
МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК У 
СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

 
  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 «Міжнародні конфлікти та 
гуманітарний чинник у світовій політиці» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія міжнародних 
відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», «Теорія 
міжнародних відносин», «Регіональні підсистеми в міжнародних 
відносинах», «Міжнародні організації», «Конфліктологія та теорія 
переговорів», «Дипломатична та консульська служба», вона інтегрується з 
вивченням  дисципліни «Аналіз зовнішньої політики». 
         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; знання основних суб’єктів міжнародних конфліктів, типологію їх 
учасників. 
        Програмні результати навчання: 
          знати: основні суб’єкти міжнародних конфліктів, типологію їх 
учасників; важливі відмінності головних конфліктогенних регіонів у 
контексті історичної перспективи; роль та місце міжнародних конфліктів у 
світових геополітичних процесах минулого та сучасності; гуманітарне 
спрямування діяльності ООН та інструменти її реалізації; гуманітарну 
складову в діяльності НАТО та ЄС; способи врегулювання міжнародних 
конфліктів; закономірності та причинно-наслідкових зв’язків виникнення та 
розвитку міжнародних конфліктів. 
           уміти: аналізувати міжнародні відносини та світову політику з точки 
зору її конфліктності, застосовувати основні поняття теорії до практичного 
аналізу міжнародних конфліктів; визначати природу та походження конфлікту 
як суспільного і міжнародного феномену, його універсальність; визначати 
типологію міжнародних конфліктів; визначати політичні, внутрішньодержавні 
та міжнародно-політичні конфлікти; визначати динаміку міжнародного 



конфлікту; визначати сучасні загрози та виклики, інструменти реалізації 
гуманітарної політики. 
         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: 
Теоретичні засади міжнародних конфліктів.  Міжнародні відносини як 
середовище міжнародних конфліктів. Типологія міжнародних конфліктів. 
Теоретичні підходи до дослідження природи міжнародних конфліктів. 
Гуманітарний чинник у світовій політиці. Способи врегулювання 
міжнародних конфліктів. 
Конфлікти і проблеми міжнародної безпеки. Особливості врегулювання 
міжнародних конфліктів на сучасному етапі. Глобалізаційні процеси та 
сучасні міжнародні конфлікти. Роль міжнародних організацій у врегулюванні 
конфліктів. Міжнародні конфлікти  і питання безпеки. Міжнародний тероризм 
як глобальна проблема людства. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4  кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 120 годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю:  залік. 
Викладач – Тараненко Ганна Геннадіївна, канд.політ.наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


