
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

(для спеціалістів, магістрів)

Київ 2006



Підготовлено доцентом кафедри організації самоврядування 
В. В. Омельчуком і доцентом кафедри українознавства О. Я. Дудніком

Затверджено на засіданні кафедри організації самоврядування 
(протокол № 10 від 04.08.06)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Омельчук В. В., Дуднік О. Я. Навчальна програма дисципліни “Пробле-
ми національної та регіональної безпеки” (для спеціалістів, магістрів). — К.: 
МАУП, 2006. — 28 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Проблеми національної і регіональної безпеки”, теми кон-
трольних робіт, вказівки до виконання контрольної роботи, питання для са-
моконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
управління персоналом (МАУП), 
2006



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Проблеми національної і регіональної безпеки” одна з дисциплін, 
що дає основну базу знань, необхідну для ефективного функціону-
вання фахівців-міжнародників як теоретиків, так і практиків, оскіль-
ки дає змогу з’ясувати комплекс питань, пов’язаних з військово-полі-
тичними та геополітичними процесами в Європі та світі.

Мета цього курсу — поглиблене вивчення таких понять, як “націо-
нальна та регіональна безпека” і шляхи їх забезпечення в зовнішньо-
політичній діяльності держав регіону, насамперед у механізмі міжна-
родної безпеки.

Розглядається нормативно-правова база щодо забезпечення 
національної та регіональної безпеки в Європі, регулювання від-
носин між державами та їх взаємодію в галузі безпеки, зокрема у 
процесі входження України до систем міжнародної регіональної 
безпеки. 

Вивчаються сучасні доктрини національної та регіональної без-
пеки провідних країн світу, передусім Європи, доктрина, стратегія, 
державні і відомчі програми у різних сферах національної та регіо-
нальної безпеки та шляхи їх втілення в життя.

Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам
знати:

 • концептуальні засади національної і регіональної безпеки;
 • основні можливі як безпосередні, так і потенційні загрози націо-

нальній та регіональній безпеці в найважливіших сферах жит-
тєдіяльності та основні напрями державної та міжнародної полі-
тики щодо зменшення ризиків;

 • головні проблеми та виклики національній і регіональній безпе-
ці в умовах глобалізації;

 • головні механізми забезпечення національної та регіональної 
безпеки та повноваження відповідних державних і міждержав-
них структур, передусім військово-політичних;

 • основні функції системи реалізації національної і регіональної 
безпеки;

 • роль і значення людського фактора щодо забезпечення націо-
нальної та регіональної безпеки;

 • пріоритетні національні інтереси України в системі міжнародної 
безпеки;
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уміти:
 • визначати пріоритетні проблеми та сучасний стан національної 

та регіональної безпеки і національні інтереси України у сис-
темі міжнародної безпеки;

 • обґрунтовувати форми та методи забезпечення національної та 
регіональної безпеки, збирати, систематизовувати відповідну 
інформацію, формувати власні погляди на процеси, події та 
явища, виявляти закономірні зв’язки між ними;

 • знайти шляхи вирішення проблем, що виникають у разі забезпе-
чення національної та регіональної безпеки;

 • визначати перспективи можливих потенційних ризиків у сфері 
національної та регіональної безпеки та шляхи їх нейтралізації, 
зокрема методом створення міжнародних систем безпеки — ре-
гіональної, загальноєвропейської та універсальної;

 • спираючись на світовий та вітчизняний досвід, проводити 
 дослідження у сфері національної і регіональної безпеки;! 

 • складати огляди та реферати за вітчизняними та іноземними ін-
формаційними матеріалами на основі самостійно віднайденої 
фактографічної і документальної інформації;

 • проводити систематизацію та узагальнення даних, виявляти 
ключові моменти у системі національної та регіональної безпе-
ки, механізмах її реалізації;

 • проводити нормативне і пошукове прогнозування стану націо-
нальної і регіональної безпеки (використовуючи інформацій-
но-аналітичні матеріали щодо конкретних процесів у регіоні та 
світі).
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ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН 
дисципліни 

“ПРОБЛЕМИ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ТА  РЕГІОНАЛЬНОЇ  БЕЗПЕКИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Концептуальні основи 
національної і регіональної безпеки

1 Понятійний апарат, види і принципи національної 
і регіональної безпеки

2 Система національної і регіональної безпеки

� Національні інтереси — базова категорія концепції 
національної безпеки

4 Нормативно-правова база і теоретичні аспекти системи 
національної та регіональної безпеки

Змістовий модуль ІІ. Основні загрози безпеці 
в сучасних міжнародних відносинах

� Організований міжнародний тероризм як виклик часу

6 Інформаційна безпека та глобалізація міжнародних і 
регіональних процесів

Змістовий модуль ІІІ. Проблеми регіональної безпеки

7 Регіональний сепаратизм

8 Диспропорції у розвитку країн європейського регіону 
як потенційна загроза європейській безпеці 

