
Назва дисципліни Сучасні війни і тероризм 

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», освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

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, тел.: 0577051059 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої 

освіти, що мають диплом бакалавра за освітніми програмами 

«Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» та за спорідненими спеціальностями. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає  
в придбанні студентами комплексного розуміння причин і 

загроз сучасних війн та міжнародного тероризму, а також 

формуванні у них систематизованих знань про теорії, практиці 

та способи протидії  в системі сучасних міжнародних 

відносинах. 

 

Очікувані результати навчання. 
Студенти повинні знати: 

- - знати: причини і сутність міжнародного тероризму та 

сучасних війн , загрози і виклики, основні етапи становлення 

як глобальної проблеми сучасності, характер і рушійні сили 

причини, чинники активізації діяльності; різні форми і 

стратегії міжнародної боротьби, проблеми і перспективи в цій 

галузі; 

 Вміти: - вільно оріентіроваться в сучасних міжнародних 

тенденціях і 

проблемах, пов'язаних з сучасними війнами та протидією 

тероризму в різних регіонах світу; 

оцінювати ідеологію, рушійні сили, мотивацію структур; 

користуватися понятійним апаратом дисципліни, працювати з 

офіційними матеріалами, з науковими текстами по темі , 

аналізувати проблему в національному, регіональному і 

глобальному контексті; орієнтуватися в основних напрямках 

боротьби з міжнародним тероризмом з боку окремих держав і 

міжнародного співтовариства в цілому, 

Володіти: - Навичками інтерпретації причин і умов, що 

сприяють або перешкоджають протидії військовій та 

терористичній діяльності; здатністю критично аналізувати 

конкретні зовнішньополітичні ініціативи та правові акти 

світової спільноти, спрямовані на боротьбу міжнародним 

тероризмом; навичками аналізу і оцінки ефективності заходів з 

протидії тероризму на міжнародному 

рівні. 

 

Методи контролю результатів навчання. 



Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


