
 НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Мета курсу – вивчення 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.      

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна  «Національна та регіональна безпека в умовах 
глобалізації» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні 
організації»,  «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Теорія міжнародних 
відносин», «Зовнішня політика України», «Конфліктологія та теорія переговорів», вона 
інтегрується з вивченням дисципліни ««Аналіз зовнішньої політики».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 
особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати 
природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів; знати 
природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, 
співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці в сфері забезпечення 
національної та регіональної безпеки; знати природу та характер взаємодій у питаннях 
безпеки окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; 
розуміти принципи використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої 
політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні 
практичних завдань в умовах сучасних викликів; визначати політичні, дипломатичні, 
безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері безпеки, міжнародних 
відносин та глобальних процесів; оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 
міжнародних системах в умовах глобалізації. 

Програмні результати навчання:  
знати:  основні інституційні структури міжнародної та регіональної безпеки; концептуальні 
засади національної і регіональної безпеки; основні напрямки 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; основні функції системи реалізації 
національної і регіональної безпеки в умовах сучасних глобалізаційних перетворень; 
пріоритетні національні інтереси України в системі забезпечення міжнародної та 
регіональної безпеки в умовах глобальних загроз та викликів. 
вміти: визначати основні безпосередні та потенційні загрози національній та регіональній 
безпеці в найважливіших сферах життєдіяльності в сучасних умовах; аналізувати сутність 
концепцій  національної та регіональної безпеки в сучасних умовах; аналізувати проблему 
«центрів сили» у світовій політиці; збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію щодо 
національної та регіональної безпеки; визначати пріоритетні проблеми та сучасний стан 
національної та регіональної безпеки і національні інтереси України у системі міжнародної 
безпеки. 
володіти: навичками збору та систематизації міжнародно-правових джерел щодо реалізації 
та гарантування національної та регіональної безпеки в умовах глобалізації; навичками 
аналізу стану національного і регіонального безпекового середовища в умовах глобалізації; 
навичками аналізу регіонального чинника в контексті захисту національних інтересів 
держав. 

Зміст навчальної дисципліни: 



Глобалізація як фактор впливу на трансформацію підходів у забезпеченні безпеки. 
Суть, структура та динаміка глобалізаційних процесів у рамках сучасної системи 
міжнародних відносин. Безпека як фундаментальний критерій сучасних концепцій світової 
політики. Глобальна безпека у реаліях сучасних міжнародних відносин. Перспективи та 
загрози глобалізації як фактору посилення взаємозалежності країн.  
Підходи щодо забезпечення національної та регіональної безпеки в контексті 
глобальних загроз, викликів та пріоритетів глобальної системи безпеки. Регіональна 
безпека в системі національної безпеки держави. Регіональні концепції безпеки в умовах 
глобалізації. Транснаціональні загрози національній та регіональній безпеці військового 
характеру як наслідок глобалізації. Транснаціональні загрози національній та регіональній 
безпеці невійськового характеру як наслідок глобалізації. Регіональний вимір національної 
безпеки України в умовах глобальних викликів.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому 
числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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відносин та туризму. 

 
 


