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Вступ 

Навчальна дисципліна «Міжнародна безпека» спрямована на формування 

системи знань щодо суті міжнародної економічної безпеки в сучасному 

глобалізованому середовищі, загроз міжнародній безпеці та заходів щодо їх 

нейтралізації.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» є 

формування системи знань у сфері міжнародної безпеки, а також форм, 

методів та механізмів її забезпечення. 

Вивчення дисципліни спирається на отримані компетентності з 

економічних дисциплін: Макроекономіка, Інституційна економіка та 

управління, Статистика, Міжнародні економічні відносини, Міжнародна 

торгівля, Міжнародна економіка. 

Набуті під час вивчення дисципліни «Міжнародна безпека» 

компетентності допоможуть набути навичок аналізу системи міжнародної 

безпеки в різних розрізах та розробки заходів щодо її посилення.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

знати: 

 теоретичні підходи та концептуально-історичні аспекти міжнародної 

безпеки; 

 різновиди міжнародних систем та режимів безпеки; 

 принципи забезпечення та основні показники міжнародної економічної 

безпеки; міжнародної енергетичної безпеки; міжнародної екологічної 

безпеки; воєнної безпеки; міжнародної інформаційної безпеки; 

 геополітичні та геоекономічні виміри національної безпеки України. 

 

вміти: 

 систематизувати інформацію із наявних інформаційних ресурсів та 

платформ щодо стану міжнародної безпеки; 

 аналізувати стан міжнародної безпеки в розрізі її складових; 

 оцінювати та прогнозувати показники міжнародної безпеки. 

 

Отже, вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» забезпечує 

здобувачам такі компетентності: 

 Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного 

середовища та вміти адаптуватися до них.  

 Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень 

та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 

економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 

між ними. 
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 Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, 

економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.. 

 

та програмні результати: 

 

 Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог 

освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання 

спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

 Відстоювати національні інтереси України з урахуванням 

безпекової компоненти міжнародних економічних відносин. 

 Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних 

економічних відносин та світового господарства у 

міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками.  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів — 5 

Галузь знань: 

29 «Міжнародні відносини» 
Вибіркова 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – ІНДЗ 

Семестр 

6-й 

Загальна кількість годин – 

150 

Лекції 

 Рівень вищої освіти: Бакалавр 4 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

140 год.  

Вид контролю - залік 
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2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о
 в т.ч. 

Л П ІНД СР 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади міжнародної безпеки 

Тема 1. Концептуально-історичні аспекти 

міжнародної безпеки 
14 1 1  12 

Тема 2: Міжнародні системи та режими безпеки 14 1 1  12 

Тема 3: Регіоналізація міжнародної безпеки 14 - -  14 

Тема 4: Міжнародна система непоширення зброї 

масового знищення 
14 - -  14 

Тема 5: Міжнародна протидія тероризму 12 - -  12 

Разом за змістовим модулем 1 68 2 2  64 

Змістовий модуль 2. Економічний контекст міжнародної безпеки 

Тема 6: Міжнародна економічна безпека 17 1 2  14 

Тема 7: Міжнародна енергетична безпека 16 1 1  14 

Тема 8: Міжнародна екологічна безпека 13 - 1  12 

Тема 9: Воєнна складова міжнародної безпеки 12 - -  12 

Тема 10: Міжнародна інформаційна безпека 12 - -  12 

Тема 11: Геополітичні та геоекономічні виміри 

національної безпеки України 12 - -  12 

Разом за змістовим модулем 2 82 2 4  76 

Усього годин 150 4 6  140 

 

3. Плани практичних занять 
 

Практичне заняття 1. Концептуально-історичні аспекти міжнародної 

безпеки. Міжнародні системи та режими безпеки 

 

Теми для обговорення 

1. Поняття «безпека».  

2. Види міжнародної безпеки.  

3. Глобалізаційні аспекти безпеки.  

4. Чинники та загрози міжнародній безпеці.  

5. Поняття «режиму» безпеки.  

