
Назва дисципліни Основи міжнародної 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 спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

політології, історії міжнародних відносин, теорії міжнародних 

відносин, зовнішньої політики держави. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Формування знань та вмінь аналізу впливу міжнародної безпеки на 

процеси, що відбуваються в системі сучасних міжнародних 

відносин. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі мають 
знати: 

- зміст основних термінів «міжнародна», «регіональна», «національна» 

безпека;  

- характеристику моделей міжнародної безпеки регіонів світу;  
- роль міжнародних організацій у формуванні та трансформації системи 

міжнародної безпеки;  

- основні принципи, критерії та проблеми економічної, екологічної та 
інформаційної видів безпеки;  

- структуру, функції та засоби системи забезпечення національної 

безпеки;  
- особливості геополітичного та геостратегічного становища України у 

сучасному світі; 

вміти:  

- вільно оперувати відповідним категоріальним апаратом;  
- організувати моніторинг обстановки, збір інформації про дестабілізуючі 

фактори;  

- застосовувати показники і методи оцінки стану міжнародної безпеки;  
- розробляти заходи і робити пропозиції для прийняття рішень в сфері 

забезпечення міжнародної безпеки. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Основи міжнародної безпеки. 

Тема 2. Організація управління міжнародною безпекою. 

Тема 3. Роль міжнародних організацій у формуванні та 

трансформації системи міжнародної безпеки. 

Тема 4. Міжнародна протидія тероризму. 

Тема 5. Галузева орієнтація міжнародної безпеки. 

Тема 6. Міжнародна економічна безпека. 

Тема 7. Екологічні закони та головні принципи екологічної 

безпеки. 

Тема 8. Міжнародна інформаційна безпека у глобальній системі 

підтримування миру. 

 



Методи контролю результатів навчання:  

Поточний контроль у формі опитування, тестування, виконання 

контрольної роботи 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


