
Методологічні засади забезпечення міжнародної та європейської безпеки 
Мета курсу – вивчення методологічних засад забезпечення безпеки на 

міжнародному та європейському рівні у глобалізованому світі; методології 
безпекових концепцій країну пост біполярному періоді; методологічні засади 
регулювання відносин між державами та їх взаємодію в галузі безпеки, зокрема у 
процесі входження України до систем міжнародної європейської безпеки. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна  «Методологічні засади забезпечення 
міжнародної та європейської безпеки» в структурно-логічній схемі інтегрується з 
вивченням дисципліни «Міжнародне економічне право».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знати та розуміти методологічних засад забезпечення безпеки  
міжнародної безпеки, розуміти особливості їхнього забезпечення на глобальному, 
регіональному та національному рівні; знати природу та методологічні підходи до 
вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів; знати принципи 
міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, 
співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці в сфері 
забезпечення національної та регіональної безпеки; знати природу та методологічні 
засади взаємодій у питаннях безпеки окремих країн та регіонів на глобальному, 
регіональному та локальному рівнях. 

Програмні результати навчання:  
знати:  головні механізми методологічного забезпечення міжнародної та 
європейської безпеки та повноваження відповідних міжнародних організацій; 
основні методологічні принципи превентивної дипломатії; нормативно-правову 
основу забезпечення міжнародної та європейської безпеки; роль і значення 
людського фактору в процесі забезпечення міжнародної та європейської безпеки; 
методологічні засади гарантування миру та безпеки провідними країнами світу та 
міжнародним організаціями. 
вміти: визначати основні безпосередні та потенційні загрози та виклики 
міжнародній та європейській безпеці, використовуючи сучасні методологічні 
підходу та принципи для гарантування миру; визначати головні проблеми та 
виклики міжнародній і європейській безпеці в умовах глобалізації; обґрунтовувати 
форми та методи забезпечення міжнародної та європейської безпеки, збирати, 
систематизувати відповідну інформацію, формувати власні погляди на процеси, 
події та явища, виявляти закономірні зв’язки між ними; визначати перспективи 
появи можливих потенційних ризиків у сфері міжнародної та європейської безпеки 
та шляхи їх нейтралізації, зокрема методом створення різних систем безпеки або 
реформації вже існуючих; проводити дослідження у сфері міжнародної і 
європейської безпеки, спираючись на світовий та вітчизняний досвід. 
володіти: методологічними засадами забезпечення безпеки на міжнародному та 
європейському рівні у глобалізованому світі;навичками аналізу стану міжнародного 
і європейського безпекового середовища в умовах глобалізації; навичками аналізу 
регіонального чинника в контексті захисту національних інтересів держав. 

Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИНАХ. Еволюція методологічних підходів до вирішення проблем безпеки 
на міжнародному та європейському рівні. Основні наукові категорії дисципліни та їх 
зміст. Форми безпеки. Елементи безпеки. Їх співвідношення та еволюція. Типи 
систем міжнародної безпеки. Принципи міжнародної безпеки. Основні складові 



системи міжнародної безпеки. ООН, НАТО, ОБСЄ: методологічні принципи, які 
використовуються в роботі міжнародних організацій задля гарантування миру та 
безпеки на регіональному та міжнародному рівнях. 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. 
Положення, на яких базується концепція міжнародної економічної безпеки. Підходи 
до обґрунтування основ міжнародної економічної безпеки. 
МЕТОДИ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ, ЗАСОБИ І 
СПОСОБИ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ. Методологічні Принципи 
національної політики щодо гармонізації міжетнічних протиріч. 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ 
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. Суть, структура та динаміка глобалізаційних процесів 
у рамках сучасної системи міжнародних відносин, . Безпека як фундаментальний 
критерій сучасних концепцій світової політики. Методологічні засади забезпечення  
глобальної безпеки у реаліях сучасних  міжнародних відносин.  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ, ВИКЛИКІВ 
ТА ПРІОРИТЕТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ. Регіональний вимір 
національної безпеки України в умовах глобальних викликів: методологічні 
принципи щодо забезпечення територіальної цілісності.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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