6. Режим загальної безпеки.  

7. Режим колективної безпеки.  
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Питання для самостійного опрацювання: 

1. Глобалізаційні аспекти безпеки.  

2. Режим безпеки на засадах співробітництва.  

3. Режим нерозповсюдження ядерної зброї.  

4. Принцип оборонної достатності. 

5. Переваги і недоліки кожного режиму безпеки.  

6. Принцип оборонної достатності. 

7. Європа в євроатлантичному комплексі безпеки.  

8. Партнерство ЄС та НАТО в сфері безпеки.  

9. Тенденції розвитку сучасних загроз європейській безпеці.  

10. Європейська політика безпеки і оборони. 

11.  Міжнародні угоди щодо непоширення зброї масового знищення. 
12. Поняття тероризму.  

13. Риси сучасного тероризму.  

14. Міжнародний тероризм як форма асиметричної війни.  

15. Принципи мережевих терористичних організацій.  

 

Практичне заняття 2. Міжнародна економічна безпека 

Теми для обговорення 

1. Поняття економічної безпеки.  

2. Класифікація економічної безпеки.  

3. Складові економічної безпеки 

4. Індикатори економічної безпеки 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеки.  

2. Сучасні тенденції дотримання міжнародної економічної безпеки 

3. Методики розрахунку рівня економічної безпеки.  

 

Задача 1. Проаналізувати динаміку рівня фінансової безпеки України за її 

складовими, розрахувавши відносні та абсолютні відхилення (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка інтегральних показників складників фінансової безпеки за 

методикою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України за 2016–

2020 роки 
Інтегральний індикатор Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Банківської безпеки 0,446  0,479  0,288  0,139  0,129 

Безпеки небанківського фінансового ринку 0,394  0,369  0,338  0,224  0,213 

Боргова безпека 0,200  0,136 0 0 0 

Бюджетна безпека 0,464  0,402  0,410  0,400  0,423 

Валютна безпека  0,586  0,664  0,271  0,252  0,268 

Грошово-кредитна безпека  0,420  0,488  0,499  0,458  0,471 

 

Задача 2. Проаналізувати динаміку рівня фінансової безпеки України за 

методикою Національного інституту проблем міжнародної безпеки України за 

2016–2020 роки (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка інтегральних показників складників фінансової безпеки за 

методикою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України за 2016–

2020 роки 
Інтегральний індикатор Порогове 

значення 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рівень інфляції,%  5% –0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 

Обсяг внутрішнього боргу, % 

до ВВП  

Менш як 30% 

до ВВП 

35,33 38,82 70,26 79,40 71,43 

Обсяг зовнішнього боргу, % 

до ВВП  

Менш як 20% 

до ВВП 

76,60 78,30 96,05 148,99 131,3 

Дефіцит державного 

бюджету, % до ВВП  

1% до ВВП 3,66 4,30 4,98 2,28 2,94 

Рівень монетизації, % до 

ВВП  

30% до ВВП 54,88 62,48 61,07 50,29 51,08 

Вартість банківських 

кредитів, річних %  

Не більш як 

10% річних 

26,60 25,30 26,10 29,50 18,3 

Міжнародні резерви (без 

золотих), млрд. дол. США  

До 5 млрд. дол. 

США 

22,66 18,78 6,62 12,37 14,59 

 

Практичне  заняття 3. Міжнародна енергетична безпека. Міжнародна 

екологічна безпека 

 

Теми для обговорення 

1. Поняття енергетичної безпеки.  

2. Чинники міжнародної енергетичної безпеки.  

3. Поняття екологічної безпеки.  

4. Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.  
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Питання для самостійного опрацювання: 

1. Міжнародний механізм глобальної енергетичної безпеки.  

2. Екологічні загрози міжнародній безпеці.  

3. Принципи стратегічного планування політики екологічної безпеки. 

4. Міжнародне співробітництво з метою створення механізмів захисту від 

екологічних загроз.  

5. Глобальне потепління клімату.  

