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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань щодо загального уявлення про
сутність міжнародної безпеки; визначення та прогнозування
майбутніх
змін
у
глобальному,
регіональному
та
субрегіональному безпековому просторі; формування навичок
самостійного осмислення та аналізу закономірностей та
особливостей розвитку світових політичних процесів в аспекті
формування певної системи міжнародної безпеки та
визначення місця і ролі в ній України.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20год., практичні заняття
40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна
робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення

та підсумкового
контролю

Базові знання
Мова викладання

матеріалу занять; виконання практичних навчальних завдань;
доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність знань з міжнародних економічних відносин, кроскультурної комунікації міжнародного бізнесу, економічного
аналізу у міжнародному бізнесі.
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Визначати геоекономічні стратегії країн Здатність
аналізувати
й
оцінювати
та їхні регіональні економічні пріоритети геоекономічні стратегії країн з позиції
з
урахуванням
національних національних економічних інтересів (СК 7)
економічних інтересів і безпекової
компоненти міжнародних економічних
відносин
у
контексті
глобальних
проблем людства й асиметричності
розподілу світових ресурсів (РН 12)
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Проблеми міжнародної та регіональної безпеки в сучасному світі
Тема 1.
Відвідування занять; Презентація та захист доповіді за наступною
Міжнародна
захист
домашнього тематикою:
безпека в
завдання; обговорення 1.
Історія виникнення та розвитку
сучасній теорії матеріалу
занять; поняття «безпека».
міжнародних
виконання навчальних 2.
Наслідки глобалізації для міжнародної
відносин.
завдань;
завдання безпеки.
самостійної
роботи; 3.
Характеристика існуючої на сьогодні
тестування
системи міжнародної безпеки.
4.
Глобальні загрози для сучасної
системи міжнародної безпеки
Тема 2.
Відвідування занять; Підготувати
доповіді
за
наступною
Проблема
захист
домашнього тематикою:
забезпечення
завдання; обговорення 1.
Прояви сучасної глибокої кризи
міжнародної
матеріалу
занять; міжнародної безпеки.
безпеки в
виконання навчальних 2.
Характеристика сучасних моделей
сучасному
завдань;
завдання міжнародної безпеки.
світі.
самостійної
роботи; 3.
Сучасна
інтерпретація
поняття
тестування
міжнародної безпеки та характеристика її

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
складових
Тема 3.
Відвідування занять; Презентація та захист доповіді за наступною
Регіональна
захист
домашнього тематикою:
безпека в
завдання; обговорення 1.
Характеристика сучасних моделей
сучасному
матеріалу
занять; регіональної безпеки.
світі.
виконання навчальних 2.
Основні проблем безпеки в окремих
завдань;
завдання регіонах Європи.
самостійної
роботи; 3.
Основні проблем безпеки в окремих
тестування.
регіонах Азії.
Поточна
модульна 4.
Основні проблем безпеки в окремих
робота
регіонах Північної Америки.
5.
Основні проблем безпеки в окремих
регіонах Південної Америки
6.
Основні проблем безпеки в окремих
регіонах Африки
Модуль 2. Структура, моделі та проблеми європейської безпеки
Тема 4.
Відвідування занять; Презентація та захист доповіді за наступною
Проблеми
захист
домашнього тематикою:
європейської
завдання; обговорення 1.
Сучасні
структури
європейської
безпеки.
матеріалу
занять; безпеки та їх особливості.
виконання навчальних 2.
Прояви глибокої кризи європейської
завдань;
завдання безпеки на початку сучасного століття
самостійної
роботи; 3.
Особливості, перспективи та сучасний
тестування
стан формування системи безпеки ЄС
Тема 5.
Відвідування занять; Використовуючи
А.
Метод
Германа
Структура та
захист
домашнього Клiфорда, та дані зазначених сайтів
моделі
завдання; обговорення (http://www.imd.org; http://www.weforum.org;
європейської
матеріалу
занять; http://www.imf.org;
https://www.nato.int;
безпеки в ХХІ виконання навчальних https://www.worldbank.org),
розрахувати
ст.
завдань;
завдання оцінку могутності певної країни (за вибором
самостійної
роботи; студента).
тестування
Тема 6. Роль
Відвідування занять; Презентація та захист доповіді за наступною
України в
захист
домашнього тематикою:
вирішенні
завдання; обговорення 1.
Роль НАТО в контексті вирішення
проблем
матеріалу
занять; проблем європейської безпеки, внаслідок
європейської
виконання навчальних української кризи.
безпеки.
завдань;
завдання 2.
Особливості системи національної
самостійної
роботи; безпеки України.
тестування.
3.
ОБСЄ в забезпеченні європейської та
Поточна
модульна української безпеки.
робота
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URL:
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інститут
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URL:
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6.
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URL:
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10. El-Affendi A. Genocidal Nightmares: Narratives of Insecurity and the Logic of
Mass Atrocities / Abdelwahab El-Affendi. – Bloomsbury Academic, 2016. – 272 p.
11. Fabey M. Crashback: The Power Clash Betweenthe U.S. and Chinain the
Pacific / Michael Fabey. – Scribner, 2017. – 320 p.
12. Hufnagel S. Trustin International PoliceandJustice Cooperation / Saskia
Hufnagel, Carole McCartney. – Hart Publishing, 2017. – 272 p.
13. National Security Law (Aspen Casebook) / Stephen Dycus, Arthur L. Berney,
William C. Banks, Peter Raven-Hansen, Stephen I. Vladeck. – Wolters Kluwer, 2016. –
1350 p.
14. National Security Lawand Counterterrorism Law: 2017-2018 Supplement /
[StephenDycusetal.]. – Wolters Kluwer, 2016. – 479p.
15. SIPRI Yearbook Series / Stockholm International Peace Research Institute. –
Oxford University Press, 2018. – 592 p.
16. Taylor M. Extreme Right Wing Political Violenceand Terrorism
(NewDirectionsinTerrorismStudies) / Max Taylor, P.M. Currie, Donald Holbrook. –
Bloomsbury Academic, 2013. – 208 p.
17. The CIA World Factbook 2018-2019 / Central Intelligence Agency. – Skyhorse,

2018. – 1168 p.


Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (4 бали); захист домашнього
завдання (4 бали); обговорення матеріалу занять (1бал); виконання
30
навчальних завдань (4 бали); завдання самостійної роботи (4 бали);
тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (4 бали); захист домашнього
завдання (4 бали); обговорення матеріалу занять (1бал); виконання
30
навчальних завдань (4 бали); завдання самостійної роботи (4 бали);
тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Поточне оцінювання
60
Екзамен
40
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

