
Назва дисципліни «Проблеми національної та регіональної безпеки» 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

кандидат економічних наук, доцент кафедри Алексєєва Т.І. 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 264; тел. (067)1864410, електронна адреса: 

t.alekseeva@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія міжнародних 

відносин», «Зовнішня політика України», «Міжнародні 

відносини та світова політика», «Міжнародне публічне 

право», «Теорія 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.  

Формування наступних загальних компетентностей 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Формування наступних спеціальних компетентностей  

Заплановані результати навчання:  

РН5. Критично осмислювати та аналізувати глобальні 

процеси та їх вплив на міжнародні відносини 

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 

РН13. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики 

РН16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії 

забезпечення національної та регіональної безпеки 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 4 (чотири) теми, які вивчаються протягом 32 

годин аудиторних занять (16 год. – лекції, 8 год. – семінарські 



заняття, 8 год. – практичні заняття).    

Тема 1. Теоретичні аспекти національної та регіональної 

безпеки (Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год, 

практичні заняття – 2 год.).  

Тема 2. Система національної та регіональної безпеки (Лекції 

– 4 год., семінарські заняття – 2 год, практичні заняття – 2 

год.).  

Тема 3. Регіональні конфлікти як загроза міжнародній безпеці 

(Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год, практичні 

заняття – 2 год.).  

Тема 4. Україна як складова системи регіональної та 

глобальної безпеки (Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 

год, практичні заняття – 2 год.).   

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному, семінарському занятті у формі усних  

відповідей. Підсумковий контроль проводиться у формі 

екзамену. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


