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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» складена 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна 

безпека» є дослідження міжнародної безпеки як сукупності 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених механізмів та суб’єктів 

забезпечення міжнародної безпеки, спрямованих на виявлення, 

попередження і нейтралізацію загроз міжнародній безпеці та захист 

глобальних і національних інтересів у світовій економічній системі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародна безпека» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю            

292 «Міжнародні економічні відносини». Курс вивчається з 

урахуванням знань студентів із попередніх дисциплін – «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». 

Вимоги до знань та вмінь визначаються галузевими стандартами 

України. 

 

Анотація 
 

Сучасний світовий розвиток рухається шляхом глобалізації всіх 

сфер суспільного життя, який виділяється високим динамізмом,  

взаємозалежністю подій, загостренням суперечностей між країнами,  

поглибленням розриву між рівнями добробуту країн, появою нових 

центрів економічного зростання і політичного впливу, збільшенням 

вразливості всіх членів міжнародного співтовариства до нових викликів 

і загроз. Крім того, неспроможність існуючої глобальної та 

регіональної структур, недосконалість правових, політичних та 

економічних інструментів і механізмів ще більше нагнітають загрозу 

забезпечення міжнародної безпеки. Все це викликає інтерес до 

вивчення проблем міжнародної безпеки. Саме розуміння  всеосяжної 

системи міжнародної безпеки дозволить майбутнім фахівцям 

професійно грамотно зміцнити безпеку України, зберегти її суверенітет 
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і територіальну цілісність та здобути авторитетні позиції в глобальному 

безпековому середовищі.. 

 

Ключові слова: міжнародна безпека, регіональна безпека, 

національна безпека, транснаціональний тероризм, тіньова економіка 

 

 

Abstract 
Modern world development is moving through the globalization of all 

spheres of social life, which is highlighted by high dynamism, 

interdependence of events, aggravation of contradictions between countries, 

deepening of the gap between the levels of welfare of the countries, the 

emergence of new centers of economic growth and political influence, 

increasing the vulnerability of all members of the international community to 

new challenges and threats. In addition, the failure of the existing global and 

regional structures, the imperfection of legal, political and economic 

instruments and mechanisms further threaten the security of international 

security. All this is of interest to the study of international security issues. It 

is the understanding of the comprehensive system of international security 

that will enable future professionals to professionally competently strengthen 

Ukraine's security, preserve its sovereignty and territorial integrity and gain 

credible positions in the global security environment. 

 

Key words: international security, regional security, national security, 

transnational terrorism, shadow economy 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

5 

Галузь знань 

29 «Міжнародні 

відносини» 

Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

292 «Міжнародні 

економічні 

відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 

3-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 150 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

Самостійної 

роботи студента – 

5 

Рівень вищої освіти: 

перший 
(бакалаврський) 

24 год. - 

Практичні, 
семінарські 

22 год. - 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

104 год. - 

Індивідуальні 
завдання: 

- 
Вид контролю: 

залік 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 53% до 47%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» 

є всебічний аналіз видів загроз безпеці  на національному та 

глобальному рівнях і формування цілісного бачення міжнародної 

безпеки як запоруки нейтралізації цих загроз. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна 

безпека» є: характеристика теоретичних парадигм про інструменти і 

форми реалізації міжнародної безпеки; висвітлення балансу сил і 

балансу інтересів у сучасному світі; ознайомлення із інститутами 

забезпечення міжнародної безпеки; дослідження стану міжнародної 

економічної безпеки; розгляд міжнародної та європейської системи 

протидії транснаціональній організованій злочинності; вивчення 

концепції національної безпеки України. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні  

знати: 
- зміст термінів «національна», «регіональна», «міжнародна»  

безпека; 

- вітчизняні та зарубіжні теоретичні напрацювання в сфері 

міжнародної безпеки; 

- механізм формування внутрішніх і зовнішніх загроз 

національним інтересам; 

- структуру, функції та засоби  системи забезпечення 

національної безпеки; 

- можливі сценарії розвитку міжнародної безпеки у ХХІ ст ; 

- особливості геополітичного та геостратегічного становища 

України у сучасному світі; 

- ключові міжнародні документи в сфері міжнародної безпеки 

вміти: 
- оцінити  стан військово-політичної обстановки в світі та 

соціально-політичних процесів у суспільстві; 
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- 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 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні засади міжнародної безпеки 
 

Тема 1. Концептуально-історичні аспекти міжнародної безпеки 
 
Основні підходи до визначення поняття «безпека».  

