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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Національна та регіональна безпека 

Рівень вищої освіти  Доктор філософії 

Викладач (-і) Климончук Василь Йосифович 

Контактний телефон викладача +380978913643 

E-mail викладача vasyl.klymonchuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/ 

Консультації 2 год на тиждень 

2. Анотація до курсу 

Вибіркова навчальна дисципліна «Національна та регіональна безпека» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 052 

«Політологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

питання, пов’язані із сферою безпеки на глобальному, регіональному та національному 

рівнях. Дана дисципліна як одна із початкових курсів європейських студій покликана 

познайомити студента із системою концепцій, пов’язаних із формою та функціонуванням 

міжнародної та європейської системи безпеки. Це завдання буде реалізовано шляхом 

передачі знань про відомі теорії, моделі та практики формування міжнародної безпеки. 

«Національна та регіональна безпека» базується на наступних дисциплінах: «Історія 

міжнародних відносини» «Міжнародні відносини та світова політика», «Конфліктологія та 

теорія переговорів», «Міжнародні конфлікти». 

Підсумковий контроль – залік. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з сучасними проблемами 

міжнародної, європейської та національної безпеки, розкрити парадигму безпеки, що 

включає в себе такі поняття, як національна безпека, регіональна безпека та міжнародна 

безпека в якості взаємопов’язаних складових частин. 

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародна та європейська безпека» – сформувати 

у студентів розуміння сутності поняття безпеки, еволюції та трансформації безпеки у 

контексті розвитку міжнародних відносин, а також факторів, що впливають на цю 

трансформацію. 

 

4.Компетентності 

ІК01 Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у політичній сфері, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних політологічних знань та/або професійної практики, із 

застосовуванням теорій та методів політичної науки. 

ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК09. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

СК06. Комплексне застосовування політологічного мислення для розв’язання теоретичних і 

практичних проблем у політичній сфері, опису, пояснення й оцінювання політичних 

процесів та явищ у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

5 Результати навчання  

ПРН02. Знати  природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 



інтерпретації. 

ПРН16. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який 

включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, 

повагу різноманітності та мультикультурності. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання

) 

Нормативний / 

вибірковий 

4-ий 052 Політологія 2 –ий Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдан

ня, год 

Вага 

оцін

ки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Понятійно-

категоріальний апарат 

навчальної дисципліни  
Зміст понять «безпека» 

та «національна 

безпека». 

Поняття та принципи 

міжнародної безпеки. 

Європейська 

(регіональна) безпека. 

Види міжнародної 

безпеки. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 2. Еволюція 

проблем безпеки  

Перші угоди про мир та 

рівновагу сил. 

Ліга націй в системі 

колективної безпеки. 

Проблеми безпеки в 

період холодної війни. 

Військово-політичні 

блоки держав в часи 

холодної війни. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

 2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 3. Основні 

загрози безпеці в 

сучасних міжнародних 

відносинах . Суть 

понять «загроза» та 

«виклик».  

«М’які» та «жорсткі» 

загрози безпеці. 

Семінар Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 



Тенденції розвитку 

загроз безпеці. 

Нові проблеми 

міжнародної безпеки: 

енергетична, екологічна 

безпека. Кібербезпека: 

регіональний та 

національний вимір. 

Тема 4. Міжнародний 

тероризм. 
Міжнародна співпраця у 

сфері боротьби з 

тероризмом до 2001 р. 

Інституційно-правові 

рамки боротьби з 

тероризмом після 2001 

р. Роль ООН та Ради 

Безпеки. Політика США 

у боротьбі з тероризмом. 

Військова складова 

протидії тероризму. 

Антитерористична 

«Коаліція охочих» і 

глобальна війна з 

тероризмом. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 5. Феномен 

приватних військових 

підприємств як новий 

виклик для 

міжнародної безпеки  

Основоположні дефініції 

і відмінності.  

Становлення та розвиток 

ринку приватних 

військових послуг. 

Нормативно-правове 

регулювання  ПВК. 

Масштаби та специфіка 

ринку приватних 

військових послуг. 

Особливості розвитку 

ПВК в різних країнах. 

Наслідки для сфери 

безпеки. 

 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 6. Засади 

національної безпеки 

США 1. Національна 

безпеки США в 

постбіполярний період 

(1990-ті рр.). 

Зміна концептуальних 

Семінар

ське 

заняття 

Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 



підходів до питань 

безпеки США після 11 

вересня 2001 р. 

(стратегії національної 

безпеки США 2002 та 

2006 р.). 

Нові підходи до 

забезпечення 

національної безпеки 

США на сучасному 

етапі. 

