
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

 Мета курсу  — вивчення студентами впливу глобалізаційних процесів на 
трансформацію та забезпечення національної та регіональної безпеки у 
глобалізованому світі; захисту національних інтересів в умовах адаптації до 
глобальних змін; регіональних особливостей формування забезпечення і 
трансформації безпекових концепцій країн як наслідок глобалізації; регулювання 
відносин між державами та їх взаємодію в галузі безпеки, зокрема у процесі 
входження України до систем міжнародної регіональної безпеки; дослідження 
сучасних стратегій та доктрин національної та регіональної безпеки провідних країн 
світу, шляхи їх реалізації під впливом глобалізаційних чинників. 

Дисципліна «Проблеми національної та регіональної безпеки» в структурно-
логічній схемі інтегрується з вивченням дисципліни «Правові засади 
адміністративної діяльності». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Регіональна політика», «Електронне 
урядування», «Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері 
адміністративного управління», «Публічне адміністрування», «Техніка 
адміністративної роботи», «Ділове адміністрування». 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання еволюції співвідношення елементів безпеки в умовах 
глобалізаційних процесів; знання основних інституційних структур міжнародної та 
регіональної безпеки; знання концептуальних засад національної і регіональної 
безпеки; здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 
характеру в сфері забезпечення безпеки, критично оцінювати отримані результати та 
обґрунтовувати прийняті рішення; здатність турбуватися про якість, виконувати 
професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; здатність адаптуватися 
до нових ситуацій у професійній діяльності у питаннях забезпечення безпеки та 
попередження загроз, бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати 
нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність; здатність розуміти національні інтереси 
України на міжнародній арені у питанняі забезпечення безпеки в умовах 
глобалізаційних змін; здатність розуміти основи національної безпеки України, 
особливості і тенденції розвитку регіональних систем колективної безпеки в умовах 
глобальних трансформацій; вміння аналізувати сутність концепцій  національної та 
регіональної безпеки в сучасних умовах; знання основних напрямів державної та 
міжнародної політики щодо попередження та зменшення глобальних ризиків; 
знання головних проблем та викликів національній і регіональній безпеці в умовах 
глобалізації. 
          Програмні результати навчання: 
знати: еволюцію співвідношення елементів безпеки в умовах глобалізаційних 
процесів; основні інституційні структури міжнародної та регіональної безпеки; 
концептуальні засади національної і регіональної безпеки; основні напрями 
державної та міжнародної політики щодо попередження та зменшення глобальних 
ризиків; головні проблеми та виклики національній і регіональній безпеці в умовах 
глобалізації; головні механізми забезпечення національної та регіональної безпеки і 
повноваження відповідних державних і міждержавних структур, передусім 
військово-політичних; основниі функції системи реалізації національної і 
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регіональної безпеки в умовах сучасних глобалізаційних перетворень; пріоритетні 
національні інтереси України в системі забезпечення міжнародної та регіональної 
безпеки в умовах глобальних загроз та викликів; 
уміти: визначати основні безпосередні та потенційні загрози національній та 
регіональній безпеці в найважливіших сферах життєдіяльності в сучасних умовах; 
аналізувати проблему «центрів сили» у світовій політиці; збирати, узагальнювати та 
аналізувати інформацію щодо національної та регіональної безпеки; оцінювати та 
прогнозувати конкретну ситуацію стосовно національної та регіональної безпеки з 
метою захисту державних інтересів та підвищення міжнародного авторитету 
України в умовах глобальної трансформації; аналізувати участь України в процесах 
забезпечення регіональної безпеки в умовах регіональних та глобальних викликів та 
загроз; збирати, систематизовувати відповідну інформацію, формувати власні 
погляди на процеси, події та явища в сфері безпеки, виявляти закономірні зв’язки 
між ними; визначати пріоритетні проблеми та сучасний стан національної та 
регіональної безпеки і національні інтереси України у системі міжнародної безпеки; 
обґрунтовувати форми та методи забезпечення національної та регіональної безпеки 
в умовах глобальних викликів та загроз; визначати перспективи можливих 
потенційних глобальних ризиків у сфері національної та регіональної безпеки та 
шляхи їх нейтралізації; 
володіти: теоретичними знаннями з публічного управління, зовнішньої політики, 
міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні 
практичних завдань в умовах сучасних викликів; умінням визначати політичні, 
дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері 
безпеки, міжнародних відносин та глобальних процесів; навичками 
використовувати, упорядковувати та інтерпретувати інформацію стосовно сучасних 
тенденцій та актуальних проблем міжнародних відносин, глобальних викликів та 
загроз безпеці під час здійснення професійної діяльності. 
 Зміст навчальної дисципліни: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. 
ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. 
Вступ до курсу “Проблеми національної та регіональної безпеки”. Національна та 
регіональна безпеки. Національні інтереси — основна категорія концепції 
національної безпеки.  Нормативно-правова база забезпечення системи національної 
та регіональної безпеки. Тероризм як проблема міжнародної безпеки Інформаційна 
безпека та глобалізація міжнародних і регіональних процесів. 
ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 
ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. УКРАЇНА І МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА. 
Регіональний сепаратизм. Внутрішні і міждержавні конфлікти у системі 
регіональної безпеки. Механізми та шляхи мирного розв’язання конфліктів у 
системі регіональної безпеки. НАТО та Західноєвропейський Союз (ЗЄС) як гаранти 
миру та політичної стабільності в Європі. ОБСЄ і дипломатичні методи 
врегулювання міжнародних конфліктів. Україна як складова системи регіональної та 
глобальної безпеки. Ядерне роззброєння - крок до встановлення системи 
національної і регіональної безпеки. Україна в системі північноатлантичного 
співробітництва. 
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Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 64 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
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