
АННОТАЦИЯ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «СУЧАСНІ 

ТЕРОРИСТИЧНІ ЗАГРОЗИ» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів. 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: тероризм як глобальна 

проблема людства. 

Міждисциплінарні зв’язки: міжнародне право, тероризм в 

міжнародних відносинах: енергетичний та екологічний вимір, теорія 

міжнародних політичних відносин, дипломатичний протокол та етикет, 

філософія міжнародних відносин, інформаційно-правова політика та 

глобальні проблеми інформаційної безпеки, сучасна правова кіберполітика. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових частин: 

1.Лекційний курс. 

2.Практичні заняття. 

3. Самостійна робота студента. 

Метою навчальної дисципліни «Сучасні терористичні загрози» є 

виявлення суті феномену тероризму, його проблем та сутнісної 

характеристики й співвідношення світового досвіду боротьби з тероризмом 

та протидії тероризму в сучасній Україні.  

Завдання:  

 Показати, що тероризм – одна з найдавніших проблем в історії 

людства, яке несе за собою потенційну загрозу для сучасного мирного 

співіснування; 

 Сприяти розумінню того, що знання про таке негативне явище як 

тероризм є значущими як в міжнародному аспекті, так і в усіх інших 

державних та соціальних сферах; 

 Спонукати магістрів до ґрунтовного аналізу, до вироблення чіткої 

особистісної позиції бачення проблематики терористичних загроз;  

 Довести, що застосування міжнародного досвіду та знань може 

допомогти національній протидії тероризму; 

 Виховати свідоме ставлення до політичної інформації, виробити 

цілісний підхід до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну 

літературу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Сучасні терористичні 

загрози»; 

 предмет, методологію, функції дисципліни «Сучасні терористичні 

загрози»; 

 особливості та ключові аспекти світового досвіду боротьби з 

тероризмом; 

вміти: 



 грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат 

дисципліни «Сучасні терористичні загрози»; 

 поставити й аналізувати проблему, розрізняти основні методологічні 

принципи й підходи боротьби з тероризмом. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути 

сформовані такі компетентності: 

Розуміти чому відбувається 

 розширення масштабу терористичних загроз; 

 поглиблення світових політичних конфліктів; 

 стирання кордонів між національною і міжнародною боротьбою з 

тероризмом. 

Пояснити, що таке 

 «тероризм та проблема його сутнісної характеристики», «терор»; 

 «терористична діяльність», «терористичний акт», «кримінальний 

тероризм», «ядерний тероризм», «біотероризм» і 

«кібертероризм». 

Обґрунтувати механізми 

 методів терористичної діяльності в другій половині ХХ – початку 

ХХІ століть; 

 мотивації терористичної діяльності; 

 міжнародної боротьби з тероризмом; 

 виникнення та розвитку ідеології фундаменталізму; 

Розрізняти види тероризму: 

 кримінальний тероризм; 

 ядерний тероризм; 

 біотероризм; 

 кібертероризм. 

 