6. Механізми Кіотського протоколу.  

7. Перспективи розв`язання екологічних питань міжнародної безпеки 

8. Поняття військової сили.  

9. Проблема балансу сил.  

10. Функції військової сили в контексті міжнародної безпеки.  

11. Методи застосування воєнної сили.  

12. Таємні операції як метод застосування воєнної сили.  

13. Погроза силою.  

14. Переворот.  

15. Метод партизанської війни.  

16. Поняття інформаційної безпеки та інфосфери.  

17. Основні теорії інформаційного суспільства. 

18. Принципи, шляхи та методи формування нової системи глобальної 

безпеки інформаційного століття 

19. Поняття національної безпеки.  

20. Методика оцінки рівня національної безпеки України. 

21. Ретроспективний аналіз стану національної безпеки України.  

22. Особливості зовнішніх загроз Україні.  

23. Перспективи посилення національної безпеки України. 

 

Задача 1. Проаналізувати динаміку глобальних індикаторів енергетичної 

безпеки (табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники споживання енергії 
Показник Од.виміру 1990 2015 2018 

Населення  млн 5,279 7,358 7,602 

Енергія  Квадрільйон британських теплових 

од. 

350 546 568 

ВВП Трлн. дол. 53 116 135 

Чисті викиди CO2 BMT 20,5 32,3 33 

ВВП на душу 

населення 

$1000/ос. 10,1 15,7 17,8 

Енергія / ВВП 1,000 Btu/$ 6,6 4,7 4,2 

Енергія на душу 

населення 

1,000 Btu/ person 66,3 74,1 74,7 
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Викиди 

СО2/енергія 

MMT/ Квадрільйон британських 

теплових одиниць 

58,6 59,1 58,5 

4. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
4.1. Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання 

реферату із програми курсу. 

Тема реферату та перелік термінів визначаються на першому практичному 

занятті. 

Виконання та захист індивідуального завдання у визначені терміни є 

обов’язковим для кожного здобувача. 

 

Обсяг роботи становить 12-15 сторінок стандартного формату A4. Текст 

пишеться (друкується) на одній стороні аркуша. Розмір шрифту — 14 кегль. 

Інтервал між рядками одинарний. Абзацний відступ — 10 мм. Текст 

вирівнюється по ширині аркуша. Поля: ліве, верхнє, праве, нижнє — 20мм. 

 

Сторінки роботи обов’язково нумеруються послідовно по центру нижнього 

поля арабськими цифрами. Першою вважається титульна сторінка, її 

включають до загальної нумерації сторінок, але на ній номер не 

проставляється. 

 

Метою виконання реферату є набуття навичок самостійного 

опрацювання та аналізу наукової, навчальної та методичної літератури.  

Здобувач повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати 

питання і визначити своє бачення проблеми. 

 

Реферат обов’язково повинен мати наступні структурні елементи: 

титульну сторінку, зміст (план роботи), вступ, 2-3 розділи, висновки, список 

використаної літератури. 

На другій сторінці наводять зміст, у якому зазначаються всі структурні 

елементи i сторінки, з яких вони починаються. Bci заголовки у змісті 

починаються з прописної літери без крапки на кінці. У змісті вступ, висновки, 

список використаної літератури не нумерують. Нумерують лише назви 

розділів. 

Назви всіх структурних частин роботи повторюються в тексті. Заголовки 

форматуються  посередині. 

Вимоги до вступу 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, що досліджується в 

умовах формування ринкових відносин, основні особливості порушення і 
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вирішення питань теми стосовно до об'єктів дослідження; аналіз літератури за 

об’єктом дослідження; мету і завдання дослідження. Обсяг вступу – 1 сторінка 

тексту. 

Вимоги до основної частини 

Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких 

мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. 

Основна частина реферату складається, як правило, з двох-трьох розділів: 

• у першому розділі розкриваються теоретико-економічні аспекти 

проблеми; 

• другий-третій розділ присвячується аналізу фактичних та статистичних 

даних. 

