
Назва дисципліни Глобальна безпека та міжнародні конфлікти 

Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу здобувачам вищої освіти 

за другим (магістерським) рівнем відповідно до програми підготовки за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», ОП «Міжнародна інформаційна безпека», 1-й 

семестр. 

Контактні дані розробників робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання 

Зіняк Любомир Васильович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 264); 

тел.: (057) 705-10-59, електронна поштаlubomir.zinyak@ukr.net 

Попередні умови для вивчення дисципліни Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої освіти, що 

мають диплом бакалавра за освітньою програмою «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації»» та за спорідненими 

спеціальностями. 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни – навчальної дисципліни є 

ознайомлення здобувачів із концептуальними засадами глобальної 

безпеки, основними проблемами, що виникають у ході конфліктів між 

суб’єктами міжнародних відносин та з характером і природою 

виникнення міжнародних конфліктів у контексті забезпечення 

міжнародної та національної безпеки. 

. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики 

держав, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової 



політики. 

РН2. Знати та розуміти сутність та специфічні особливості 

інформаційного протиборства та інформаційно-психологічних операцій 

в міжнародних відносинах. 

РН4. Знати та розуміти природу та специфічні особливості 

інформаційного тероризму. 

РН5. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні відносини. 

РН6. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики 

для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

РН7. 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. 

РН9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

РН10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем. 

РН12. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

РН16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки. 



РН17. Аналізувати та оцінювати зміст та специфіку основних напрямів 

діяльності міжнародних організацій в сфері безпеки. 

РН18. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних 

сферах міжнародного співробітництва. 

РН19. Брати участь у професійній дискусії у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, поважати опонентів і їхню точку зору, доносити до фахівців та 

широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід 

з фахових проблем. 

РН20. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних 

студій. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. Протягом вивчення 

навчальної дисципліни у межах аудиторної та самостійної роботи 

студенти повинні засвоїти матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Глобалізація як тенденція сучасного розвитку. 

Тема 2. Основні концепції системи безпеки. 

Тема 3. Глобальна та національна безпека - виклики ХХІ століття. 

Тема 4. Нові загрози для міжнародної безпеки. 

Тема 5.  Сучасний тероризм як загроза міжнародної безпеці. 

Тема 6. Сучасні загрози нових технологій. 

Тема 7.  Human Security. 

Тема 8. Феномен міжнародного конфлікту у світовій політиці. 

Тема 9.  Класифікація та види  міжнародних конфліктів.  



Тема 10. Міжнародні та транснаціональні конфлікти. 

Тема 11. Способи та форми  врегулювання міжнародних конфліктів. 

Тема 12. Міжнародні конфлікти та сучасні моделі міжнародної безпеки.  

Методи контролю результатів навчання. Засвоєння тем (поточний 

контроль) здійснюється на практичних заняттях відповідно до цілей. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи. Застосовуються такі методи 

контролю підготовки студентів: доповіді студентів на практичних 

заняттях; усні відповіді студентів на практичних заняттях; виконання 

творчих завдань. Оцінка успішності студента є рейтинговою і 

виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок 

засвоєння окремих тем. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі екзамену. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


