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Обсяг модулю 3 ЄКТС / 90 годин 

  

Навчальні 

дисципліни 

модулю, їх обсяг та 

статус 

Комплексна навчальна дисципліна 

“Міжнародне безпекове середовище та безпекова політика 

України” 

  

Мова викладання Українська 

  

Особливості 

модулю 

До викладання комплексної навчальної дисципліни 

“Міжнародне безпекове середовище та безпекова політика 

України” залучаються кафедри стратегії національної безпеки 

та оборони, історії війн та воєнного мистецтва, економіки та 

фінансового забезпечення, що передбачає опанування 

актуальною проблематикою міжнародного безпекового 

середовища, місця України в системі міжнародної безпеки. 
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Чому модуль є 

важливим, 

корисним та 

актуальним? 

Надає розуміння основних законів, закономірностей, 

категорій, понять, концепцій, принципів і методів, які 

використовуються при формуванні безпекової політики 

держави, організації міжнародного співробітництва у 

безпековій сфері. 

  

Які компетентності 

формує модуль? 

здатність застосовувати теорію міжнародних відносин, 

інструменти сили та аналізувати основні напрями зовнішньої 

політики провідних країн світу та країн регіону, діяльність 

основних глобальних та регіональних безпекових організацій, 

глобальний та регіональний ландшафт безпеки; 

здатність аналізувати події, що виникають внаслідок 

реалізації стратегій Росії і трансатлантичного співтовариства, 

а також вивчення основних аспектів російської зовнішньої і 

внутрішньої політики, а також її політики безпеки та оборони; 

здатність оцінювати виклики та небезпеки Росії для 

регіональної безпеки та міжнародного порядку. 
  

Які результати 

навчання можна 

досягнути після 

вивчення модулю? 

Володіти знаннями щодо основних тенденцій розвитку 

світового політичного процесу, роботи міжнародних 

інституцій, норм міжнародного права та суті міжнародних 

договорів, а також методикою оцінювання ефективності 

діяльності міжнародних інституцій безпеки в протидії 

гібридним загрозам міжнародному миру і безпеці.  

Вміти організовувати процес вироблення рішень щодо 

співпраці України з ситуативними і стратегічними партнерами 

для забезпечення національної безпеки. 

Володіти знаннями щодо аналізу сутності політики Росії 

щодо України та застосовувати дипломатичні, міжнародно-

правові механізми щодо вирішення російсько-українського 

конфлікту. 

Вміти синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть 

використовуватись в процесі міжнародного співробітництва 

для вирішення проблем, пов’язаних з викликами європейській 

безпеці та міжнародному порядку.  

Досліджувати взаємозв'язок між національним та 

міжнародним контекстом, а саме: зовнішніми викликами і 

загрозами, метою (потрібним кінцевим станом), шляхами та 

засобами, при формуванні стратегії воєнної безпеки. 

Розуміти потенційний вплив розвитку економіки на 

майбутні воєнні конфлікти. 

Вміти оцінювати тенденції і загрози регіональної безпеки 

та їх вплив на Україну. 
  

Де можна 

застосовувати 

набуті знання та 

вміння? 

В ході відпрацювання навчального матеріалу та завдань 

модуля 3. 

В органах військового управління, на посадах стратегічного 

(оперативного) рівня під час планування та організації 

виконання заходів міжнародного військового співробітництва 

у межах посадової компетенції. 

Під час виконання спільних завдань у взаємодії із 

представниками збройних сил країн – партнерів.  



  

Зміст модулю Тема 1. Міжнародна безпека 

Заняття 1/1. Проблеми забезпечення стратегічної стабільності 

в світі. 

Заняття 1/2. Загальні підходи до формування зовнішньої 

політики держави. 

Заняття 1/3. Система міжнародної безпеки та пріоритети 

зовнішньої політики України на сучасному етапі її 

трансформації  

Заняття 1/4. Тенденції розвитку сучасного світового 

політичного процесу та їх вплив на формування безпекової 

політики України. 

Заняття 1/5. Гібридна війна як форма сучасного глобального 

протистояння. 

Заняття 1/6. Досвід України в протидії "гібридній" війні. 

Заняття 1/7. Міжнародні безпекові організації та їх участь у 

протидії гібридній агресії РФ проти України. 

Заняття 1/8. Зовнішня політика України на пострадянському 

просторі. 

Заняття 1/9. Експансія Російської Федерації в Україні у 1991–

2014 роках. 

Заняття 1/10. Основні тенденції розвитку українсько-

російських відносин. 

Заняття 1/11. Європейський Союз та інтеграційні процеси в 

Європі.. 

Заняття 1/12. Сутність спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки Європейського Союзу. 

Заняття 1/13. Перспективи європейської інтеграції України. 

Заняття 1/14. Організація Північноатлантичного договору у 

системі міжнародної безпеки 

Заняття 1/15. Підготовка підрозділів Збройних Сил України за 

стандартами НАТО в рамках програм партнерства. 

Заняття 1/16. Стан та перспективи співробітництва України з 

НАТО в умовах агресії РФ проти України. 

Заняття 1/17. Воєнно-економічна інтеграція провідних країн 

світу. 

Заняття 1/18. Економічні аспекти співробітництва України з 

ЄС. 

Залік. 
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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. Засоби 

поточного контролю: тестові завдання, виступи на семінарах, 

круглих столах, групових заняттях, робота на практичних 

заняттях. Підсумковий контроль за модуль – залік, який 

проводиться у формі захисту індивідуального проекту за 

обраною слухачем темою відповідно до визначеного напряму 

та виконання тестового завдання. Загальна оцінка за модуль 

складає від 0 до 100 балів шляхом врахування результатів 

поточного контролю (30%), оцінки за презентацію 

індивідуального проекту (35%) та  оцінки за тестове завдання 

(35%). 
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