 

Тема 7. Сучасні 

збройні конфлікти  
Явище збройних 

конфліктів у сучасному 

безпековому просторі. 

Причини сучасних 

збройних конфліктів. 

Тенденції у сучасних 

збройних конфліктах. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 8. Балканський 

комплекс 

нестабільності і 

безпеки  

Виклики і загрози для 

безпеки. 

Головні осередки 

нестабільності на 

Балканах. 

Діяльність держав і 

міжнародних інституцій, 

спрямовані на зміцнення 

безпеки. 

Ефективність ініціатив і 

діяльність, зорієнтовані 

на забезпечення безпеки 

в регіоні. 

Нові тенденції еволюції 

безпеки Балкан. 

 

Лекція Згідно списку 

літератури 

4 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 9. Засади 

національної безпеки 

Російської Федерації  

Політика національної 

безпеки Росії: від 

«Концепції» 1997 р. до 

«Стратегії» 2009 р. 

 Військові доктрини та 

загрози РФ. 

Головні виклики та 

загрози національній 

Семінар

ське 

заняття 

Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 



безпеці РФ на сучасному 

етапі. 

Тема 10. Безпека 

простору СНД  

Виклики і загрози для 

безпеки простору СНД. 

Головні осередки 

нестабільності і 

конфліктів у регіоні. 

 Діяльність держав і 

міжнародних інституцій, 

спрямовані на зміцнення 

безпеки. 

Нові тенденції еволюції 

міжнародного порядку в 

регіоні. 

 

Лекція Згідно списку 

літератури 

4 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 11. Спільна 

безпекова політика 

Європейського Союзу. 

Еволюція Спільної 

зовнішньої політики та 

політики безпеки ЄС. 

Формування 

Європейської політики 

безпеки та оборони.  

 Органи управління у 

сфері політики безпеки 

та оборони.  

Глобальна стратегія 

Європейського Союзу 

щодо зовнішньої 

політики і політики 

безпеки.  

Європейська (Спільна) 

політика безпеки та 

оборони на сучасному 

етапі: головні труднощі 

та перспективи. 

Семінар

ське 

заняття 

Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 

Тема 12. Проблеми 

безпеки, миру та 

роззброєння у 

зовнішній політиці 

України  

Основоположні 

(концептуальні) засади 

національна безпека 

України через призму 

головних документів, що 

стосуються безпекової 

сфери. 

Реалізація курсу на 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 



без’ядерний статус 

нашої держави. 

Військово-політичне 

партнерство в 

українській зовнішній 

політиці. 

Тема 13. Проблема 

національної безпеки 

та миру у зовнішній 

політиці України. 

Основні документи 

національної безпеки 

України. Порівняльний 

аналіз Стратегій 

національної безпеки 

України за 2015 р. та за 

2020 р. Участь України в 

миротворчих операціях. 

Безпекова співпраця 

України та НАТО на 

сучасному етапі.  

Співробітництво 

України та ЄС на 

прикладі спільної 

військової частини 

„ЛИТПОЛУКРБРИГ“ 

Семінар Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Структура розподілу балів передбачає: 

1) Контроль за засвоєнням лекційного матеріалу 

у формі тестів в дистанційній системі 

навчання – 20 балів 

2) Відповіді на семінарських заняттях – 30 балів 

3) Виконання індивідуального завдання 20 балів 

4) Підсумковий контроль– 30 балів 

Вимоги до індивідуальної роботи Вимоги до індивідуально роботи: 

Заключним етапом буде підготовка аналітичного 

виступу та презентації. Презентація на обрану 

тематику повинна містити такі компоненти:  

1. Аналіз та обґрунтування проблематики.  

2. Історія (хронологія) становлення проблеми, її 

особливості, фактори, які впливають   

3. Характеристика  сучасного стану (особливості 

розвитку, основні тенденції)  

4. Підсумки, подальші перспективи/ можливі сценарії 

розгортання. 

Семінарські заняття Усні відповіді, тести, групові обговорення, 

дистанційне навчання. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Позитивні оцінки з поточного контролю знань за 

змістовими модулями (оцінювання роботи студента 

під час практичних занять; поточне тестування після 

вивчення розділу; презентація індивідуального 

завдання). 



7. Політика курсу 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях, 

поточному тестуванні, презентації аналітичної науково-дослідної роботи. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. У випадку відсутності на лекційному чи 

семінарському занятті, отриманні негативної оцінки визначений час консультації та 

відпрацювань. 

 Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються У випадку виявлення 

академічної недоброчесності викладач пропонує повторно виконати передбачений вид 

роботи. 
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