Пpu написанні основної частини необхідно обов’язково наводumu 

посилання на використані наукові джерела. 

Посилання на використану літературу 

При написанні роботи здобувач повинен давати посилання на джерела, 

матеріали та ідеї, за допомогою яких виконується робота, щоб можна було 

перевірити ïx достовірність. Посилання на джерела показують, як автор роботи 

вміє використовувати ці джерела, на ïx основі логічно, послідовно i 

аргументовано викладати суть проблеми чи теми. Значна кількість посилань 

на джерела в роботі свідчить про вміння автора працювати з літературою. 

Якщо дані, наведені в реченні, взято з одного джерела, достатньо послатися на 

нього в кінці речення. Якщо вони з різних джерел, посилання подаються в 

тексті речення на кожне джерело. 

Форма посилань на джерела може бути різною. Посилання у тексті роботи 

зазначаються у квадратних дужках, де вказують номер джерела за списком 

літератури та сторінку з якої взято інформацію, наприклад, [2, С. 51]. Коли 

посилаються на кілька джерел використовують форму: [2; 6], тобто 

посилаються на джерела 2 та 6. 

Вимоги дo висновків 

Висновки по роботі в цілому повинні включати основні узагальнення та 

результати досліджень, одержані в процесі написання роботи (3-4 по кожному 

розділу). Обсяг висновків – 1-2 сторінки тексту. Висновки не с продовженням 

аналізу, вони не можуть містити те, про що не йшлося в основній частині. У 

висновках не даються посилання. 

 

Вимoги до списку використаної літератури 

Використані в процесі написання джерела потрібно розміщувати в 

алфавітному порядку прізвищ авторів (назв використовуваних робіт, якщо не 

зазначено прізвище автора) або за порядком використання джерела у тексті. 

Бібліографічний опис джерел подається мовою оригіналу. 
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4.2.Теми рефератів 

1. Природа і моделі міжнародної безпеки. 

2. Система міжнародної безпеки 

3. Україна в умовах трасформації міжнародної системи безпеки 

4. Традиційна та нетрадиційна безпека в Євразії 

5. Міжнародне безпекове середовище 

6. Глобальне середовище безпеки 

7. Європейська система безпеки: оптимальна модель і реальний стан 

8. Захист від зброї масового ураження 

9. Глобальна енергетична безпека 

10. Енергетична безпека України 

11. Ризики для енергетичної безпеки 

12. Міжнародне співробітництво в енергетичній сфері 

13. Екологічна безпека в умовах глобалізації 

14. Міжнародна екологічна безпека та охорона довкілля 

15. Інституційні основи міжнародної інформаційної безпеки 

16. Моделі інформаційної безпеки 

17. Інформаційна безпека у глобальній системі підтримання миру і 

стабільності 

18. Регіональна (європейська) інформаційна безпека 

19. Роль регіональних міжнародних організацій в забезпеченні 

міжнародної безпеки 

20. Миротворчі операції в Україні та їх сутність 

21. Види і форми міжнародного контролю за дотриманням права 

міжнародної безпеки 

22. Правове регулювання заходів з роззброєння: демілітаризація, ядерне 

роззброєння, скорочення видів стратегічного озброєння нейтралізація 

територій, розширення демілітаризованих територій 

23. Заборона використання видів озброєння і наслідки 

24. Митна безпека в системі економічної безпеки держави 

25. Міжнародні аспекти кібербезпеки в умовах глобалізації 

26. Національна та міжнародна безпека в контексті захисту прав людини 

в умовах сьогодення 

27. Національна безпека в умовах глобалізації економіки: державний та 

міжнародний виміри 

28. Сутність глобалізаційного процесу та глобалізації 

29. Напрями інтеграції економіки України 

30. Пріоритети економічного співробітництва 

31. Зовнішньоекономічна політика співробітництва 

32. Іноземний досвід інтеграції економіки 

33. Геополітична модель розвитку 
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34. Сучасні глобальні процеси  

35. Небезпека глобалізації тероризму 

36. Тінізація зовнішньоекономічної діяльності та протидія їй 

37. Зарубіжний досвід правового забезпечення економічної безпеки 

38. Розвиток напрямів економічної розвідки 

39. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями 

40. Військово-політичне співробітництво між Україною та НАТО 

 

5. Рекомендована література 
 

1. Абрамов В. І., Ситник Г. П., Смолянюк В. Ф. Глобальна та  

національна  безпека :  підручник / за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ : НАДУ, 

2016. 784 с. 

