
МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА 
 

Метою курсу є вироблення у студентів навичок пошуку та 
використання найбільш ефективних методів вивчення динамічних процесів 
трансформації міжнародної системи безпеки як в минулому, так і сьогодні; 
визначення та прогнозування майбутніх змін у глобальному, регіональному 
та субрегіональному безпековому просторі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародна та європейська безпека» 
має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне публічне 
право, міжнародне правосуддя, право міжнародної відповідальності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття знань необхідних для формування у студентів 
компетентностей щодо організації та управління міжнародною. Безпекою. 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст поняття «міжнародна безпека»; його розвиток і форми в 

історичній перспективі та в епоху глобалізації; особливості і відмінності 
рівнів безпеки; головні тенденції змін у міжнародній безпеці після «холодної 
війни»; місце і роль військового чинника у міжнародній безпеці; нові 
виклики міжнародній безпеці в глобалізованому світі – тероризм, 
організована злочинність, наркоторгівля і торгівля людьми, екологія та зміни 
клімату; роль і місце глобальних, регіональних та субрегіональних 
організацій в забезпеченні безпеки; особливості європейської системи 
безпеки; місце та роль України в системі міжнародної та європейської 
безпеки; 

вміти: аналізувати головні тенденції та зміни в міжнародній та 
європейській безпеці з історичної ретроспективи; давати оцінку зусиллям 
міжнародної спільноти щодо забезпечення безпеки в глобальному, 
регіональному та субрегіональному масштабах cьогодні; володіти навиками 
визначення і прогнозування майбутніх змін і трансформацій на міжнародній 
та європейській арені; 

володіти: положеннями основних нормативно-правових актів, що 
регламентують міжнародну та європейську безпеку. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Концептуальні, теоретично-історичні та прикладні проблеми 

міжнародної та європейської безпеки. Поняття міжнародної безпеки та його 
еволюція після закінчення «холодної війни». Глобальні виклики сучасності 
як загроза міжнародній і європейській безпеці. Дефініція «безпеки» в науці 
про міжнародні відносини.  Безпека як головна мета закордонної політики 
держав. Дослідження проблем міжнародної безпеки в світовій та 
європейській науці. Глобальна, регіональна і субрегіональна безпека та 
способи її забезпечення. Багатовимірність поняття міжнародної безпеки. 
Глобальний, регіональний та субрегіональний вимір міжнародної безпеки. 
Односторонні (унілатеральні) та багатосторонні (мультилатеральні) методи 
забезпечення міжнародної безпеки. Ізоляціонізм і нейтралітет як форми 
забезпечення міжнародної безпеки. Концепція колективної безпеки та її 



історичні форми. Військові аспекти міжнародної безпеки: гонка озброєнь, 
рівновага сил і процес роззброєння. 

 Організаційно-правові засади й актуальні проблеми глобальної, 
регіональної та субрегіональної безпеки. Міжнародні організації безпекового 
характеру та їх роль в забезпеченні глобальної, регіональної та 
субрегіональної безпеки. ООН: механізми і форми її діяльності щодо 
збереження миру в світі. Генеральна асамблея та Рада Безпеки ООН, 
Конференція з роззброєння та ін. Миротворчі місії ООН та участь в них 
України. Місце і роль НАТО в формуванні нової структури євроатлантичної 
безпеки. Програма «Партнерство заради миру», участь України в її реалізації. 
Найважливіші регіональні організації: Організація Американських Держав 
(ОАД), Ліга Арабських Держав (Арабська ліга, ЛАД), Організація 
Африканської Єдності (Африканський союз, ОАЄ/АС), Асоціація держав 
Південно-Східної Азії (АСЕАН), Союз Незалежних Держав (СНД) та їхня 
роль в підтриманні регіональної та субрегіональної безпеки. Європейська 
конструкція безпеки – НАТО, КБСЄ/ОБСЄ, Рада Європи. Механізми спільної 
зовнішньої політики та оборони ЄС. Участь України в європейських 
структурах та співпраця з ними. СНД та його роль в підтриманні безпеки на 
пострадянських теренах. Організація договору про колективну безпеку 
(ОДКБ) та Шанхайська організація співробітництва (ШОС). Ставлення 
України до питання участі в цих організаціях.  Україна в регіональних 
організаціях (ЦЄІ, ГУАМ, ОЧЕС тощо).  Зони небезпеки і конфліктів на 
теренах СНД – придністровська, кавказька, азійська. Роль України в 
урегулюванні регіональних конфліктів. Кримський півострів як потенційна 
«гаряча точка»  України. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


