Тема 7. Сучасні конфлікти в Європі й
конфліктний потенціал регіону.
Тема 8. Конфлікти на пострадянському
просторі.
Тема
9.
Сучасні
конфлікти
на
Американському континеті й конфліктний
потенціал регіону.
Тема 10. Сучасні конфлікти на Близькому і
Середньому
Сході
та
конфліктний
потенціал регіону.
Тема 11. Сучасні конфлікти в Азії та
конфліктний потенціал регіону.
Тема 12. Сучасні конфлікти в Африці та
конфліктний потенціал регіону.
.
Методи контролю результатів навчання:
Іспит
Мова викладання: українська

