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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є поглиблене вивчення таких понять як «міжнародна»,
«регіональна» та «європейська» безпека, а також шляхів їх забезпечення в
зовнішньо-політичній діяльності окремо держави, регіонів (в тому числі
Європи) та світу в цілому; надання майбутнім фахівцям комплексних
знань та умінь щодо розробки концепцій безпеки та їхнього втілення під
час виконання професійних обов’язків.
Основними завданнями, які ставить навчальна дисципліна є:
 ознайомлення студентів з такими поняттями, як «безпека»,
«національна безпека», «міжнародна безпека», «європейська безпека»,
«загроза», «виклик» тощо;
 вивчення типології загроз та викликів міжнародній та європейській
безпеці в різні історичні періоди;
 вивчення нормативно-правової бази щодо забезпечення міжнародної та
європейської безпеки;
 вивчення процесу забезпечення європейської та міжнародної безпеки в
різні історичні періоди та проведення порівняльного аналізу цих
процесів;
 вивчення основних проблем в процесі забезпечення міжнародної та
європейської безпеки;
 вивчення специфіки функціонування систем безпеки в різних регіонах
світу.
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Тематика дисципліни
1. Міжнародна безпека.
2. Регіональна безпека.
3. Європейська безпека.
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Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні заняття, практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, реферативна робота,
залік
D
Компетентності
ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
Загальні
джерел зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікативних
технологій.
ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
СК 2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
Фахові
зокрема
політичному,
безпековому,
правовому,
економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
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СК 4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики
держави.
СК 16. Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й
аналізу безпекових компонентів регіональних та міжнародних
економічних відносин.
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН3. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації,
використання різних джерела інформації про міжнародні та
зовнішньополітичні події та процеси. Демонструвати абстрактне мислення,
систематизувати й упорядковувати отриману інформацію.
РН4. Розуміння принципів використання теоретичних знань з
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та
конфліктів, регіоналістики при вирішенні практичних завдань.
РН9. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні,
економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних
процесів.
РН10. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
РН13. Визначати причини, типи та характер міжнародних та міжрегіональних
конфліктів і суперечок, обґрунтовувати економічні та дипломатичні методи їх
вирішення, відстоюючи національні інтереси.
РН16. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та
конфлікту в міжнародних та регіональних системах.