Співвідношення понять «міжнародна», «регіональна», «національна» 

безпека. Класифікація видів міжнародної безпеки. Уявлення про 

безпеку держави в епоху Просвітництва (Т. Гоббс, Д Локк). Концепції 

національної (державної) безпеки ХІХ ст. Теорія національних 

інтересів Г. Моргентау. Еволюція трактування природи міжнародної 

безпеки. Геополітичні погляди Х. Макіндера, Н. Спікмена, З. 

Бжезинського, А. Хаусхофера. Концепція зіткнення цивілізацій С. 

Хантінгтона. Мондалістські парадигми Ф. Фукуями. Катастрофічні 

прогнози К.Санторо. Вплив глобалізації на проблему безпеки. 

Співвідношення військових, політичних, економічних, екологічних 

чинників безпеки на сучасному етапі. Поява нетрадиційних загроз 

безпеки – міжнародний тероризм, організована злочинність, 

наркобізнес, незаконна торгівля зброєю. Роль ООН у забезпеченні 

міжнародної безпеки. 

. 
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Тема 2. Регіоналізація міжнародної безпеки 

Сучасна система міжнародних відносин на глобальному, 

регіональному і субрегіональному (локальному) рівнях. 

Характеристика моделей міжнародної безпеки регіонів світу: 

європейський, близькосхідний, азіатсько-тихоокеанський, 

центральноамериканський, північноамериканський. Національна, 

регіональна і глобальна безпека: суперечність інтересів і проблема 

узгодження. Порівняльні показники національної безпеки окремих 

країн. Передумови створення національної безпеки США. Сучасна 

доктрина національної безпеки США та її основні елементи: суб’єкти 

безпеки, правові основи. Концептуальні основи, інформаційно-

ідеологічне забезпечення безпеки. Стратегія національної безпеки КНР. 

«Спільний азіяцентризм» національної безпеки Японії. Проблеми 

національної безпеки африканських держав. Релігійна складова 

національної безпеки ісламських країн. Специфіка моделі колективної 

безпеки СНД. 

 

Тема 3. Європейська система безпеки 

Етапи формування європейської безпеки. Європейський Союз і 

сучасний стан системи європейської  безпеки. Органи і організації, які 

входять в систему забезпечення європейської безпеки. Формування 

єдиної політики в сфері безпеки і оборони. Співвідношення понять 

«європейська безпека» і «національна безпека» країн-членів ЄС. 

Державні органи і механізм забезпечення національної безпеки у ФРН. 

Структура забезпечення національної безпеки у Франції. Роль 

громадянського контролю у французькій безпеці. Специфіка політики 

національної безпеки Великобританії. Особливості національних 

систем безпеки інших країн Європейського Союзу. Проблеми 

забезпечення європейської безпеки в умовах глобалізації. 

 
Тема 4. Міжнародна система непоширення  

зброї масового знищення  
 

Поняття режиму непоширення ядерної зброї. Договір про 

нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.). Договір про всеосяжну 

заборону ядерних випробувань (1996 р.). Міжнародне агентство з 

атомної енергії (МАГАТЕ). Основні тенденції у сфері ядерного 
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стримування наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. Біологічна, генетична 

зброя. Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення 

запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх 

знищення. Історія використання хімічної зброї. . Конвенція про 

заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної 

зброї та про її знищення. Напрямки формування системи біологічної та 

хімічної безпеки. 

 
Тема 5. Міжнародна протидія тероризму 

 
Тероризм як довгострокова загроза міжнародній  безпеці. Причини 

виникнення тероризму. Соціально-політична суть і види міжнародного 

тероризму. Мотиви участі в терорі: корисливі та безкорисні. 

Міжнародна поліцейська, військова, дипломатична  контртерористична 

протидія. Антитерористичні інституційні механізми. Стратегія ООН 

щодо міжнародного тероризму. Особливості боротьби з тероризмом 

окремих країн. Міжнародна співпраця в боротьбі з фінансуванням 

тероризму. Політизація та ідеологізація протидії тероризму. «Подвійні 

стандарти» політики провідних країн світу як основна перешкода на 

шляху підвищення ефективності боротьби з транснаціональним 

тероризмом. 

 

Змістовий модуль 2. 

Економічний контекст міжнародної безпеки 

 
Тема 6. Міжнародна економічна безпека  

 
Сутність і  класифікаційні характеристики економічної безпеки. 

Порогові значення індикаторів міжнародної економічної безпеки. 

Внутрішні та зовнішні загрози національної економічної безпеки. Нові 

загрози безпеки. Формування єдиного глобального ринку факторів 

виробництва, зростання міграції робочої в розвинені країни. Поява 

тенденції концентрації планерного інтелектуального капіталу в 

обмеженій кількості країн. Розширення сфери впливу підконтрольних 

розвиненим країнам світових фінансових і економічних інститутів. 