Змістовий модуль IV. Військово-політична інтеграція 
як чинник регіональної безпеки

9 НАТО та Західноєвропейський союз (ЗЄС) як гаранти 
миру та політичної стабільності в Європі

10 ОБСЄ і дипломатичні методи врегулювання 
міжнародних конфліктів
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1 2

Змістовий модуль V. Роль міжнародних організацій 
у підтриманні миру та безпеки в регіонах

11 Виникнення та діяльність глобальних міжнародних 
організацій з підтримання миру та безпеки в регіонах

12 Нормативно-правова база діяльності міжнародних 
організацій

Змістовий модуль VІ. Регіональні конфлікти як загроза 
міжнародній безпеці

1� Внутрішньо- і міждержавні конфлікти в системі 
регіональної безпеки 

14 Механізми та шляхи мирного розв’язання конфліктів у 
системі регіональної безпеки 

Змістовий модуль VІІ. Україна і міжнародна безпека

1� Україна як складова системи регіональної та глобальної 
безпеки

16 Ядерне роззброєння України у процесі посилення 
стабільності в Європі

17 Координація діяльності державних інститутів України 
у забезпеченні національної безпеки

18 Україна в системі північноатлантичного співробітництва

Разом годин: 162 
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПРОБЛЕМИ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ТА  РЕГІОНАЛЬНОЇ  БЕЗПЕКИ”

Змістовий модуль І. Концептуальні основи національної 
та регіональної безпеки

Тема 1. Понятійний апарат, види і принципи національної 
та регіональної безпеки

Визначення термінів “національна і регіональна безпека” як фун-
даментів мирних міжнародних відносин в Європі. Національна та 
регіональна безпека як комплекс заходів. Політична, економічна, вій-
ськова, гуманітарна, екологічна, інформаційна, демографічна безпека 
тощо.

Основні принципи національної та регіональної безпеки. Еконо-
мічна основа національної та регіональної безпеки. Використання 
ресурсів регіону. 

Необхідність установлення нового світового економічного поряд-
ку та місце Європи. Зростання значення економічних складових фак-
торів у національній і регіональній безпеці. 

Понятійний апарат і специфічна термінологія національної та ре-
гіональної безпеки.

Література [�; 12; 16; 28; 49; �4; 81; 91]

Тема 2. Система національної та регіональної безпеки
Зовнішньополітична основа національної та регіональної безпеки. 

Єдність світу в його різноманітності. Права держав. Логіка воєнно-
силового мислення і фактора сили у міжнародних відносинах Євро-
пи. Відмова від силових засобів вирішення міжнародних суперечнос-
тей як імператив сучасного світового розвитку. Економіка конверсії 
як історична реальність нашого часу.

Національна і регіональна безпека європейських держав і пробле-
ми гуманітарного характеру. Свободи і права людини.

Інші складові національної та регіональної безпеки: екологія, де-
мографія, стихійні лиха, епідемії тощо.

Геоінформаційні технології і системи — якісно новий технологіч-
ний інструмент аналізу проблем національної і регіональної безпеки. 



8

Особливості ГІС та їх складові. Типові класи завдань ГІС. Застосу-
вання ГІС-технологій для аналізу факторів, що не мають кордонних 
обмежень.

Література [11; 18; 19; 2�; 4�; 91]

Тема 3. Національні інтереси — базова категорія концепції 
національної безпеки

Поняття “національних інтересів”. Природа та види національних 
інтересів. Національні інтереси та їх пріоритетність в політиці держа-
ви. 

Національні інтереси в системі національної та регіональної без-
пеки Європи. Національні інтереси України. Основні напрями націо-
нальних інтересів у військовій, політичній, економічній, екологічній, 
соціальній, науково-технічній, інформаційній, гуманітарній сферах, 
система їх визначення, зберігання і розвитку.

Література [�; 6; 11; 16; 2�; �9; 40; 46]

Тема 4. Нормативно-правова база. Теоретичні аспекти 
системи національної та регіональної безпеки

Об’єктивні та суб’єктивні фактори щодо створення нормативно-
правової бази системи національної та регіональної безпеки.

Основні нормативно-правові документи про забезпечення націо-
нальної і регіональної безпеки.

Процес формування концепції національної і регіональної без-
пеки: складність внутрішніх і зовнішніх умов.  Загальна декларація 
ООН.

Література [14; 16; 44; 7�; 78; 81; 86]

Змістовий модуль ІІ. Основні загрози безпеці в сучасних 
міжнародних відносинах

Тема 5. Організований міжнародний тероризм як виклик часу 
Тероризм як виклик часу. Організований міжнародний тероризм, 

його причини, суть, наслідки. Чинники посилення діяльності ради-
кальних ісламських формувань. Підвищення небезпеки техногенних 
катастроф, поширення зброї масового знищення, незаконної торгівлі 
людьми та наркоторгівлі як наслідок діяльності організованого між-
народного тероризму.

