
Назва дисципліни Безпекові аспекти міжнародних відносин 

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 другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Солових Євгенія Миколаївна 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, 

каб. 264, тел. (057) 705-10-59, електронна адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.ne 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»: Історія міжнародних відносин, 

Теорія міжнародних відносин, Політологія, Історія України, 

Світова економіка, Міжнародні економічні відносини, Аналіз 

зовнішньої політики, Міжнародні відносини та світова політика 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Сформувати у студентів розуміння сутності безпекових аспектів 

міжнародних відносин; розвинути у них практичні навички щодо: 

здійснення оцінки та аналізу міжнародної безпеки у політичній, 

економічній, соціальній та ін. сферах; виявлення реальних та 

потенційних загроз міжнародній безпеці у контексті посилення 

світової енергозалежності; особливостей гарантування 

міжнародної технічної та техногенної безпеки, екологічної і 

продовольчої безпеки (у т.ч. з урахуванням асиметричності 

глобального розвитку). 

 

 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

дисципліни студенти знатимуть: 

 - прикладні дослідження міжнародних відносин і світової 

політики у політичній, економічній, соціальній, енергетичній, 

технологічній, інформаційній сферах і в міждисциплінарних 

дослідженнях; 

 - природу та джерела зовнішньої політики держави, еволюцію 

підходів до її формування та здійснення, принципи організації 

системи зовнішньої політики та функціонування її інститутів;  

- основні джерела небезпек у світі та їхній вплив на міжнародні 

відносини;  

- методи аналізу безпекових аспектів міжнародних відносин. 

вмітимуть: 

 - аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та інформаційному;  

- проводити прикладні аналітичні розробки безпекових проблем 

міжнародних відносин та міжнародної політики;  



- критично і стратегічно мислити в теорії і на практиці, 

здійснювати комплексну оцінку як національної, так і міжнародної 

політики, визначати реальні й потенційні загрози міжнародній і 

національній безпеці.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

. Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

Тема 1. Сутність, структурні елементи та декомпозиція 

міжнародної безпеки.  

 Тема 2. Глобальні трансформації і безпека розвитку політичних, 

економічних і соціальних систем.  

Тема 3. Методологічні основи і системи забезпечення міжнародної 

безпеки.  

Тема 4. Соціально-демографічні виміри безпеки глобального 

розвитку.  

 Тема 5. Міжнародна продовольча безпека.  

Тема 6. Міжнародна енергетична безпека. 

 Тема 7. Міжнародна технологічна та інформаційна безпека.  

 Тема 8. Міжнародна екологічна безпека.  

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


