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Зміст навчальної дисципліни.
Тема 1. Вступ до курсу

Проблема наукового визначення міжнародного конфлікту. Значення і
завдання міжнародної конфліктології. Об’єкт і предмет МК. Війна, міжнародна
криза, міжнародний конфлікт: етимологія. Напрями дослідження МК.
Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Функції міжнародного
конфлікту. Фази міжнародного конфлікту: латентна (нульова); ініціація
(«відкриття»); ескалація; закріплення; деескалація; врегулювання або
вирішення; постконфліктне будівництво та примирення.
Тема 2. Типологія міжнародних конфліктів
Системи критеріїв для типології сучасних міжнародних конфліктів.
Критерії класифікації міжнародних конфліктів. Теоретичні та методологічні
основи типології конфліктів. Методологічні підвалини вивчення курсу.
Історіографія: вітчизняна та зарубіжна.
Тема 3. Міжнародні економічні конфлікти в паливно-енергетичній
сфері.
Нафтовий чинник світової політики. Паливно-енергетичний комплекс
США – проблеми безпеки. Тенденції і проблеми світового газозабезпечення.
Російсько-білоруський енергетичний конфлікт. Газовий конфлікт між Україною
і Росією 2005 – 2006 рр. історичний контекст розвитку нафтової промисловості.
Новітні тенденції розвитку нафтової промисловості у дзеркалі міжнародних
відносин. Особливості розвитку вугільної промисловості світу. Інформаційна
безпека управління нафтовим комплексом США. Пріоритети ліквідації
інформаційних інцидентів в нафтовій сфері. Довгострокові перспективи
світової енергетики.
Тема 4. Торгівельні війни сучасності.
Торгівельні війни як інструмент досягнення геополітичних цілей.
Діяльність міжнародних торгівельних організацій в контексті вирішення
проблем торгівельних війн. Торгівельні війни в сучасному світі. Сучасні методи
виходу з конфліктного протистояння. Причини та наслідки «м’ясної війни»
1999 р. Причини та наслідки «бананової війни» 1999 р. Причини та наслідки
«стальної війни» 1999 р. Причини та наслідки «текстильної війни» 2007 р.

Торгівельна війна між Росією і Україною. Російсько-білоруське протистояння.
Торгівельна війна між Росією і Грузією. Конфлікти між США та ЄС.
Тема 5. Міжнародні демографічні конфлікти.
Демографічні проблеми людства. Історичні передумови формування
сучасних міграційних процесів в Україні. Демографічна ситуація в Україні.
Вплив структур міграції на соціально-демографічні конфлікти. Вплив міграції
на соціально-культурний розвиток суспільства. Історичне формування і
поширення нелегальної міграції у світі. Історичне формування міжнародної
інтелектуальної міграції. Особливості впливу міжнародної інтелектуальної
міграції на демографічну ситуацію у світі. Вплив глобалізації та світових
проблем людства на міграцію населення. Динаміка міграційних процесів в
Україні.
Тема 6. Управління міжнародним конфліктом
Принципи і методи управління міжнародними конфліктами. Структурні
методи управління міжнародними конфліктами. Сутність управління
міжнародним конфліктом і його діагностика. Поняття «управління
конфліктом». Процес діагностики МК. Картографічний аналіз МК. Зміст
процесу управління міжнародними конфліктами (прогнозування, попередження
і стимулювання, регулювання, розв’язання). Технології регулювання МК
(інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, організаційні). Модель
прийняття науково обґрунтованого рішення з управління МК. Алгоритм
управління МК. Переваги та недоліки превентивної дипломатії. Гуманітарна
інтервенція в сучасних конфліктах.
3. Вибіркова.
4. Термін вивчення ІІІ семестр.
5. Кількість годин за кожною формою проведення занять.
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Види теоретичної і практичної підготовки:
- лекції;
- практичні заняття;
- індивідуальна робота;
- самостійна робота.

6. Викладацький склад.
Кандидат соціологічних наук, доцент кафедр політології і соціології Білецька Т. В.
7.Структурно-логічна схема навчальної дисципліни.
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Структурно-логічна схема навчальної дисципліни:

Міжнародні конфлікти:
методологія аналізу

Теоретичні аспекти
конфліктології

Характеристика
міжнародних
конфліктів

Методи вирішення
міжнародних конфліктів

Самостійна робота

ІНДЗ

МКР

Екзамен

8.Мета і завдання вивчення дисципліни:
1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів
із природою і особливостями політичних і міжнародних конфліктів сучасності,
аналіз теоретичних і практичних підходів щодо міжнародних і політичних
конфліктів, шляхів їх вирішення, а також з’ясування ролі держави,
міжнародних урядових і неурядових організацій у цих процесах.
Завдання навчальної дисципліни : Вивчення даного навчального курсу
зорієнтовано на студентів політологів, з метою формування у них навичок
наукового дослідження міжнародних конфліктів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– основні поняття та категорії конфліктології, критерії класифікації і види
конфліктів;
– критично оцінювати основні теоретичні концепції і
школи, які
здійснюють аналіз конфлікту як соціального явища;
– природу, особливості розгортання міжнародних і політичних конфліктів;
– елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на конфліктні ситуації;
– теорії механізмів виникнення міжнародних і політичних конфліктів,
методи їх діагностики та аналізу;
– аналізувати сучасні міжнародні і політичні конфлікти;
– визначати основні методи та форми управління конфліктами.

уміти:
– застосовувати теоретичні знання до аналізу міжнародних і політичних
конфліктів;
– діагностувати і аналізувати міжнародні і політичні конфлікти з
визначенням основних конфліктогених понять;
– визначати етапи регулювання конфліктів;
– оцінювати доцільність і ефективність використання різних переговорних
і посередницьких процедур у процесах розв’язання конфліктів;
– застосовувати на практиці теоретичні знання по врегулюванню
конфліктів не лише в сфері політики, а й в інших сферах суспільного життя;
9. Методи викладання дисципліни.
 Лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями
комплексного аналізу;
 Практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних
знань для розв’язування задач комплексного аналізу;
 Самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного
характеру, виконання домашніх завдань, підготовка до контрольних заходів
тощо;
 Індивідуальні навчально-дослідні завдання для виконання творчої роботи
щодо застосування знань з комплексного аналізу, розв’язування задач якісного
та кількісного характеру тощо.
10. Методи оцінювання.
Оцінка “відмінно” ставиться за умови повних і вичерпних відповідей
студента на запитання, демонстрації високого рівня теоретичної і практичної
підготовки.
Оцінка “добре” виставляється за наявності несуттєвих помилок в
відповідях студента.
Оцінка “задовільно” ставиться при суттєвих недоліках при формуванні
відповіді на теоретичні і практичні завдання, за відсутності уміння ілюструвати
прикладами основні теоретичні положення.
Оцінка “незадовільно” ставиться у тому разі, коли студент не володіє
фактичним матеріалом і має низький рівень теоретичної підготовки.
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