Література [9; 10; 16]
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Тема 6. Інформаційна безпека та глобалізація міжнародних 
і регіональних процесів

Поняття інформаційної безпеки. Інформаційні загрози. Типи і 
види інформаційної зброї. Інформаційні війни. Сучасний стан між-
народної правової бази в інформаційній сфері. 

Україна у світовому інформаційному просторі. Інформаційна сфе-
ра системи національної та регіональної безпеки.

Державна політика у сфері національного інформаційного про-
стору. Основні напрями забезпечення та контролю національного ін-
формаційного простору в Україні. Основні пріоритети інформаційної 
безпеки.

Література [1; 7; 16; 18–20; 6�; 67]

Змістовий модуль ІІІ. Проблеми регіональної безпеки

Тема 7. Регіональний сепаратизм
Визначення сепаратистських рухів. Регіональний сепаратизм: 

сутність, причини виникнення (соціально-економічні, політичні, ет-
нічні, релігійні та інші), наслідки, шляхи та методи розв’язання. Ре-
гіональний сепаратизм на пострадянському просторі: а) у колишній 
Югославії — сербохорватський, боснійський, косовський; б) на тере-
нах СРСР — придністровський, карабаський, грузинсько-абхазький, 
грузинсько-аджарський, грузинсько-південно-осетинський. 

Регіональний сепаратизм у країнах Західної Європи: Ольстерська 
проблема в Північній Ірландії (Великобританія), шотландський се-
паратизм — загроза єдності британського королівства; проблема Ка-
талонії (Іспанія). Діяльність національних, військових, політичних і 
релігійних сепаратистських організацій — ІРА, ЕТА, Батасуна, Шин 
Фейн.

Література [1; 2; �; 9; 4�; 48]

Тема 8.  Диспропорції у розвитку країн європейського регіону 
як потенційна загроза європейській безпеці

Глобалізація та зростання економічної взаємозалежності держав. 
Інтеграція як необхідність консолідації зусиль для вирішення основ-
них проблем воєнно-політичної й економічної безпеки Європи. Роль 
Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), Вишеградської четвірки, 
Чорноморської організації економічного співробітництва (ЧОЕС) 
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у подолані диспропорцій розвитку країн регіонів Європи й забезпе-
ченні європейської безпеки. Остання хвиля розширення ЄС та її на-
слідки для національної і регіональної безпеки. Від Європи націй до 
Європи регіонів. Створення єврорегіонів, зокрема “Карпати”, “Буг”, 
“Південний Дунай”.

Підвищення ролі світової торгівлі. Економічна і комерційна ін-
формація. Маркетинг. Промислове співробітництво. Спільний захист 
інтересів партнерів. Гармонізація стандартів і технічних умов. Арбіт-
раж. Зростання умов для активізації співробітництва в галузі науки і 
техніки як складова системи національної і регіональної безпеки. 

Фактори підвищення ефективності регіональної співпраці в еко-
номічній сфері. Тенденції економічного розвитку та їх вплив на стан 
економічної безпеки.

Література [1; �; 9; 4�; 48; �1]

Змістовий модуль IV. Військово-політична інтеграція як чинник 
регіональної безпеки

Тема 9. НАТО та Західноєвропейський Союз (ЗЄС) як гаранти 
миру та політичної стабільності в Європі

Передумови та причини воєнно-політичної інтеграції в Європі 
після Другої світової війни. Основні завдання Північноатлантично-
го альянсу в галузі безпеки. Стратегічні концепції НАТО в період і 
після завершення “холодної війни”. Утворення Ради Північно-Ат-
лантичного співробітництво (РПАС) 1991 р., Ради Євроатлантично-
го партнерства (РЄАП) (1996 р.) та запровадження програми “Парт-
нерство за ради миру” для розвитку співробітництва і партнерства з 
колишніми соціалістичними країнами Східної Європи. Нова страте-
гічна концепція НАТО від 2�–24 квітня 1999 р. та нові аспекти щодо 
застосування збройних сил НАТО. Дії країн-членів НАТО у боротьбі 
з міжнародним тероризмом.

Діяльність та функції ЗЄС у період “холодної війни та після її за-
кінчення. Характер взаємовідносин між Європейським Союзом (ЄС) 
і ЗЄС після підписання Маастрихтського договору (1992 р.), спів-
робітництво ЗЄС і НАТО за Бременською декларацією 1999 р. Здій-
снення планової та оперативної діяльності НАТО щодо військово-
політичного врегулювання в Боснії та Герцеговині (199� р.), у Косово 
(1999 р.). Виявлення можливих загроз і дестабілізуючих факторів. 
Локалізація та деескалація конфліктів та їх негативних наслідків.
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Розвиток конструктивного співробітництва з наявними на євро-
пейському континенті структурами безпеки — ЗЄС та ОБСЄ, на ос-
нові яких формується нова архітектура європейської безпеки ХХІ ст. 
Участь у міжнародних системах універсальної та загальноєвропейсь-
кої безпеки, як базовий компонент національної безпеки.

