
Назва дисципліни  «Основи міжнародної безпеки» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Безрук О. О. 

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

поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 

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.  
вивчення студентами системних характеристик та 

нагальних проблем міжнародної безпеки, засобів підтримки 

міжнародної безпеки в сучасних умовах та основних 

чинників впливу на її стан;  

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

орієнтуватися в міжнародній політичній ситуації з точки 

зору аспекту безпеки; вміти характеризувати основні 

категорії в галузі міжнародної безпеки; вміти визначати 

співвідношення міжнародної та національної безпеки; 

володіти інформацією про актуальні загрози міжнародній 

безпеці; орієнтуватися в діяльності міжнародних структур 

безпеки, щодо вирішення нагальних проблем; аналізувати 

офіційні документи стосовно підтримання міжнародної 

безпеки; розуміти міжнародну безпеку як багаторівневу 

систему, яка створена для підтримки стабільності та 

міжнародного порядку.. 

 

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).    

Тема 1. Міжнародна безпека як об’єкт наукових 

досліджень  (Лекцій – 4 год.) 

Тема 2. Міжнародна безпека, національна безпека, 

регіональна безпека та глобальна безпека: особливості 

взаємозв’язку (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Воєнна безпека сучасних держав (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Додаткові сфери безпекової діяльності: зміст, 

інструменти забезпечення, основні загрози (Лекцій – 4 

год..) 

Тема 5. Нові параметри міжнародної безпеки  в умовах 

постбіполярного світового порядку: (Лекцій – 4 год., Сем. – 

2 год.) 



Тема 6. Міжнародний тероризм. (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год.)  

Тема 7. Воєнні загрози міжнародної безпеки та проблема 

озброєнь (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Регіональний аспект міжнародної безпеки та 

європейська безпека (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 9. Проблеми безпеки на Близькому Сході, в АТР та в 

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

Тема 10. Україна і проблема безпеки (Лекцій – 2 год., Сем. – 

2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач. Підсумковий контроль – у 

формі заліку. 

Мова викладання - українська 

 

 


