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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 
Семестр Осінній семестр 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
основні концептуальні підходи до вивчення міжнародних 

конфліктів; дослідження та врегулювання міжнародних конфліктів; 

специфіка окремих типів і видів міжнародних конфліктів, критерії їх 

класифікації; переваги та недоліки конкретних форм, методів та 

засобів врегулювання міжнародних конфліктів та приклади їх 

застосування 
Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
здатність професійного оцінювання конфліктів в сучасних 

міжнародних процесах 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
критично аналізувати та оцінювати теоретичні школи та політичні 

традиції дослідження міжнародних конфліктів; порівнювати 

різноманітні конфліктні ситуації в міжнародних відносинах, 

оперуючи відповідними характерними критеріями і важливими 

параметрами 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

формувати професійну оцінку міжнародних конфліктів в сучасних 

міжнародних процесах; оцінювати ефективність врегулювання 

міжнародних конфліктів 
Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 
Зміст дисципліни: 1. Предмет і завдання навчальної дисципліни. Вступ 

до проблематики міжнародних конфліктів 

2. Міжнародні конфлікти в історії суспільно-політичної думки та сучасній 

теорії міжнародних відносин 

3. Методологія дослідження міжнародного конфлікту 

4. Аналітика конфлікту 

5. Особливості та основні риси сучасних міжнародних конфліктів 

6.Проблема сепаратизму в Іспанії та франко-фламандський конфлікт в 

Бельгії 

7. Особливості та проблема врегулювання придністровського, нагорно-

карабаського та інших конфліктів на території пострадянського простору 

8.Шляхи та перспективи вирішення арабо-ізраїльського конфлікту 

9. Специфіка революції і громадянської війни в Лівії 

10.Громадянська війна в Іраку та міжнародне втручання 

11. Особливості громадянської війни та специфіка іноземного втручання в 

Сирії 

12. Проблема регулювання конфліктів в Афганістані 

13.Шляхи та перспективи врегулювання напруженості в між корейських 

відносинах 

14. Міжнародний тероризм як прояв сучасних конфліктів 

15. Асиметричні конфлікти в сучасній системі міжнародних відносин 

16. Проблема правового регулювання міжнародних конфліктів на 

сучасному етапі. 

17. Постконфліктне миробудівництво та концепції примирення у 

врегулюванні сучасних міжнародних конфліктів 

Види занять: лекції, практичні 



Методи навчання: словесні методи: лекція, лекція-дискусія; наочні: 

демонстрація матеріалу за допомоги мультимедіа засобів; практичні: 

реферати. 

Форми навчання:  
Пререквізити “Теорія міжнародних відносин”, “Історія міжнародних відносин”, 

«Міжнародні відносини, та світова політика», «Зовнішня політика 

держави» 
Пореквізити «Актуальні проблеми міжнародних відносин», « Зв’язки із громадськістю в 

міжнародних відносинах» 
Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 
 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультет Міжнародних відносин 
Викладач(і) ПІБ Поведа Олександр Петрович 

 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к. пол. н.  

Профайл викладача: 

Тел.:  

E-mail: sasha_poveda@ukr.net 

Робоче місце: кафедра міжнародних відносин,  

інформації та регіональних студій 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
 

Лінк на дисципліну  
 