Виникнення можливості «ланцюгової реакції» економічних криз через  

взаємозалежність національних економік. Порушення цілісності 
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національних господарських комплексів, у зв’язку із сепаратизмом. 

Активізація застосування економічних санкцій 

 
Тема 7. Галузева орієнтація міжнародної безпеки   

Поняття енергетичної безпеки. Нерівномірність розміщення 

енергетичних ресурсів. Структура споживання енергетичних ресурсів 

по регіонах світу. Фактори виникнення і розвитку загроз  енергетичній 

безпеці.  Проблеми продовольчої безпеки. Критерії оцінки 

продовольчої безпеки на національному та міжнародному рівнях. 

Оцінка ситуації в сільському господарстві і на продовольчому ринку на 

основі порогових показників. Роль ФАО в забезпеченні продовольчої 

безпеки та в боротьбі з голодом на планеті. Екологічні аспекти 

економічної безпеки. Економічна оцінка екологічних збитків та 

природоохоронних заходів 

 

Тема 8.  Міжнародна безпека форм міжнародних економічних 
відносин 

Основні  загрози фінансової безпеки. Податкова складова  

фінансової безпеки. Значення податково-бюджетної політики в 

забезпеченні фінансової безпеки. Зовнішній борг як загроза 

економічної безпеки. Інвестиційна безпека. Заходи по запобіганню 

втечі капіталу за кордон. Основні загрози в економічної безпеки в 

регіональному розрізі: диспропорції в рівні соціально-економічного 

розвитку і регіональний сепаратизм. Технологічна залежність. Загроза 

техногенних катастроф. Технології подвійного призначення і проблема 

їх поширення в неблагополучних регіонах світу. Демографічні загрози 

економічної безпеки. Неконтрольована міграція та біженці. Цілі 

воєнної безпеки. Характеристика сучасних війн та військових 

конфліктів. 

 
Тема 9. Економічна безпека підприємництва 

Загальні положення теорії безпеки в контексті підприємницької 

діяльності. Характеристика системи загроз економічній безпеці 

суб’єктів господарювання. Ознаки небезпеки для підприємця. Ризик як 

фактор деструктивного впливу в умовах підприємницької діяльності. 

Класифікація економічних ризиків. Конфіденційна інформація і 

комерційна таємниця. Шляхи і канали несанкціонованого доступу до 
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конфіденційної інформації. «Витік» інформації та шпіонаж. 

Комерційна таємниця. Заходи і механізми економічної та соціальної 

політики, спрямовані на забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності. Формування системи управління ризиками і загрозами 

безпеки  підприємництва. Суб’єкти і  об’єкти  безпеки підприємницької 

діяльності. Інституційні структури, які забезпечують економічну 

безпеку суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

Тема 10. Міжнародна інформаційна безпека 

Універсальність інформаційного простору. Застосування 

міжнародних стандартів в інформаційній сфері. Декларація ЮНЕСКО 

про керівні принципи по використанню мовлення через супутники для 

вільного поширення інформації, розвитку освіти і розширення 

культурних обмінів (1972р.). Рекомендації Ради Європи «Про доступ до 

інформації, яка знаходиться в розпорядженні державних відомств» 

(1981 р.). Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства 

(2000р.). Впорядкування глобальної інформаційної інфраструктури. 

Кіберзагрози глобальної економіки.  Регулювання інформаційних 

відносин в період воєнних дій. Проблеми вразливості користувачів 

бездротових з’єднань. Правове регулювання дотримання авторських 

прав у мережі Інтернет і міжнародного співробітництва боротьби з 

комп’ютерним піратством.  Питання суверенітету в глобальній мережі 

Інтернет. 

 

Тема 11. Криміналізація економіки та міжнародна безпека 

Передумови криміналізації господарсько-фінансових відносин: 

недосконалість законодавства, недостатня прозорість економічних 

відносин, послаблення державного контролю, можливість доступу 

кримінальних структур до управління певною частиною виробництва 

тощо. Суть і форми криміналізації економіки. Співвідношення тіньової 

економіки та національної безпеки. Способи визначення рівня тінізації 

економіки. Масштаби тіньової економіки в різних країнах світу. 

Основні транснаціональні злочинні організації. Проблема корупції. 

Корупційні зв’язки та можливості їх встановлення. Інструменти, 

методи і механізми протидії криміналізації та корупції. Організаційно-

економічні та правові заходи по ліквідації тіньової економіки. 

