
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 
          Мета курсу — сформувати у студентів концептуальне уявлення про 
явище тероризму, його витоки та еволюцію, ознайомити з формами та 
методами діяльності сучасних терористичних організацій, а також підходів до 
боротьби з ним. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як міжнародні 
відносини і світова політика, основи світової політики, міжнародна та 
європейська безпека, світовий ринок озброєнь та конверсія в МВ тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розуміння чому відбувається розширення масштабу 
терористичних загроз, поглиблення світових політичних конфліктів, стирання 
кордонів між національною і міжнародною боротьбою з тероризмом; 
обґрунтування механізмів міжнародної боротьби з тероризмом, мотивації 
терористичної діяльності, виникнення та розвитку ідеології фундаменталізму, а 
також методів терористичної діяльності в другій половині ХХ – початку ХХІ 
ст. 
         Програмні результати навчання: 
знати: характерні ознаки та особливості сучасного тероризму; структурні 
компоненти тероризму; витоки та історію тероризму, а також нові форми та 
методи терористичної діяльності на зламі ХХ – ХХІ ст.; класифікацію та 
основні види тероризму; передумови сучасного міжнародного тероризму; 
основні тенденції діяльності сучасних терористичних організацій; міжнародні 
механізми протидії терористичній загрозі; особливості тероризму в Україні та 
боротьби з ним. 
уміти: виявляти тип терористичного акту; встановлювати структурні елементи 
терористичного акту; проводити аналіз терористичних організацій: визначати 
ідеологічну платформу, мету діяльності, шляхи фінансування, союзників, 
еволюцію становлення, прогнозувати шляхи розвитку тощо; визначати рівень 
терористичної загрози окремому регіону світу чи окремій країні; оцінювати 
рівень захисту та протидії терористичній загрозі як на міжнародному, так і на 
регіональному та національному рівнях. 
володіти: понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; основними 
концептуальними підходами до визначення поняття тероризм; умінням 
розрізняти основні методологічні принципи та підходи боротьби з тероризмом. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Феномен тероризму та проблема 
його сутнісної характеристики. Тероризм в історичному контексті. 
Класифікація та основні види тероризму. Психологія тероризму. 
ТЕРОРИЗМ ЯК ГОЛОВНА ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ. 
Міжнародний тероризм як глобальна проблема людства. Ісламський 
фундаменталізм як фактор міжнародного тероризму. Світовий досвід боротьби 
з тероризмом. Протидія тероризму в сучасній Україні. 
ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Тероризм в 
країнах Північної Африки та Близького Сходу. Тероризм в Центральній, 
Південній та Південно-Східній Азії. Тероризм в країнах Америки на сучасному 
етапі. Прояви тероризму у європейському регіоні. Тероризм на території СНД. 



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: іспит. 


