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1. Поняття безпеки та основні її
особливості. Міжнародна безпека у
світовій науці.
Поняття міжнародної безпеки та її зміст.
Основні підходи до вивчення поняття
«безпека».
Загальна
характеристика
понять «національна», «регіональна» та
«міжнародна» безпека. Співвідношення
понять «безпека», «стабільність» та
«стійкий розвиток». Наукові школи
вивчення безпеки. Проблеми міжнародної
безпеки в світовій науці. Глобалізація та її
вплив на проблему міжнародної безпеки.
Концепція «м'якої» та «жорсткої» безпеки.
Глобальна безпека.
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2. Проблема забезпечення міжнародної
безпеки у сучасному світі.
Правові засади забезпечення міжнародної
безпеки. Існуючі структури міжнародної
безпеки та їхня адаптація до сучасних
реалій. Загрози міжнародній безпеці та
основні напрямки її забезпечення. Криза
сучасної системи міжнародної безпеки.
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3.
Поняття,
зміст
та
системи
регіональної
безпеки.
Поняття
«регіональна
безпека»
та
його
характеристика.
Сучасні
концепції
регіональної безпеки. Глобалізація та її
вплив на систему регіональних зв'язків.
Основні компоненти регіональної безпеки.
Системи безпеки в окремих регіонах світу.
Європейська безпека як тип регіональної
безпеки.
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4. Основні проблеми європейської
безпеки.
Сучасні підходи до розуміння проблем
європейської безпеки. Співвідношення та
характер основних сучасних загроз
європейській
безпеці.
Індикатори
регіональної
безпеки
в
Європі.
Особливості проблем безпеки в окремих
регіонах Європи.

Мета роботи
Розглянути
сутність
поняття
«міжнародна безпека» та основні
підходи до визначення його змісту.
З'ясувати особливості наступних
понять: «національна безпека»,
«регіональна безпека», «глобальна
безпека»,
«стабільність»
та
«стійкий розвиток».

Виявити
основні
складові
проблеми
забезпечення
міжнародної безпеки у сучасному
світі. Розглянути процес адаптації
сучасних структур міжнародної
безпеки до викликів часу у
зазначеній сфері. Виявити основні
загрози безпеці у сучасному світі.
Виявити особливості трактування
понять «регіональна безпека» та
«європейська безпека». Розглянути
основні компоненти регіональної
безпеки. Окрему увагу приділити
характеристиці систем безпеки
таких регіонів світу як: Євразія,
АТР,
Латинська
Америка,
Близький Схід. Зазначити основні
загрози,
що
існують
для
регіональної безпеки на теперішній
момент.
Розглянути зміст та складники
поняття «європейська безпека».
Виявити індикатори регіональної
безпеки
в
Європі.
Окремо
приділити увагу загрозам та
проблемам безпеки європейських
країн.
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5. Структура сучасної європейської
безпеки.
Еволюція підходів до вибору моделі
європейської
безпеки.
Регіональні
структури, які забезпечують безпеку в
регіоні. Роль ЄС у процесі забезпечення
регіональної безпеки в Європі. НАТО у
процесі забезпечення регіональної безпеки
в Європі. ОБСЄ у структурі забезпечення
регіональної європейської безпеки.
6. Національна безпека та її основні
проблеми.
Поняття та сучасні концепції національної
безпеки. Глобалізація та національна
безпека. Стратегія національної безпеки.
Структура національної безпеки, система
національної
безпеки.
Концепція
національної безпеки України.
7. Роль України у вирішенні проблем
європейської безпеки.
Концептуальні підходи України до
забезпечення
європейської
безпеки.
Співпраця України та НАТО. Роль
України у забезпеченні європейської
енергетичної
безпеки.
Особливості
співпраці України та ЄС у сфері
європейської безпеки.

Дати загальну характеристику
сучасній структурі європейської
безпеки. З'ясувати роль та завдання
ЄС, НАТО, ОБСЄ та інших
регіональних структур безпеки в
Європі.

Виявити
проблеми
та
дати
загальну
характеристику
національної безпеки. Розглянути
її структуру, систему та стратегію.
Окремо звернути увагу на вплив,
який
має
глобалізація
на
національну безпеку.
З'ясувати
роль
України
у
вирішенні
проблем
сучасної
безпеки в Європі. Зазначити
підходи, що застосовує зазначені
держава у вирішенні проблематики
європейської безпеки.