Література [14; 18; 87; 91]

Тема 10.  ОБСЄ і дипломатичні методи врегулювання 
міжнародних конфліктів

Гельсінський заключний акт наради країн Європи та Північної 
Америки 197� р. з питань безпеки в Європі. Функціональна діяль-
ність НБСЄ для забезпечення миру, стабільності та безпеки в Європі 
в період “холодної війни”. Паризька хартія НБСЄ 1990 р. Миротвор-
ча діяльність НБСЄ у період від 1990 до 199� р. Будапештська конфе-
ренція 199� р. щодо реформування НБСЄ в Організацію з Безпеки та 
Співробітництва в Європі. Розвиток конструктивного співробітниц-
тва ОБСЄ з ООН, НАТО, ЄС, РЄ. Основні напрямки миротворчої 
діяльності ОБСЄ. Превентивна дипломатія — пріоритетний напрям 
миротворчої діяльності ОБСЄ. Пріоритетні завдання ОБСЄ на су-
часному етапі та механізми їх вирішення. Вдосконалення структури 
та підвищення ролі ОБСЄ як головного інструменту реалізації без-
пеки в регіоні. НАТО як вагома складова регіональної безпеки. Інші 
міжнародні організації, які сприяють реалізації системи європейської 
безпеки. Стамбульський самміт ОБСЄ 1999 р. 

Література [1; �; 9; 4�; 48; 82]

Змістовий модуль V. Роль міжнародних організацій 
у підтриманні миру та безпеки у регіонах

Тема 11.  Виникнення та діяльність глобальних міжнародних 
організацій з підтримання миру та безпеки 
у регіонах

Ліга Націй та її інструментарій недопущення нової світової вій-
ни. Політичні наслідки Другої Світової війни. Створення і діяльність 
Організації Об’єднаних Націй щодо вироблення та вдосконалення 
концепції світової, регіональної та національної безпеки.

Статут ООН про цілі і принципи міжнародної організації. Колек-
тивні заходи ООН щодо попередження та усунення загрози мирові. 
Розвиток дружніх відносин між націями на принципах рівноправ-
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ності і самовизначення народів. ООН як центр для погодження дій 
всіх націй щодо захисту миру та відвернення війни.

Попередження конфліктів у міжнародних відносинах як одне з 
найважливіших завдань ООН та її головного органу з питань підтри-
мання миру — Ради Безпеки. Статут ООН про утримання від загрози 
силою чи її застосуванні у відносинах між державами, про невтру-
чання у справи, які є внутрішньою компетенцією будь-якої держави. 
Спеціалізовані установи ООН. Діяльність ООН щодо їх правового, 
мирного розв’язання конфліктів. Порядок денний Генеральної Асам-
блеї ООН про вдосконалення системи безпеки.

Діяльність Конференції з роззброєння. Вдосконалення Органі-
зацією Об’єднаних Націй механізму функціонування системи на-
ціональної та регіональної безпеки. �0-річчя миротворчої діяльності 
ООН.

Вироблення та вдосконалення глобального механізму ООН, пок-
ликаного виявляти загрози міжнародному миру і безпеці. Курс ООН 
на превентивну дипломатію. Роль міжнародних санкцій ООН. Необ-
хідність удосконалення механізму відшкодування втрат, яких зазна-
ють треті країни, що дотримуються санкцій.

Література [14; 16; 7�]

Тема 12.  Нормативно-правова база діяльності міжнародних 
організацій

Статут ООН 194� р., Брюссельський договір 1948 р. про створен-
ня спільної системи оборони західноєвропейських держав. Вашинг-
тонський договір 1949 р. про колективну оборону країн Північноат-
лантичного регіону. Гельсінський заключний акт наради з безпеки та 
співробітництва в Європі та його міжнародне значення. Основні прин-
ципи міжнародних відносин та їх міжнародне значення. Безпека і 
співробітництво в Середземномор’ї. Співробітництво в гуманітарних 
та інших галузях. 

“Хартія Європейської безпеки” 1990 р. та її міжнародне значен-
ня. Положення про спеціалізовані установи ООН. UNPROFOR, 
UNTAES, UNPREDER, UNMOR, IFOR, KFOR, UNIFIL. Механізм 
проведення операцій з підтримання миру (ОПМ). Легітимні 
механізми міжнародного втручання в розв’язання конфліктів. 
Міжнародні навчальні центри. Застосування примусових заходів. 
Міжнародне гуманітарне право. Резолюція ГА ООН “Єдність на 
користь миру”.
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Види міжнародних миротворчих операцій: розбудова, підтриман-
ня встановлення миру, примушення до миру, гуманітарні операції, 
пошуково-рятувальні операції. 