2. Балута І. В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в 

умовах глобалізації. Актуальні проблеми державного управління. 2017. №1. 

C.1–6. 

3. Вашай Ю. В., Дорошенко О. О. Гармонізація інформаційно-

аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в 

умовах військово-політичної нестабільності. Рівне : НУВГП, 2020. 110 с. 

4. Економічна безпека України : монографія / В. Г. Федоренко та ін. Київ 

: ТОВ «ДКС центр», 2017. 462 с. 

5. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” №1702-VII від 

14.10.2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show 

6. Закон України «Про національну безпеку України» №2469-VIII від 

21.06.18. URL: http//zakon.rada.gov.ua/laws/show  

7. Корчевська Л. О. Міжнародний досвід формування інституціонально-

правової основи безпекознавства. URL: 

http://iepjournal.com/journal/24/2016_4_Korchevska.pdf 

8. Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз 

національній безпеці та міжнародній стабільності : монограф. / Абрамов В. І., 

Запорожець Т. В., Марутян Р. Р. та ін.; за заг. ред. Л.М. Шипілової. Київ : 

НАДУ, 2018. 232 с.  

9. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / Ю. 

В. Пунда, І. П. Козинець, Клименко В. С. та ін. Київ : НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2020. 328 с.  

10. Наказ міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України” від 29.10.2013р. №1277. URL: https//zakon.rada.gov.ua>show 

11. Практичні аспекти стратегічного планування в умовах глобальних 

загроз національній безпеці та міжнародній стабільності: навч. посіб. / 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show
http://iepjournal.com/journal/24/2016_4_Korchevska.pdf
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В. І. Абрамов, А. В. Дацюк, М. М. Шевченко та ін.; за заг. ред. 

Ю. В. Мельника, Л. М. Шипілової. Київ : НАДУ, 2018. 128 с.  

12. Приходько В. П. Економіка та економічна безпека держави. Теорія і 

практика / Монографічний навчальний посібник . У. : ТОВ Рік. 2017. 

13. Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і 

безпековий вимір : монографія. Київ : Центр вільної преси, 2016. 528 с. 

14. Світове господарство та міжнародні економічні відносини : сучасні 

трансформації та перспективи розвитку : монографія / за редакцією 

Мізюк С. Г. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 

15. Словник-довідник: Глобальна та національна безпека. / Ситник Г. П., 

Шевченко М. М. та інш. Київ : НАДУ, 2016. 126 с. 

16. Тимошенко О. В. Економічна безпека національної економіки в 

умовах глобалізації : монографія. Київ: Наш формат, 2016. 384 с.  

 

6. Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: 

http://mvs.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Міжнародної групи протидії відмиванню брудних 

грошей. URL: http://www.fatf-gafi.org/ 

4. Офіційний сайт Міжнародної організації кримінальної поліції. URL: 

https://www.interpol.int 

5. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: 

http://mfa.gov.ua/ua 

6. Офіційний сайт Організації з безпеки і співробітництва в Європі. URL: 

https://www.osce.org/ 

7. Офіційний сайт Організації Північноатлантичного альянсу. URL: 

https://www.nato.int/ 

8. Офіційний сайт Ради Безпеки ООН. URL: 

https://www.un.org/securitycouncil/ 

9. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України. URL: 

tp://www.rainbow.gov.ua/ 

10. Офіційний сайт Служби безпеки України. URL: https://ssu.gov.ua/ 
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