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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Основи світової політики», 

«Основи економічної теорії» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опис 

Мета дисципліни. 

      формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань та практичних навичок в галузі дослідження 

нагальних проблем міжнародної безпеки, засобів підтримки 

міжнародної безпеки в сучасних умовах та основних 

факторів впливу на її стан. 

Очікувані результати навчання. 

формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» та професійної діяльності 

за фахом. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями та застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

- формування наступних спеціальних (фахових) 

компетентностей: 

СК1. Знання про природу, динаміку, принципи 

організації та історичні тенденції розвитку 

міжнародних відносин. 

СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у 

різних контекстах, зокрема, політичному, безпековому, 

правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному. 

СК9. Знання природи та еволюції міжнародних 

організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, 

основних форм та перспектив співпраці України з ними. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

здобувачі вищої освіти повинні досягти таких результатів 

навчання: 

РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі 

навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також про природу та джерела зовнішньої політики держав і 



діяльність інших учасників міжнародних відносин. 

РН3. Демонструвати знання про природу та характер 

взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

РН6. Розуміти принципи використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної 

регіоналістики при вирішенні практичних завдань. 

РН8. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобальних процесів. 

РН13. Оцінювати події міжнародного життя, процеси 

в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної 

безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах. 

 РН18. Брати участь у фахових дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 48 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 

міжнародної безпеки 

Тема 1. Вступ до курсу «Основи міжнародної 

безпеки» (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 2. Рівні міжнародної безпеки (Лекцій – 4 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Воєнна безпека сучасних держав (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Основні галузі безпекової діяльності (Лекцій 

– 2 год., Сем. – 2 год.)  

Розділ 2. Сучасні проблеми міжнародної безпеки 

світу та України 

Тема 5. Особливості постбіполярного світового 

порядку: нові параметри міжнародної безпеки (Лекцій – 4 

год., Сем. –  1 год.) 

Тема 6. Міжнародний тероризм як виклик 

міжнародній безпеці (Лекцій – 2 год., Сем. – 1  год.) 

Тема 7. Воєнні загрози міжнародної безпеки та 

проблема озброєнь (Лекцій – 4 год., Сем. – 1 год.) 

Тема 8. Регіональний аспект міжнародної безпеки 

та європейська безпека (Лекцій – 4 год., Сем. – 1 год.) 

Тема 9. Проблеми безпеки на Близькому Сході та в 

інших регіонах (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 10. Загрози національній безпеці України 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей та доповідей на семінарських заняттях; 

письмового проміжного контролю у вигляді тестових 

завдань. Підсумковий контроль – у формі  заліку. 

Мова викладання – українська. 



 


