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Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 Нормативна 

Блоків – 2   

Загальна кількість годин  – 135  

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 2 
 

Лекції 20 год. 

Практичні, семінарські 14 год. 

Консультації - 

Самостійна робота 101 год. 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання (есе, аналітичний звіт, тези 

тощо) 

Аналітичний звіт 

Вид підсумкового контролю: екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті 

університету 
                   ----- 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Геополітика, теорія міжнародних 

політичних відносин, геостратегія в 

сучасному світі тощо 
 
 



3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: 

– Забезпечення фахової підготовки спеціалістів за освітньою кваліфікацією 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; отримання 

теоретичних та практичних знань в галузі міжнародних відносин з акцентом на 

формування взаємовигідних відносин української держави з країнами світового та 

регіонального лідерства ХХI століття. 

Завдання: 

– формування системних знань про об’єкт, предмет і методи врегулювання міжнародних 

конфліктів; 

– виховання особистої політичної та громадянськоїпозиції; 

– підвищення рівня знань та забезпечення рівня політичної культури; 

– забезпечення ціннісно-нормативних підходів до оцінок міжнародних відносин у 

науково-дослідній та практичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– об’єкт, предмет, теорію міжнародних відносин, принципи 

врегулювання конфліктів у глобалізованому світі; 

– зміст курсу, потрактування ідей та підходів щодо етапів історичного розвитку 

цивілізацій; 

– основні вітчизняні та зарубіжні наукові школи та напрямки вивчення  

конфліктології, практичного застосування набутих знань; 

– причини, структуру, стадії та окремі фази розвитку конфлікту; 

– різновиди/типи міжнароднихконфліктів; 

– теорію управління міжнародними конфліктами; 

– засоби врегулювання міжнародних конфліктів; 

– специфіку міжнародних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах; 

– природу, сутність та смисли конфлікту, як сфери міжнародної  

політики в інтересах незалежностіУкраїни. 

вміти: 

– визначати природу міжнародного конфлікту через призму теоретичних узагальнень 

здобутків вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл і напрямків дослідження теорії 

міжнародних відносин; 

– використовувати на практиці методику системного аналізу міжнародних конфліктів; 

– обґрунтовувати пропозиції щодо врегулюванняконфліктів; 

– визначати стадії розвитку та оцінювати наслідки глобальних конфліктів; 

– прогнозувати розвиток та оцінювати наслідки локальних конфліктів; 

–    розробляти рекомендації щодо подолання конфліктів з метою 

застереження міжнародного права й безпеки України. 

Сформовані компетентності: 

 ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).   

 ЗК8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 



 СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності.  

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  професійний 

розвиток. 

 

 

  4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
 

Назви тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Теоретична частина 

1. Теоретико-методологічні аспекти викладання дисципліни. 

Тема 1. Конфліктологія як складова 

частина суспільно- політичних наук 

про сучасні міжнародні відносини. 

 2 2   15 

Тема 2. Цивілізаційна парадигма 

історї та теорії міжнародних 

відносин. 

 2    10 

Тема 3. Типи, функції цивілізаційних та 

національних конфліктів. 

 2 2   12 

Розділ 2. Цивілізаційні конфлікти та кризи міжнародних  відносин новітнього 

часу. 

 СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції розвитку 

світової політики. 

 СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.  

 СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні та суспільні 

відносини, політичні та суспільні системи.  

 СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному.  

 СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, 

сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України.  

 

 РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики.  

 РН2. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні відносини  

 РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження 

проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

 РН4. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, 

міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми 

забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

 РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  

 РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і 

процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 



Тема 4. Цивілізаційні конфлікти і 

війни першої половини ХХ ст. 

 2 2   15 

Тема 5. Світові конфлікти у другій 

половині ХХ століття. 

 2  2   10 

Тема 3. Глобальні конфлікти 

перших десятиліть ХХI ст. 

 4 2   15 

Тема 4. Концепція втілення 

безпекової політики в міжнародних 

відносинах. 

  

4 

 

2 

  13 

Тема 5. Концептуальні засади 

безпекової політики України в 

постбіполярний період розвитку 

міжнародних відносин 

  

 

2 

 

 

2 

 

   

 

20 

     Усього годин орієнтовно: 135 20 14   101 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  

1.  Політична конфліктологія як складова частина наук 

проміжнародні відносини. 

 

1.Філософський, історико-політологічний підходи до 

потрактування конфліктів у глобалізованому світі. 

2. Суть і зміст міжнародного конфлікту як стану міжнародних 

відносин. 

3.Мета, предмет, основні завдання курсу. 

 

2 

2. Типи,функції цивілізаційних та міждержавних конфліктів. 

 

1. Типологія та класифікація 

міжнародних конфліктів. 

2.Роль національних держав у цивілізаційних конфліктах. 

1. 4. Конструктивні та деструктивні функції конфлікту 

2 

3. Цивілізаційні конфлікти і війни першої половини ХХ століття. 

 

1. Перша світова війна 1914 – 1918 рр., як криза європейської 

цивілізації. 

