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Лінк на 
освітній 

контент 

дисципліни 

 

Статус 
дисципліни 

Навчальна дисципліна вибіркова компонента 

Загальний 

обсяг 

дисципліни: 
кредити 

ЄКТС / 

години 

3/90  

Обсяг 

дисципліни 

та види 

занять 

Денна форма навчання: лекції (12 год.), лабораторні (24 год.), самостійна робота (64 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність: Роботи студентів є їх оригінальними дослідженнями та 

міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що студенти відвідають 
усі зайняття курсу.  

За об’єктивних причин (наприклад хвороба, працевлаштування) навчання може відбуватись 

в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
Протягом усього курсу навчання у здобувачів вищої освіти активно розвиваються 

автономні навички, які допомагають у пошуку додаткової інформації за темою, що не 

увійшла до переліку тем змістових модулів та виступити з презентацією чи доповіддю 
додатково (оцінюється окремо). 

Що будемо 

вивчати? 

основні концептуальні підходи до вивчення міжнародних конфліктів; види конфліктів, 

причини їх виникнення та сфери прояву; виникнення спірних питань у міжнародних 

відносинах; шляхи переростання спорів у конфлікти; торговельні конфлікти та війни; 
військово-політичні конфлікти; регіональні та локальні збройні конфлікти , гібридні та 

проксі війни, інформаційні війни, кібернетичні війни. 

Чому це 
треба 

вивчати? 

Мета: поглиблення знань щодо розуміння природи появи міжнародних конфліктів, шляхи 
їх переростання у кризи ( від згортання процесів співробітництва до припинення 

дипломатичних відносин) у крайню фазу – збройне протистояння.); вироблення навичок 

аналізу внутрішнього та зовнішнього оточення країни, її історичних, ментальних, 

релігійних особливостей, економічного, політичного та соціального розвитку для 
передбачення негативних сценаріїв розвитку та причин для виникнення конфліктів. 

Яких 

результатів 
можна 

досягнути? 

знання структури, основних елементів і типів міжнародних економічних конфліктів;  

здатність розуміти та аналізувати світоглядні, політичні й практичні проблеми розвитку 
конфліктів в системі сучасних міжнародних відносин; -здатність поважати культурні 

традиції, соціокультурні відмінності, віросповідання громадян інших країн; 



Як можна 

використати 
набуті 

знання та 

уміння? 

формувати професійну оцінку міжнародних конфліктів в сучасних міжнародних процесах; 

оцінювати ефективність врегулювання міжнародних конфліктів 

Зміст 
дисципліни 

Конфліктність як складова міжнародних відносин: причини та наслідки. Міжнародні 
конфлікти в історії суспільно-політичної думки та сучасній теорії міжнародних відносин. 

Причини напруги у міжнародних відносинах. Суть та природа міжнародних конфліктів. 

Особливості та основні риси сучасних міжнародних конфліктів. Межі міжнародного 
конфлікту. Криза у міжнародних відносинах. Територіальні претензії, посягання на 

національний суверенітет. Особливості і протікання конфліктів у біполярному та пост 

біполярному світі. Війна - крайня форма розв’язання міжнародних протиріч. Міжнародні 

політичні конфлікти. Торговельні війни сучасності. Військові конфлікти сучасності. 
«Гібридні» та проксі війни. Етапи та механізми врегулювання міжнародних конфліктів. 

Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів. Міжнародні конфлікти у 

кіберпросторі. Інформаційні війни між державами та їх нейтралізація.  

Обов’язкові 

завдання 

Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних занять, самостійної роботи, 

проблемних бесід; використання методу кейсів, творчих індивідуальних завдань; виконання 

модульного та підсумкового контролю 

Міждисциплі
нарні зв’язки 

"Основи економічної теорії", «Міжнародні економічні відносини», “Міжнародні відносини 
і світова політика”, «Основи національної та міжнародної безпеки»,  

"Економічна і соціальна географія".  
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