Антикорупційні заходи ООН, ЄС, ОЕСР, ФАТФ, неурядова організація 
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Трансперенсі Інтерненшл та ін. «Мережа по боротьбі з корупцією для 

Східної Європи і Центральної Азії. Робоча програм на 2016-2019р.» 

Стамбульський саміт.  

 

Тема 12. Геополітичні та геоекономічні виміри національної 
безпеки України 

Сутнісні засади національної безпеки України. Становлення 

інституційної структури національної безпеки. Головні загрози 

національній безпеці. Діяльність на території України незаконних 

воєнізованих формувань і терористичних груп. Посягання на 

територіальну цілісність України з боку РФ. Зниження рівня життя 

населення. Олігархізація української економіки. Погіршення 

екологічної ситуації. Високий рівень корупції та тінізації економіки. 

Залишкове фінансування науково-технологічної сфери. Надмірна 

комерціалізація освіти. Заходи протидії загрозам національної безпеки. 

Закон України «Про основи національної безпеки України» (2003р.), 

«Про Раду національної безпеки і оборони України». Стратегія безпеки 

України (2015). Доктрина інформаційної безпеки (2017р.) 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні засади міжнародної безпеки 

Тема 1.   
Концептуально-

історичні аспекти 

міжнародної 

безпеки 

12 2 2 - 8  

- - - - - - 

Тема 2. 

Регіоналізація 

міжнародної 

безпеки 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

9 

 

- - - - - 

- 

 

 

 

Тема 3. 
Європейська 

система безпеки 

13 2 2  9  

      

Тема 4. 
Міжнародна 

система 

непоширення 

зброї масового 

знищення  

12 2 2  8  

      

Тема 5. 
Міжнародна 

протидія 

тероризму 

12 2 2  8  

      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

62 

 

1

0 

 

1

0 

 

42 

 

 

- - - - - - 

Разом за модулем 
1 

62 
 

1
0 
 

1
0 
 

42 
 

 

- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2 
Економічний контекст міжнародної безпеки 

Тема 6. 
Міжнародна 

економічна 

безпека  

13 2 2 - 9   

     

Тема 7. Галузева 

орієнтація 

міжнародної 

безпеки   

12 2 2 - 8   

     

Тема 8. 
Міжнародна 

безпека форм 

міжнародних 

економічних 

відносин 

13 2 2 - 9   

     

Тема 9. 
Економічна 

безпека 

підприємництва 

12 2 1 - 9   

     

Тема 10. 

Міжнародна 

інформаційна 

безпека 

12 2 1 - 9   

     

Тема 11. 
Криміналізація 

економіки та 

міжнародна 

безпека 

13 2 2 - 9   

     

Тема 12. 
Геополітичні та 

геоекономічні 

виміри 

національної 

безпеки України 

13 2 2 - 9   
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Разом за 

змістовим 

модулем 2 

88 14 12 - 62   

     

Разом за модулем 2 88 14 12 - 62   - - - - - 

Усього годин 150 24 22 - 10
4 

  - - - - - 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1. 
Тема 1. Концептуально-історичні аспекти 

міжнародної безпеки 
2 

2. Тема 2. Регіоналізація міжнародної безпеки  2 

3. Тема 3. Європейська система безпеки 2 

4. 
Тема 4. Міжнародна система непоширення 

зброї масового знищення 
2 

5. Тема 5. Міжнародна протидія тероризму 2 

6. Тема 6. Міжнародна економічна безпека  2 

7. 
Тема 7. Галузева орієнтація міжнародної 

безпеки   
2 

8. 
Тема 8. Міжнародна безпека форм 

міжнародних економічних відносин 
2 

9. Тема 9. Економічна безпека підприємництва  1 

10. Тема 10. Міжнародна інформаційна безпека  1 

11. 
Тема 11 Криміналізація економіки та 

міжнародна безпека 
2 

  12. 
Тема 12. Геополітичні та геоекономічні виміри 

національної безпеки України 
2 

 Усього годин 22 
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6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 34 год.; 

� підготовка до контрольних заходів – 34 год.; 

� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 36 год. 

Усього                                                  104 год. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань 

Самостійна робота із студентами включає: 

- збільшення питомої ваги інтенсивної роботи із успішними 

студентами; 

- додаткові консультації з відстаючими студентами; 

- заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності ( 

нарахування додаткових балів за участь в олімпіадах, конференціях, 

використання комп’ютерних  презентацій доповіді тощо). 