2. Боротьба західної і східної моделей європейської цивілізації у 

міжвоєнний період. 

3. Друга світова війна та її цивілізаційні наслідки. 

2 

4. Світові конфлікти у другій половині ХХ століття. 

 

1. Формування біполярного світу  після  IIСвітової війни. 

2. «Холодна війна» як протистояння цінностей західної 

та східної цивілізацій. 

3. Карибська криза 1962 року та її наслідки. 

4. Розрядка міжнародної напруженості та стабілізація міжнародної 

системи (початок 1960-х – кінець 1980-х років). 

 

2 

5. Глобальні конфлікти перших десятиліть ХХIстоліття. 

1. Міжнародні відносини в умовах пост біполярності світу. 

2.Релігійно вмотивований тероризм. 

3. Інформаційні війни як інструмент сучасного цивілізаційного 

протистояння. 

2 



4. Проксі війни як прояв міждержавних конфліктів 

 

6. Концепціявтілення безпекової політики в міжнародних 

відносинах.   

1. Методи запобігання розвитку й трансформації глобальних 

конфліктів. 

2. Миротворча роль міжнародних організацій (ООН, Рада Європи). 

3. Парадигма ліберального миру як подолання цивілізаційного 

протистояння. 

4. Політика стримування й противаг в сучасних міжнародних 

відносинах. 

 

2 

7. Концептуальні засади безпековоїполітики України в 

постбіполярний періодрозвитку міждаржавних відносин. 

1. Україна у євроатлантичнійбезпековійсистемі. 

2. Інституційні механізми впровадження політики безпеки. 

3. Війна на Донбасі, «кримська весна» як цивілізаційнакриза. 

4. Виклики для України в умовах європейської та глобальної 

економічної кризи. 

 

2 

РАЗОМ орієнтовно: 14 год. 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  

1. Конфлікт цивілізацій у сучасній системі міжнародних 

відносин та місце у ньому України 

101 

РАЗОМ орієнтовно: 101 
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записткиІПІЕНД ім. І. Кураса – Вип. 57. – К., 2017. – С. 199–208. 
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211 с. 
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міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 36, част. 2. – К.: 

ІМВ, 2002. – С. 37-43. 

10. Конфліктологія / За редакцією професорів Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: «Право», 

2002. 

11. Косолапов Н.А. Конфликтыпостсоветскогопространства и современнаяконфликтология // 

Мироваяэкономика и международныеотношения. – 1995– №10 – С. 5-17. 

12. Кременюк В.А. Об исследованиимеждународныхконфликтов // США – Канада: экономика, 

политика, культура. – 2001. – № 2(374). – С.45-59. 
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Международныепроцессы. – 2003. – №1. 
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11. Інформаційні інтернет-ресурси 

1. Бібліотека он-лайн Readbookz.com.  В розділі "Міжнароднаекономіка" - http://readbookz.com/ 

2. Ектронні книги з питаньгеополітикиУкраїни та інш. ttp://www.wiiw.ac.at 

3. Портал "Віденського інституту міжнародних економічних досліджень" 

http://www.kuchma.org.ua/ 

4. Сайт Інституту стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми 

"Україна". 

5. Сайт міжнародних відносин.http://www.ipolitics.ru/ 

6. Офіційний сайт ООН.  http://www.un.org/ru/index.html 

7. Сайт відділення міжнародного права Інституту Міжнародних відносин. http://www.iir.edu.ua/ 

8. "Україна-Європейський Союз"- офіційний сайт. http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ 

 

8. Політика виставлення балів. Вимоги викладача: 
Критеріями оцінки є: 

усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, цілісність, системність відповіді, культурамови; 

 самостійність суджень студента і творчість мислення, його теоретичний рівень; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні узагальнення, уміння робити порівняльнийаналіз; 

 рівень сформованості і здатності вирішувати комунікативні завдання, визначені в робочій 

навчальній програмі (організація дискусії із проблемного питання, вміння давати стислі й 

http://readbookz.com/
http://www.kuchma.org.ua/
http://www.ipolitics.ru/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.iir.edu.ua/


місткі відповіді опонентам у дискусії, аргументовано захищати свою концепцію і висновки, 

підводити висновки за результатамидискусії); 

виконання письмових завдань: 

 логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському занятті – 8 

балів. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати до іспиту у сумі складає – 60 балів.  

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а 

отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час самостійної 

роботи. Студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

За виконання контрольних робіт студент отримує бали, які враховуються в процесі 

розрахунків підсумкової семестрової оцінки: 

- максимальна кількість балів – 20 (1-ша робота), 20 (2-га робота). 

ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З дисципліни «Конфлікт цивілізацій у сучасній світовій політиці» передбачена така форма 

семестрового контролю, як екзамен, який проводиться наприкінці семестру і передбачає 

можливість отримати 40 балів.  

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Дисципліна «Конфлікт цивілізацій в сучасній світовій політиці» 

Поточне тестування та самостійна робота  Сума 
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Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
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добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
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