
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Міжнародна безпека; 

3. Тип: : Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський);             

 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: :  Клець М.В. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- оцінити  стан військово-політичної обстановки в світі та соціально-політичних 

процесів у суспільстві; 

- організувати моніторинг обстановки, збір і нагромадження інформації про 

дестабілізуючі фактори; 

- вільно оперувати відповідним категоріальним апаратом; 

- виділяти життєво важливі інтереси, ранжувати їх за пріоритетністю і добиватися 

збалансованості інтересів між громадянами, окремими прошарками суспільства та 

державою; 

- застосувати показники і методи оцінки стану міжнародної економічної безпеки; 

- розробляти заходи і робити пропозиції для прийняття рішень в сфері забезпечення 

міжнародної безпеки; 

- дати конструктивну і критичну оцінку проектів, пов’язаних із безпекою 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Політична 

економія», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»,  «Міжнародні економічні 

відносини», «Філософія», «Міжнародне право», «Міжнародний менеджмент», 

«Інформаційна та комп’ютерна техніка», «Фінансові системи зарубіжних країн», 

«Іноземна мова». 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Економічна дипломатія», «Міжнародна 

інвестиційна діяльність», «Транснаціональні корпорації». 

12. Зміст курсу: Теоретичні засади міжнародної безпеки. Концептуально-історичні 

аспекти міжнародної безпеки. Регіоналізація міжнародної безпеки. Європейська система 

безпеки. Міжнародна система непоширення зброї масового знищення. Міжнародна 

протидія тероризму. Економічний контекст міжнародної безпеки. Міжнародна економічна 

безпека. Галузева орієнтація міжнародної безпеки. Міжнародна безпека форм 

міжнародних економічних відносин. Економічна безпека підприємництва. Міжнародна 

інформаційна безпека. Криміналізація економіки та міжнародна безпека. Геополітичні та 

геоекономічні виміри національної безпеки України. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1.Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. 

Ф. Смолянюк ; за заг. ред. Г. П. Ситника. - Київ : НАДУ, 2016. - 784 с. 

2.Економічна безпека: навч. посіб./ О.Є.Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко та 

ін.. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 368 с. 

3.Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки: [підручник]. — К.: КНТ, 2009. — 631 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4..Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / [монографія в 3 т. Т. 1] / 

[Г.В.Козаченко, О.О.М.Ляшенко, Ю.С.Погорелов та ін.] ; за заг. ред. Г.В.Козаченко. – 

Луганськ : Елтон-2, 2010. – 282 с. 

5.Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та 

організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ. 2012. – 730 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

24 год. лекцій, 22 год. семінарських занять, 104 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, мозковий штурм, кейс-методи, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 
. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 

 д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: РМР 1; 

2. Title: International security; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets 

MV Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International 

Economics 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- to assess the state of the military-political situation in the world and socio-political processes in 

society; 

- to organize monitoring of the situation, collection and accumulation of information about 

destabilizing factors; 

- to operate freely with the appropriate categorical apparatus; 

- to allocate vital interests, to rank them according to the priority and to achieve balance of 

interests among citizens, separate sections of society and the state; 

- apply indicators and methods for assessing the status of international economic security; 

- to develop measures and make proposals for making decisions in the field of international 

security; 

- give a constructive and critical assessment of security projects 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

«Political economy», «Safety of vital activity and civil protection», «International economic 

relations», «Philosophy», «International law», «International management», «Information and 

computer technology», «Financial systems of foreign countries», « Foreign Language»  

12. Course contents: Theoretical foundations of international security. Conceptual and 

historical aspects of international security. Regionalization of international security. European 

security system. International system of non-proliferation of weapons of mass destruction. 

International counteraction to terrorism. Economic context of international security. International 

economic security. Sectoral orientation of international security. International security forms of 

international economic relations. Economic security of entrepreneurship. International 

information security. Criminalization of the economy and international security. Geopolitical and 

geoeconomic dimensions of Ukraine's national security. 
13. Recommended educational editions: 

1.Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. 

Ф. Смолянюк ; за заг. ред. Г. П. Ситника. - Київ : НАДУ, 2016. - 784 с. 

2.Економічна безпека: навч. посіб./ О.Є.Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко та 

ін.. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 368 с. 

3.Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки: [підручник]. — К.: КНТ, 2009. — 631 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4..Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / [монографія в 3 т. Т. 1] / 

[Г.В.Козаченко, О.О.М.Ляшенко, Ю.С.Погорелов та ін.] ; за заг. ред. Г.В.Козаченко. – 

Луганськ : Елтон-2, 2010. – 282 с. 

5.Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та 

організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ. 2012. – 730 с.  
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours,  independent work – 104 hours. Total – 150 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business and role 

games, brain storm,  implementing case method, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 6 semester. 

Current control (100 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 
16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 

 doctor of sciences, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


