
Назва дисципліни Україна в системі 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 за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Здоровко С.Ф. к.ю.н., доцент кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки. Майдан Свободи, 6, ауд. 2-64. 

тел.(057) 705 10 59 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Засвоєння кредитів з історії та зовнішньої політики України, 

правознавства, вступу до спеціальності 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

формування у студентів комплексного уявлення про основні цілі, 

завдання та ключові напрямки зовнішньої політики України в 

сфері безпеки на регіональному та глобальному рівнях 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен - - 

знати: сутність безпеки крізь призму взаємозв’язку національної, 

регіональної та глобальної безпеки; - основні положення концепцій 

міжнародної безпеки; - сучасні загрози та виклики міжнародній 

безпеці та існуючи підходи до протидії; - регіональні та 

міжнародні організації з питань безпеки та співробітництва; - 

пріоритети зовнішньополітичного курсу України щодо посилення 

безпеки на регіональному та глобальному рівнях; - напрямки 

взаємодії України з міжнародними регіональними організаціями та 

окремими державами з питань посилення безпеки та протидії 

загрозам безпеці. 

 - вміти: аналізувати ключові тенденції розвитку глобальної та 

регіональних систем безпеки; - вибудовувати перспективні 

сценарії розвитку регіональних систем безпеки з урахуванням 

існуючих тенденцій та закономірностей; - самостійно робити 

висновки щодо можливих викликів та загроз безпеці України в 

процесах реалізації її взаємодії з міжнародними та регіональними 

організаціями та окремими країнами; - вміти працювати з 

джерелами, монографіями, найсучаснішими політологічними 

працями вітчизняних та зарубіжних авторів; критично 

осмислювати інформацію та робити самостійні висновки. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами: 1. Сутність безпеки у сучасних міжнародних 



відносинах. 2. Роль міжнародних організацій в формуванні та 

трансформації системи міжнародної безпеки 3. Нормативно-

правові та інституційні засади реалізації політики безпеки України 

4.Україна як складова системи регіональної та глобальної безпеки 

5 Ядерне роззброєння України у процесі посилення стабільності в 

Європі 6 Координація діяльності державних інститутів України у 

забезпеченні національної безпеки 7. Україна та проблеми безпеки 

в рамках ООН та ОБСЄ 8. Україна в європейській та 

євроатлантичній системах безпеки 9. Двостороннє співробітництво 

України в сфері безпек 

 

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., виконання 

контрольної роботи 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


