
Назва дисципліни Проблеми національної та регіональної безпеки 

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 5 курсу, спеціальність 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Алексєєва Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 

+380671864410 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України, міжнародних відносин та світової політики, 

міжнародного публічного права, теорії міжнародних відносин.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

формування у здобувачів вищої освіти наукових поглядів на 

процес формування системи національної та регіональної 

безпеки, розуміння основних елементів системи, а також 

розвиток здатності до об`єктивної оцінки і прогнозування та 

запобігання проблем національної та регіональної безпеки.  

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен:  

- знати: концептуальні засади національної і регіональної 

безпеки; методологічні аспекти дослідження національної 

безпеки; регіональні чинники національної безпеки та їх 

врахування у державній політиці; головні проблеми та 

виклики національній і регіональній безпеці в умовах 

глобалізації; основні функції системи реалізації національної і 

регіональної безпеки; роль і значення людського фактору 

щодо забезпечення національної та регіональної безпеки; 

сутність національних інтересів України; державне 

управління національною безпекою України; пріоритетні 

національні інтереси України в системі міжнародної безпеки 

- вміти: використовувати понятійно-категоріальний апарат 

при аналізі різноманітних сфер національної та регіональної 

безпеки; оволодіти уміннями та навичками системного аналізу 

проблем національної та регіональної безпеки; здійснювати 

моніторинг ситуації та проводити первинний аналіз 

причинно-наслідкових зв’язків у сфері національної та 

регіональної безпеки; оцінювати стан та визначати 

перспективи розвитку основних складових системи 

національної та регіональної безпеки; визначати проблеми і 

національні інтереси України у системі міжнародної безпеки; 

приймати практичні рішення щодо оптимального 

застосування набутих теоретичних знань при виконанні своїх 

професійних обов’язків; збагачувати власний світогляд 

шляхом самоосвіти, творчо працювати над поглибленням і 

вдосконаленням своїх знань 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Теоретичні аспекти 

національної та регіональної безпеки. 2. Система національної 

та регіональної безпеки. 3. Регіональні конфлікти як загроза 

міжнародній безпеці. 4. Україна як складова системи 

регіональної та глобальної безпеки.   

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) занятті у формі усного 

опитування, доповідей і повідомлень здобувачів, тестування, 

розв’язання проблемних та творчих завдань, навчальних 

дискусій. Семестровий підсумковий контроль проводиться у 

формі екзамену. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /   

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