Для кожного студента  передбачено виконання письмового 

індивідуального науково-дослідного завдання, яке вимагає 

опрацювання монографічної літератури, наукової періодики, 

довідкових і статистичних матеріалів, інтернет-ресурсів. Обсяг роботи 

складає 10-12 аркушів формату А-4. Робота оцінюється у 10 балів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17  

6.1 Завдання для самостійної роботи 
 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань. 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1. 
Тема 1. Концептуально-історичні 

аспекти міжнародної безпеки  
8 

2. 
Тема 2. Регіоналізація міжнародної 

безпеки 
9 

3. Тема 3. Європейська система безпеки 9 

4. 
Тема 4. Міжнародна система 

непоширення зброї масового знищення 
8 

5. Тема 5. Міжнародна протидія тероризму 8 

6. Тема 6. Міжнародна економічна безпека  9 

7. 
Тема 7. Галузева орієнтація міжнародної 

безпеки 
8 

8 
Тема 8. Міжнародна безпека форм 

міжнародних економічних відносин  
9 

9. 
Тема 9. Економічна безпека 

підприємництва 
9 

10. 
Тема 10. Міжнародна інформаційна 

безпека 
9 

11. 
Тема 11. Криміналізація економіки та 

міжнародна безпека 
9 

12. 
Тема 12. Геополітичні та геоекономічні 

виміри національної безпеки України 
9 

 Всього годин: 104 
. 

 
7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» 

використовуються інформаційні лекції, елементи проблемної лекції, 
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індивідуальні завдання, мозковий штурм , індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, розв’язування задач, ситуаційні завдання. 
 

8. Методи контролю  
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми, усного 

опитування, презентації, дискусії.  

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни – 

залік в кінці 2 семестру. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота сума 

Змістовий модуль  

№ 1 

Змістовий модуль 

№ 2 
100  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 9 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання 

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі 

види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 
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35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 
10. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки для проведення практичних занять і 

виконання самостійної роботи із дисципліни «Міжнародна безпека» для 

студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної 

форми навчання/Клець М.В. – Рівне: НУВГП, 2019. – с.25. 

2. Комплект тестових завдань у паперовому вигляді. 

3. Опорний конспект лекцій. 

 
11. Рекомендована література 

11.1 Базова література 
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. – с.730 
 

12.2. Допоміжна 
1. Антипенко В.Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження 

тероризму/В.Ф.Антипенко: монографія. – О.: Фенікс, 2011. – 320 с 
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2. Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: Монографія. – К.: 

Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 308 с. 

3. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія/О. Г. Білорус,               

Д.Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. –  

КНЕУ, 2001. — 733 с. 

4. Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження. 

Монографія/Макаренко Є.А., Рижков М.М., Погорська І.І.,             

Піпченко Н.О. – К.: Центр вільної преси, 2016. – 456 с. 

5. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: 

підручник/[В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа]; 

за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В.Б. Толубка. – К.: ДУТ, 2015. – 

288 с. 

6. Кириленко В.І. Механізми подолання корупції в Україні в 

контексті забезпечення економічної безпеки: нав.-метод. матеріали/              

В.І. Кириленко, Г.П. Ситник. – К.: НАДУ, 2011. – 68 с.  

7. Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика. 

Підручник. – К.: Центр вільної преси, 2016. – 418 с. 

8. Онисько С.М. Економічна безпека сільськогосподарських 

підприємств: теорія, методика, практика [Текст]: монографія/              

С.М. Онисько. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 169 с. 

9. Парламентський контроль над збройними силами: досвід 

європейських країн: монографія/кер. авт. кол. Г.М. Перепелиця. – К.: 

Стилос, 2002. – 552 c.  

10. Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і 

безпековий вимір. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2016. – 528 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Офіційний сайт Бібліотеки Національного університету водного 

господарства та природокористування [Eлектронний ресурс] – [Pежим 

доступу]: http://www.rstu.rv.ua/book.html/ 

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://mvs.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Міжнародної групи протидії відмиванню 

брудних грошей [Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: 
http://www.fatf-gafi.org/ 
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5. Офіційний сайт Міжнародної організації кримінальної поліції  

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: https://www.interpol.int 

6. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://mfa.gov.ua/ua 

7. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.nbuv.gov.ua/ 

8. Офіційний сайт Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: https://www.osce.org/ 

9. Офіційний сайт Організації Північноатлантичного альянсу  

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: https://www.nato.int/ 

10. Офіційний сайт Ради Безпеки ООН [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу]: https://www.un.org/securitycouncil/ 
11. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: tp://www.rainbow.gov.ua/ 

12. Офіційний сайт Рівненської державної обласної бібліотеки 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.libr.rv.ua/ 

13. Офіційний сайт Служби безпеки України [Eлектронний ресурс] 

– [Pежим доступу]: https://ssu.gov.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


