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“Міжнародне середовище безпеки” 

  

Мова викладання англійська 

  

Особливості 

модулю 

Охоплює проблематику, з урахуванням стану сучасного 

безпекового середовища довкола України, еволюцію відносин 

між Україною, ЄС і НАТО та міжнародне військове 

співробітництво 
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Чому модуль є 

важливим, 

корисним та 

актуальним? 

Надає розуміння сучасного стану та тенденцій розвитку 

міжнародних відносин,засад формування зовнішньої політики 

України, розкриває сутність актуальних безпекових 
пріоритетів України. 

  

Які компетентності 

формує модуль? 

здатність аналізувати та розуміти сучасний стан і тенденції 

розвитку міжнародних відносин, їх вплив на національну 

безпеку і оборону держави. 



здатність  розуміти об’єктивний характер європейських та 

євроатлантичних інтеграційних процесів, шляхи досягнення 

сумісності із збройними силами країн НАТО. 

  

Які результати 

навчання можна 

досягнути після 

вивчення модулю? 

1.Мати навички щодо теоретичних основ інтеграційних 

процесів сучасності та основних напрямів зовнішньої 
політики України на сучасному етапі. 

2. Оцінювати та прогнозувати рівень двосторонніх відносин 
між Україною та сусідніми державами; 

 3. Визначати проблеми та рівень напруженості двосторонніх 

відносин і розробляти пропозиції в умовах еволюції 
середовища безпеки; 

 4. Виробляти пропозиції щодо забезпечення національної 
безпеки у зовнішньополітичній сфері; 

5.  Використовувати знання головних передумов європейської 

і євроатлантичної інтеграції та пріоритетних напрямків 

трансформації Північноатлантичного Альянсу.  

6. Аналізувати та розкривати підходи ООН, НАТО та ЄС 

щодо розв’язання кризових ситуацій; 

 7. Визначати напрями міжнародного військового 

співробітництва Збройних Сил України у спільних програмах з 

НАТО і ЄС та напрями щодо досягнення взаємосумісності 
Збройних Сил України зі збройними силами держав-членів НАТО; 

8. Виробляти пропозиції щодо удосконалення законодавчого 

та нормативно-правового забезпечення у сферах міжнародних 

відносин і зовнішньої політики та  організації та проведення 

міжнародного співробітництва. 

  

Де можна 

застосовувати 

набуті знання та 

вміння? 

В органах військового управління, на посадах оперативного 

(оперативно-тактичного) рівня, що працюють у галузі 

національної безпеки і оборони, державного військового 

управління.  

Під час підготовки та проведення заходів міжнародного 

військового співробітництва Збройних Сил України на  
двосторонньому, регіональному рівнях та з провідними 

безпековими організаціями. 
  

Зміст модулю Блок 3-01. Міжнародне середовище безпеки та його вплив 

на формування зовнішньої політики України. 

Л Заняття 3-1/1. Сучасні міжнародні відносини як важливий 

фактор формування безпекової політики держави. 

Л Заняття 3-1/2.Міжнародна система в 21 столітті. 

ГЗ Заняття 3-1/3. Міжнародні безпекові організації у 

зовнішній політиці України. 

Л Заняття 3-1/4.Формування політики національної безпеки в 

21 столітті. 

ГЗ Заняття 3-1/5. Зовнішньополітичний курс України в 



умовах трансформації системи міжнародних відносин. 

КС Заняття 3-1/6. Україно-російські відносини: історія, 

сучасний стан та перспективи розвитку. 

ПЗ Заняття 3-1/7. Оцінювання зовнішньополітичної 

обстановки навколо України. 

Блок 3-02.Європейська та євроатлантична інтеграція як 

пріоритетні напрями зовнішньої політики України. 

Л  Заняття 3-2/1. Європейський Союз у системі сучасних 

міжнародних відносин. 

КС Заняття 3-2/2. Роль Європейського Союзу у зміцненні 

безпекового середовища в умовах агресії Російської 

Федерації проти України. 

ГЗ Заняття 3-2/3. Організація Північноатлантичного договору 

у системі міжнародної безпеки. 

КС Заняття 3-2/4. Трансформація Північноатлантичного 

Альянсу у сучасних умовах. 

ГЗ Заняття 3-2/5. Міжнародне військове співробітництво 

Збройних Сил України з НАТО та ЄС в умовах агресії РФ 

проти України. 

КС Заняття 3-2/6. Основні шляхи досягнення 

взаємосумісності  Збройних Сил України із збройними 

силами держав-членів Альянсу з урахуванням переходу на 

стандарти НАТО. 

Захист індивідуального проєкту. 
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Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Поточний контроль рівня теоретичних знань слухачів 
проводиться під час всіх видів занять у формі: контрольних 
опитувань, летючок, співбесід з окремих питань. Захист 
індивідуального проєкту проводиться по завершенню вивчення  

навчальної дисципліни. Теми індивідуальних проєктів надаються 
на вибір слухачам на початку вивчення модуля. 

Оцінювання захисту індивідуального проекту відбувається за 
100-бальною шкалою та національною шкалою. 
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