
Повна назва: Сучасні проблеми війни та миру 

Статус: вибіркова. 

Мета: Курс «Сучасні проблеми війни та миру» знайомить студентів-політологів з 

засадами теорії війни, з еволюцією уявлень щодо війни, з проблемними питаннями її 

сучасного розуміння. Велике значення у ньому приділяється характеристиці «війн шостого 

покоління», аналізу імовірних сценаріїв збройної боротьби в першій чверті ХХІ ст., 

особливостей війни з тероризмом, як нового виду війни епохи глобалізму. Окремо 

розглядається місце інформаційно-психологічних війн у межах війн сучасної епохи. 

Помітний акцент зроблено на миротворчу діяльність та миротворчі операції. Значну увагу 

приділено використанню конкретних історичних прикладів та обґрунтувань. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Сучасні проблеми війни та миру» (3 кредити ECTS, 90 год.) розроблений за 

рейтинговою системою та включає в себе лекції (12 год.), групові заняття (24 год.), 

самостійну роботу (54 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається у 9-у 

триместрі. Передбачає написання і захист самостійних робіт, тестування і підсумкової 

контрольної роботи за розділами й складання заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Тема 1. Проблема війни в світовій політичній думці. 

Тема 2. Еволюція війн.  

Тема 3. Джерела та причини виникнення війн. І 

Тема 4. Інформаційна компонента у сучасних війнах.  

Тема 5. Проблема супротивника у війнах сучасності та майбутнього.  

Тема 6. Війна як глобальна проблема сучасності: прогностичні сценарії та методи подолання.  

Тема 7. Мир та миротворчі операції.  

Тема 8. Глобальна і регіональна системи безпеки.  

Тема 9. Проблема війни та миру: український вимір. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 теоретичне розуміння феномену війни та миру; 

 еволюцію змісту війни та класифікацію війн; 

 особливості та характерні властивості сучасної війни; 

 місце інформаційно-психологічних операцій у війнах сучасної епохи; 

 соціально-політичні засади мирних відносин та різновиди миру; 

 зміст, методи та засоби здійснення миротворчих операцій. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 вміння орієнтуватися в основних світових та вітчизняних школах полемології (науки про 

війну); 

 розкриття прихованого спрямування та безпосередніх загроз конкретних інформаційно-

психологічних операцій в межах війн сучасної епохи; 

 вміння відрізняти військові конфлікти від інших форм політичного протиборства. 

 

Викладач: Шкірчак Сергій Іванович – викладач. 