Література [14; 64; 7�; 78]

Змістовий модуль VІ. Регіональні конфлікти як загроза міжна-
родній безпеці

Тема 13.  Внутрішньо- і міждержавні конфлікти у системі 
регіональної безпеки

Нові виклики сучасності: зростання локальних міжетнічних, 
релігійних соціальних. конфліктів, незаконна торгівля зброєю, зок-
рема масового знищення, порушення демократичних прав і свобод 
людей — загроза миру і стабільності у світі. Причини громадянських 
і міжетнічних війн, виникнення авторитарних політичних режимів. 
Ескалація конфліктів. Інформаційні війни. Протистояння. Торгові 
війни. Протекціонізм. Соціальні дихотомії. Механізми їх об’єктивації. 
Ескалація та її закономірності. 

Література [2; 14; 17; �6]

Тема 14.  Механізми та шляхи мирного розв’язання 
конфліктів у системі регіональної безпеки 

Регіональна безпека як комплекс заходів держав, спрямованих на 
забезпечення стабільного миру на континенті. Актуальність і пріори-
тетність питань європейської безпеки у сфері світової політики. Ідеї 
“розрядки” в Європі та шляхи їх реалізації. Проблеми підготовки за-
гальноєвропейської наради в Гельсінкі. Використання політичних та 
економічних санкцій, ембарго стосовно учасників конфлікту, введен-
ня миротворчих сил у зону конфлікту, моніторинг з боку міжнарод-
них організацій щодо виконання їхніх рішень учасниками конфлікту, 
посередницька дипломатична діяльність — проведення переговорів з 
учасниками конфлікту.

Діяльність української дипломатії щодо вдосконалення в 
рамках ООН механізмів національної та регіональної безпеки. 
Розв’язання міждержавних суперечностей без застосування сило-
вих методів.

Література [7; 1�; 82; 91]
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Змістовий модуль VІІ. Україна і міжнародна безпека

Тема 15.  Україна як складова системи регіональної 
та глобальної безпеки

Об’єктивна необхідність співробітництва між державами з вирі-
шення глобальних проблем сучасності. Сучасні процеси політичної 
та економічної інтеграції в Європі. Концепція загальноєвропейського 
дому: зміст, основні напрями співробітництва, кінцева мета. 

“Декларація про державний суверенітет України” 1990 р., щодо 
участі України в загальноєвропейському процесі та європейських 
структурах. “Основні напрямки зовнішньої політики України” 1992 р. 
про необхідність входження держави в загальноєвропейські процеси. 
Спрямування зовнішньополітичних зусиль на розвиток Європейсь-
кого регіонального співробітництва в усіх сферах з метою зміцнення 
державної незалежності та ефективного забезпечення національних 
інтересів.

Участь України у миротворчих операціях ООН на теренах колиш-
ньої Югославії. Діяльність України в ОБСЄ, РЄ. Військово-політичне 
та воєнно-технічне співробітництво України з сусідніми державами, 
зокрема Польщею (створення українсько-польського батальйону), 
Росією (виробництво військової техніки, в межах об’єднаної систе-
ми протиповітряної оборони тощо). Наявність можливих загроз на-
ціональній безпеці України у військово-політичній сфері. Проблемні 
питання оборонної політики України в контексті нових викликів і 
загроз національній безпеці. 

. Література [2; 11; 1�; 6�]

Тема 16.  Ядерне роззброєння України у процесі посилення 
стабільності в Європі

Об’єктивна необхідність припинення гонки озброєнь і роззброєн-
ня в сучасний період. Загальне, повне та часткове роззброєння. Ло-
гіка воєнносилового мислення. Поява ядерної та інших видів зброї 
масового враження. Гонка озброєнь і врівноваження стратегічних 
потенціалів наддержав. Воєнно-стратегічний паритет. Оборонна до-
статність. 

Питання припинення гонки озброєнь та роззброєння в діяльності 
ООН. Створення та діяльність Комісії з атомної енергії (1946 р.). Ко-
місія з озброєння (1947 р.), Комітету ООН з роззброєння (19�2 р.). 
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Спеціальні сесії та ООН з питань роззброєння. Сутність концепції 
ООН з роззброєння. Утворення та діяльність механізму ООН з роз-
зброєння. Основні міжнародні договори з питань скорочення гонки 
озброєнь і роззброєння і проблеми їх реалізації. Діяльність українсь-
кої дипломатії в системі ООН з роззброєння. Офіційна позиція Ук-
раїни щодо роззброєння, передусім ядерного. Без’ядерний статус 
України та його реалізація. Договірна — правова база ядерного роз-
зброєння України. Роззброєння як черговий крок до встановлення 
системи національної і регіональної безпеки.

Ядерне роззброєння України та його значення для зміцнення 
всесвітньої безпеки. Україна як один із ключових факторів забезпе-
чення стабільності в Центрально-Східній Європі та на континенті 
в цілому. 

