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КОНСПЕКТ ПО “МЕЖДУНАРОДНИ СПОРОВЕ И КОНФЛИКТИ”
1. Възникване и развитие на конфликтологията като наука. Основни направления на
изследване на конфликтите – стратегически, изследвания на конфликтите, изследване
на мира.
2. Понятие за конфликт – трудности при дефинирането му. Разграничение между
спорове, кризи и конфликти. Международен и международноправен конфликт.
3. Нива на анализ на причините за възникване на конфликти - индивидуално,
социално, структурно. Формиране на интердисциплинарен подход за анализ на
конфликтите.
4. Теоретични традиции в конфликтологията. Реализъм и либерализъм - основни
понятия. Участници, цели и средства на конфликтите в рамките на двете традиции сравнителен план.
5. Теории за войната и нейните причини /белицистки теории/. Доктрината за
“справедливата война”. Пацифистки теории. Микротеории и макротеории за
конфликта. Индивидите и международният конфликт.
6. Типология на конфликтите. Критерии за типологизиране – възможни класификации
на конфликтите. Стадии и фази на развитието на конфликтите – разширяване и
ескалация.
7. Теоретични направления и практическа дейност по урегулирането на конфликтите.
Проблеми, свързани с урегулирането на конфликтите. Понятия за “управление на
конфликти”, “урегулиране на конфликти” и “разрешаване на конфликти”.
8. Същностна характеристика на конфликтите в Двуполюсния свят. Международна
среда и причини за възникване. Първа и втора световни войни - коалиции. Студена
война - военно политически съюзи.
9. Тенденции в развитието на конфликтите в края на ХХ век и началото на ХХІ век.
Особености на съвременните конфликти /участници, съдържание/ и подходите за
тяхното урегулиране. Преход от междудържавни към вътрешнодържавни конфликти.
Причини за възникване на конфликти на етническа и конфесионална основа еманципация на националността, легализиране на малцинствените права, политически
и икономически преход, засилване на конфесионалния фактор.
10. Цивилизационна детерминираност на конфликтите. Най-общи понятия за основните
религии-конфуцианство, християнство и ислям. Сравнителен анализ на формирането на
политическа култура и политическо поведение от различните цивилизационни
общности.
11. Същност и значение на националната държава в теорията на конфликтите.
Политическо и етническо понятие за нация. Политически измерения на модерния
национализъм. Национален интерес и национална политика в контекста на
конфликтология.
12. Моралът в политиката. Традиции за преценяване на моралните аргументи и ролята
на морала в политиката-скептици, държавни моралисти, космополити. Значение и
място на моралните съображения в международните отношения.
13. Мирни средства и подходи за регулиране на конфликти. Дейност по профилактика и
предотвратяване на конфликти. Участие на трети страни в урегулирането на

конфликтите – основни задачи и средства за въздействие. Мирни средства за
урегулиране на конфликтите - преговори, анкети, добри услуги, мисии,
посредничество, международен арбитраж.
14. Принудителни мерки при урегулирането на конфликтите. Принудителни средства без използване на въоръжена сила – ембарго, блокада, прекъсване на дипломатически
отношения. Принудителни средства с използване на въоръжена сила – роля и място,
исторически опит.
15. Проблемът за хуманитарната интервенция. Международни структури и организации
за регулиране на конфликти. Концепции за развитие на ООН, ОССЕ, и НАТО.
Характерни тенденции в тяхното развитие в съвременността.
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