
РЕГІОНАЛІЗМ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

Мета курсу ˗ сформувати уявлення про поняття регіональної безпеки і 
практичні аспекти забезпечення регіональної безпеки держави. Особлива увага 
звертається на засвоєння студентами комплексного уявлення про регіоналізм та 
регіональні системи безпеки, розуміння ключових векторів їхнього розвитку, 
прогнозування трансформації систем регіональної безпеки з метою захисту 
національних інтересів України. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Регіоналізм та регіональні системи 
безпеки» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних 
ОК: «Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних 
відносин», «Зовнішньополітичні стратегії і доктрини», інтегрується з 
вивченням дисципліни: «Геополітика і геостратегія». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом наступних ОК: 
«Механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 
політиці», «Моделювання і прогнозування у сфері міжнародних відносин».   

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: опанування понять «регіоналізм» та «регіональні системи 
безпеки»»; здатність аналізувати концепції регіональної безпеки, вміння 
аналізувати концепції людської безпеки, регіоналізму та регіональної 
інтеграції, здатність знаходити ефективні інструменти гарантування 
регіональної безпеки. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння 

регіональної безпеки, закономірності розвитку систем регіональної безпеки, її 
мету та завдання; шляхи забезпечення регіональної безпеки;  

вміти: аналізувати сутність регіональної безпеки, визначати основні 
інституційні структури регіональної безпеки, порівнювати і аналізувати 
системи регіональної безпеки, визначати та планувати застосовування 
механізмів забезпечення регіональної безпеки; 

володіти:  здатністю аналізувати участь України в процесах 
гарантування регіональної безпеки, вмінням збирати, систематизувати та 
робити висновки на основі інформації щодо регіональної безпеки, здатністю 
прогнозувати конкретні ситуації щодо систем регіональної безпеки з метою 
захисту національних інтересів України та підвищення її статусу на 
міжнародній арені. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Понятійний апарат, типи і функції регіональної безпеки. Системи 

регіональної безпеки. Визначення терміну «регіональна безпека» та  ключові 
принципи забезпечення регіональної безпеки. Проблеми регіональної безпеки. 
Регіональний сепаратизм. Диспропорції у розвитку країн європейського регіону 



як потенційна загроза європейській безпеці. Основні нормативно-правові 
документи про забезпечення регіональної безпеки. 

Процес формування концепції регіональної безпеки: складність 
внутрішніх і зовнішніх умов. Військово-політична інтеграція як чинник 
регіональної безпеки. Роль міжнародних організацій у підтриманні миру та 
безпеки в регіонах. Виникнення та діяльність глобальних міжнародних 
організацій з підтримання миру та безпеки в регіонах. Нормативно-правова база 
діяльності міжнародних організацій. Виявлення можливих загроз і 
дестабілізуючих факторів у регіонах.  

НАТО та Західноєвропейський союз (ЗЄС) як гаранти миру та політичної 
стабільності в Європі. ОБСЄ і дипломатичні методи врегулювання 
міжнародних конфліктів. Передумови та причини воєнно-політичної інтеграції 
в Європі після Другої світової війни. Основні завдання Північноатлантичного 
альянсу в галузі безпеки. Розвиток конструктивного співробітництва ОБСЄ з 
ООН, НАТО, ЄС, РЄ. Основні напрямки миротворчої діяльності ОБСЄ. 
Миротворча діяльність ООН і НАТО. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Судак Ірина Іванівна, канд.іст.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 