Література [2; 1�; 6�; 7�]

Тема 17.  Координація діяльності державних інститутів 
у забезпеченні національної безпеки

Законодавство України про національну безпеку. Функції та 
діяльність Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів 
України з питань гарантування національної безпеки країни. Пос-
танова Верховної Ради України від 16 червня 200� р. “Про Концеп-
цію (основи державної політики) національної безпеки України”. 
Воєнна доктрина (199�, 200� р.) як складова національної безпеки. 
Роль збройних сил України в реалізації національної безпеки. Кон-
цептуальні підходи України до забезпечення національної безпеки. 
Порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших 
держав.

Закон “Про Раду національної безпеки та оборони України” від 
0�.0�.99. Голова РНБОУ — Президент України. Структура РНБОУ: 
члени РНБОУ, секретаріат, апарат управління, відділення, інсти-
тути. Законодавство України щодо концентрації зовнішньополі-
тичних зусиль на створенні і розбудові міжнародних механізмів 
безпеки на двосторонньому, субрегіональному, регіональному і 
глобальному рівнях. Структура співробітництва в галузі безпеки 
та її пріоритетні сфери: військова, політична, економічна, еколо-
гічна, соціальна, науково-технічна, інформаційна, гуманітарна 
тощо. 

Література [2; 1�; 81; 91]
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Тема 18.  Україна в системі північноатлантичного 
співробітництва

Співробітництво України в системі НАТО як фактор зміцнення миру 
на континенті. Комітет Україна — НАТО. Військово-політичне спів-
робітництво України з НАТО в рамках РПАС, РЄАП, програми ПЗМ. 
Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО (1997). Основ-
ні принципи співробітництва та сфери консультацій. Державна програ-
ма співробітництва з НАТО в галузі зміцнення регіональної безпеки.

Реформування Збройних сил України в контексті євроатлан-
тичної інтеграції. Рішення РНБОУ від травня 2002 р. щодо інтеграції 
в євроатлантичні структури. Вільнюський саміт НАТО 200� р. і про-
грама дій щодо інтенсифікованого співробітництва України з Північ-
ноатлантичним альянсом. Софійський саміт НАТО 2006 р. і питання 
підписання програми дій щодо членства (ПДЧ) України в рамках 
Альянсу. Українсько-натовське співробітництво в рамках програми 
“Наука заради миру”.  Участь України у міжнародних миротворчих 
операціях. Боротьба з тероризмом. Порядок доступу та умови перебу-
вання підрозділів збройних сил інших держав на території України. 

Діяльність Інформаційного центру НАТО.
Література [�; 16; 81; 82]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Співробітництво України з НАТО як фактор зміцнення миру на 
континенті.

 2. Конституція України щодо обов’язків держави в галузі безпеки, 
зокрема національної та регіональної. 

 �. Національна та регіональна безпеки як комплекс заходів держав 
регіону.

 4. Загрози та виклики національній та регіональній безпеці в гу-
манітарній сфері.

 �. Релігійні проблеми в національній та регіональній безпеці.
 6. Основні напрями демографічної безпеки в регіоні.
 7. Позиція України щодо участі в міжнародних і регіональних сис-

темах безпеки. 
 8. Державна програма співробітництва з НАТО.
 9. Умови формування, основні функції та завдання системи націо-

нальної та регіональної безпеки. 
10. Основні загрози національній та регіональній безпеці в найваж-

ливіших сферах життєдіяльності. 
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11. Основні напрями державної політики національної безпеки Ук-
раїни, спрямованої на ліквідацію існуючих загроз.

12. Утворення системи реалізації національної і регіональної без-
пеки. 

1�. Основні суб’єкти системи забезпечення національної і регіональ-
ної безпеки та їх повноваження. 

14. Рада національної безпеки і оборони України, її структуру та на-
прями діяльності. 

1�. Внутрішні та зовнішні проблеми в діяльності системи національ-
ної та регіональної безпеки, шляхи їх вирішення.

16. Законодавство України про національну безпеку.
17. Структура державних, міждержавних інститутів безпеки. 
18. Основні принципи системи національної та регіональної безпеки. 
19. Загрози національній та регіональній безпеці в гуманітарній 

сфері.
20. Головні напрями демографічної безпеки.
21. Позиція України щодо участі в міжнародних і регіональних сис-

темах безпеки.
22. Основні фактори впливу на систему національної і регіональної 

безпеки.
2�. Умови формування, основні функції та завдання системи націо-

нальної та регіональної безпеки. 
24. Утворення системи колективної реалізації національної без-

пеки. 
2�. Основні суб’єкти системи забезпечення національної і регіональ-

ної безпеки та їх повноваження. 
26. Внутрішні та зовнішні проблеми в діяльності системи національ-

ної та регіональної безпеки та шляхи їх вирішення.
27. Структура державних інститутів України в галузі безпеки. 
28. Основні принципи системи національної та регіональної без-

пеки. 
29. Економічна основа системи національної і регіональної безпеки. 
�0. Політична основа системи національної та регіональної безпеки. 
�1. Проблеми гуманітарного характеру в системі національної і ре-

гіональної безпеки. 
�2. Складові національної та регіональної безпеки: екологія, демо-

графія, стихійні лиха, епідемії тощо.
��. Статути про цілі і принципи міжнародної організації.
�4. Колективні заходи щодо попередження та усунення загрози світу.
��. Спеціалізовані установи ООН. 
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�6. Діяльність ООН щодо правового, мирного розв’язання локаль-
них, міжетнічних конфліктів.

