
КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ 

          Мета курсу — засвоєння студентами концептуальних засад та 
закономірностей процесу розвитку міжнародних конфліктів і впливу 
гуманітарного чинника, теоретичного набутку та висновків, розроблених 
світовою наукою про міжнародні конфлікти, більш глибоке вивчення 
окремих аспектів  міжнародних відносин та світової політики, зовнішньої 
політики окремих держав та міжнародних організацій.   

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Конфліктологія та теорія 
переговорів» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як 
«Політологія», «Менеджмент і маркетинг», «Сучасні інформаційно-
комунікаційні та сервісні технології», «Галузі туризму: спортивний, зелений, 
медичний, діловий, виставковий» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання ролі та місця міжнародних конфліктів у світових 
геополітичних процесах минулого та сучасності; знання закономірностей та 
причинно-наслідкових зв’язків виникнення та розвитку міжнародних 
конфліктів.  
      Програмні результати навчання: 

знати: основний теоретичний матеріал та основні поняття дисципліни, 
основних суб’єктів міжнародних конфліктів, типологію їх учасників, важливі 
відмінності головних конфліктогенних регіонів у контексті історичної 
перспективи; 

уміти: доводити об’єктивну зумовленість міжнародних політичних 
явищ і процесів, визначати причинно-наслідкові зв’язки міжнародних 
конфліктів, аналізувати відмінності сучасного світу та вміти відійти від 
моноцентричної точки зору на історичний та політичний процеси, 

володіти: навичками аналізу міжнародних відносин та світової 
політики з точки зору її конфліктності, застосовувати основні поняття теорії 
до практичного аналізу міжнародних конфліктів; 

 Зміст навчальної дисципліни: 
ТИПОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ Політичні, 

внутрідержавні та міжнародно-політичні конфлікти. Збройні і не збройні 
конфлікти. Конфлікти з нульовою і ненульовою сумою. Конфлікти з 
від'ємною сумою. Класифікація міжнародних конфліктів за сферою 
суперечностей (політичні, економічні та ідеологічні конфлікти) За засобами 
використання (збройні і не збройні). За географічними масштабами 
(локальні, регіональні, глобальні). За складом конфліктуючих сторін 
(двосторонні, багатосторонні, коаліційні). За тривалістю (короткотривалі, 
середньої тривалості, довготривалі). 



ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ Гуманітарне 
спрямування діяльності ООН та інструменти її реалізації. Гуманітарна 
складова в діяльності НАТО. Сучасні загрози та виклики, інструменти 
реалізації гуманітарної політики. Гуманітарний чинник у європейській 
політиці. Гуманітарна політика Європейського Союзу. Середовище 
гуманітарної взаємодії держав-членів СНД. Гуманітарна політика держави в 
контексті сучасних міжнародних відносин. Гуманітарна політика України.   

РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ Регіональний вимір 
сучасних міжнародних конфліктів. Значення та роль регіональних конфліктів 
у формуванні глобальної системи міждержавних відносин. Загострення 
регіональних та локальних конфліктних ситуацій в умовах руйнації 
біполярної системи міжнародних відносин. Причини формування кризових 
ситуацій у різних регіонах планети. Політична, економічні, цивілізаційна 
складова сучасних міжнародних конфліктів на регіональному рівні. 
Проблеми врегулювання міжнародних конфліктів на пострадянському 
просторі. Обов'язки учасників проекту. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


