
Дисциліна Вибіркова дисципліна  5.2 «НАТО в міжнародних 

відносин» 

Рівень ВО Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» / «Міжнародні відносини» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

2 курс, 3 семестр, 4  кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

120 год., (20 лекцій, 20 практичних) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

кафедра міжнародних відносин і регіональних студій 

Автор дисципліни доц. Романюк Н.І. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

-знати теоретичні основи утворення та діяльності 

міжнародних організацій та їх ролі в міжнародних 

відносинах; 

- вміти аналізувати та узагальнювати інформацію щодо 

євроатлантичної інтеграції; 

-  володіти навичками наукового аналізу та 

концептуального мислення 

Що буде вивчатися Історію виникнення і формування  НАТО. Структурну 

організацію Північноатлантичного Альянсу. Основні 

напрямки діяльності НАТО. Розширення НАТО. Співпраця 

НАТО з міжнародними організаціями та країнами-

партнерами. Миротворчу діяльність НАТО.  Діяльність 

НАТО у боротьбі з тероризмом, кіберзлочинністю та ін. 

загрозами. Програми НАТО. Роль НАТО у забезпеченні 

міжнародної та європейської безпеки. Відносини  України з 

НАТО.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

НАТО – це ефективна система колективної оборони. 

Враховуючи, що вступ до НАТО є стратегічною метою 

України, то потрібно знати куди ми інтегруємося. Щоб на 

референдумі щодо вступу України до НАТО мати 

аргументовану і переконливу думку з цього приводу і не 



обирати відповідь – «не знаю»!   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти аналізувати особливості організації та 

функціонування НАТО.  Вміти розмежовувати 

повноваження та функції  політичного, військового та 

цивільного комітетів Альянсу. 

Характеризувати діяльність НАТО на міжнародній арені, 

та особливості його співробітництва з країнами-

партнерами. Знати основні  критерії вступу до НАТО. 

Оцінювати ймовірні сценарії розширення НАТО. 

Брати участь в дискусіях щодо діяльності НАТО. 

Працювати у мінігрупах для досягнення цілей аналітичної 

роботи з питань євроатлантичної інтеграції. 

Вміти знаходити необхідну інформацію з різних джерел, 

упорядковувати її, оцінювати її достовірність, пояснювати 

значущість, приймати обґрунтовані рішення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання і практичні навички можна використати  

для: 

 - здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою 

підготовки інформаційно-аналітичних документів щодо 

діяльності  НАТО; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній 

щодо НАТО (в освітній діяльності) 

- організації комунікативної роботи органів 

самоврядування, державних органів влади і органів влади 

на місцях у сфері євроатлантичної   інтеграції; 

- участі у дискусія з питань діяльності НАТО як системи 

колективної безпеки і оборони 

Інформаційне 

забезпечення 

Друковані наукові, навчально-методичні, електронні 

видання; оприлюднені документи та офіційні сайти 

установ та організацій; відкриті бази даних. 

Федонюк С.В., Лажнік В.Й., Моренчук А.А., Ромнюк Н.І. 

НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи: Навч.  

посіб. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Націон. Ун-ту імені 

Лесі Українки, 2008. – 258 с. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) сила бус 

навчальної дисципліни 

на вебсайті факультету 

(інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin


Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