�7. Попередження конфліктів як одне з найважливіших завдань 
ООН. 

�8. Міжнародні санкції ООН.
�9. Діяльність Конференцій з роззброєння. 
40. Положення Конституції України про обов’язки держави в галузі 

безпеки. 
41. Діяльність української дипломатії щодо вдосконалення системи 

національної та регіональної безпеки в рамках ОБСЄ та ООН.
42. Європейська безпека у сфері світової політики. 
4�. Ідеї “розрядки” в Європі, шляхи їх реалізації. 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок са-
мостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмис-
лення теоретичного і практичного матеріалу. Студент вибирає тему 
контрольної роботи за власним бажанням.

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах папе-
ру формату А4 (Times New Roman 14, інтервал 1,�). На титульній 
сторінці вказуються: назва дисципліни (“Проблеми національної та 
регіональної безпеки”); прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня 
адреса; номер групи. Контрольна робота має містити план і список 
літератури. На останній сторінці ставляться дата виконання роботи 
та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову частину у виз-
начений термін. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольна робо-
та оцінена позитивно.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначення поняттю “національна і регіональна безпека”.
 2. Проаналізуйте національні інтереси в зовнішній політиці регіо-

ну.
 �. Приклади нових загроз і викликів національній і регіональній 

безпеці.
 4. Концептуальні підходи щодо забезпечення національної і регіо-

нальної безпеки.
 �. Проблемні питання оборонної політики країн Європи в контекс-

ті національної і регіональної безпеки.
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 6. Процес реформування Збройних сил України в контексті євроат-
лантичної інтеграції.

 7. Обґрунтуйте необхідність участі України в міжнародних миро-
творчих операціях.

 8. Роль міжнародних організацій ООН, НАТО щодо гарантування 
миру та безпеки в регіоні і світі.

 9. Роль ОБСЄ, ЗЄС у забезпеченні миру та безпеки в Європі.
10. Участь України в РЄ.
11. Діяльність України в роботі ОБСЄ.
12. Участь України в ООН.
1�. Сутність необхідності співпраці України з НАТО, ЗЄС.
14. Порядок доступу та умови перебування збройних сил інших дер-

жав на території України.
1�. Порядок направлення підрозділів міжнародних організацій до 

інших держав.
16. Питання щодо ядерного роззброєння в контексті національної і 

регіональної безпеки.
17. Проаналізуйте договірно-правову базу ядерного роззброєння.
18. Офіційна позиція України та держав регіону щодо ядерного роз-

зброєння.
19. Висвітліть національні інтереси в інформаційній сфері.
20. Сутність інформаційної безпеки.
21. Охарактеризуйте інформаційні загрози.
22. Проаналізуйте сучасний стан міжнародної правової бази в ін-

формаційному просторі.
2�. Основні напрями забезпечення національного інформаційного 

простору.
24. Проблеми захисту та контролю національного інформаційного 

простору.
2�. Типи і види інформаційної зброї.
26. Основні пріоритети інформаційної безпеки.
27. Охарактеризуйте інформаційні війни.
28. Національні інтереси в економічній сфері.
29. Вплив процесів глобалізації на економічну безпеку держав регіону.
�0. Економічні наслідки для України останньої хвилі розширення 

ЄС.
�1. Тенденції економічного розвитку та їх вплив на стан економічної 

безпеки.
�2. Обґрунтуйте необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв 

для економічної безпеки регіону.
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 ��. Обґрунтуйте необхідність вступу України до СОТ.
�4. Проаналізуйте, з точки зору національних інтересів, участь Ук-

раїни в ГУАМ.
��. Участь України в ЧЕС та ЦЄІ в контексті забезпечення націо-

нальних інтересів у зовнішній політиці.
�6. Сутність екологічної безпеки.
�7. Правові заходи з охорони оточуючого середовища.
�8. Шляхи підвищення екологічної безпеки України.
�9. Проаналізуйте загрози національній безпеці в екологічній 

сфері.
40. Форми і методи міжнародного співробітництва в екологічній 

сфері.
41. Конституція України щодо обов’язків держави в галузі безпеки, 

зокрема національної та регіональної. 
42. Національна та регіональна безпека як комплекс заходів держав.
4�. Національні інтереси в соціальній сфері.
44. Загрози національній безпеці в гуманітарній сфері.
4�. Релігійні проблеми національної безпеки.
46. Демографічна ситуація в Україні.
47. Головні напрями демографічної безпеки.
48. Позиція України щодо участі в міжнародних і регіональних сис-

темах безпеки.
49. Основні фактори впливу на систему національної і регіональної 

безпеки.
�0. Умови формування, основні функції та завдання системи націо-

нальної та регіональної безпеки. 
�1. Основні загрози національній та регіональній безпеці в найваж-

ливіших сферах життєдіяльності. 
�2. Основні напрями державної політики національної безпеки Ук-

раїни спрямованої на ліквідацію існуючих загроз.
��. Визначення утворення системи реалізації національної безпеки. 
�4. Основні суб’єкти системи забезпечення національної і регіональ-

ної безпеки та їх повноваження. 
��. Рада національної безпеки і оборони України, її структура та на-

прями діяльності. 
�6. Внутрішні та зовнішні проблеми в діяльності системи національ-

ної та регіональної безпеки та шляхи їх вирішення.
�7. Дайте оцінку законодавству України про національну безпеку.
�8. Структура державних інститутів безпеки. 
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�9. Визначення поняття “системи національної та регіональної без-
пеки”. 

60. Основні принципи системи національної та регіональної безпеки. 
61. Необхідність раціонального використання ресурсів регіону. 
62. Економічна основа системи національної і регіональної безпеки. 
6�. Дайте оцінку значенню економічних акторів у зовнішній політи-

ці держав.
64. Охарактеризуйте політичну основу системи національної та ре-

гіональної безпеки. 
6�. Проблеми гуманітарного характеру в системі національної і ре-

гіональної безпеки. 
66. Складові національної та регіональної безпеки: екологія, демо-

графія, стихійні лиха, епідемії тощо.
67. Обґрунтуйте статути про цілі і принципи міжнародної організа-

ції.
68. Колективні заходи щодо попередження та усунення загрози світу.
69. Дайте оцінку спеціалізованим установам ООН про необхідність 

активізації. 
70. Охарактеризуйте діяльність ООН щодо правового, мирного 

розв’язання локальних, міжетнічних конфліктів.
71. Дайте оцінку попередженню конфліктів як одного з найважливі-

ших завдань ООН. 
72. Роль міжнародних санкцій ООН.
7�. Охарактеризуйте діяльність Конференцій з роззброєння. 
74. Дайте оцінку системі національної та регіональної безпеки як га-

ранту миру і безпеки Європи.
7�. Обґрунтуйте положення Конституції України про обов’язки дер-

жави в галузі безпеки. 
76. Діяльність української дипломатії щодо вдосконалення системи 

національної та регіональної безпеки в рамках ОБСЄ та ООН.
77. Характеристика регіональної безпеки як комплексу заходів дер-

жав регіону. 
78. Пріоритетність питань Європейської безпеки у сфері світової 

політики. 
79. Охарактеризуйте ідеї “розрядки” в Європі та шляхи їх реаліза-

ції. 
80. Основні принципи міжнародних відносин та їх міжнародне зна-

чення. 
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 81. Оцінка співробітництва в гуманітарних та інших сферах. 
 82. Обґрунтуйте процес розширення держав-учасників ОБСЄ. 
 8�. Пріоритетні завдання ОБСЄ на сучасному етапі та механізми їх 

вирішення. 
 84. Оцінка рішення Стамбульського самміту 1999 р. 
 8�. Міжнародне значення “Хартії Європейської безпеки”. 
 86. Позиція України щодо участі в міжнародних і регіональних сис-

темах безпеки.
 87. Основні фактори впливу на зовнішню політику.
 88. Умови формування, основні функції та завдання національної 

безпеки. 
 89. Основні моменти національних інтересів України. 
 90. Основні загрози національній безпеці в найважливіших сферах 

життєдіяльності. 
 91. Основні напрями державної політики національної безпеки Ук-

раїни, спрямованої на ліквідацію існуючих загроз.
 92. Проаналізуйте утворення системи реалізації національної і ре-

гіональної безпеки. 
 9�. Основні суб’єкти системи забезпечення національної безпеки та 

їх повноваження. 
 94. Оцінка Ради національної безпеки і оборони України, її структу-

ри та напрямів діяльності. 
 9�. Внутрішні та зовнішні проблеми в діяльності системи націо-

нальної безпеки та шляхи їх вирішення.
 96. Законодавство України про національну безпеку.
 97. Військово-політична та економічна складові національної та ре-

гіональної безпеки. 
 98. Екологічна, енергетична, інформаційна складові національної 

та регіональної безпеки. 
 99. Структура державних і міждержавних інститутів безпеки. 
 100. Інформаційне забезпечення системи національної та регіональ-

ної безпеки. 
 101. Співробітництво в галузі світової торгівлі. 
 102. Ініціативи національної і міжнародної дипломатії щодо еколо-

гічного співробітництва та галузі науки і техніки.
 10�. Особливості геоінформаційних технологій в системі забезпе-

чення національної і регіональної безпеки. 
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