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Міжнародна безпека. 

 
1. МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ВИВЧАЄ: 

Формування та розвиток системи міжнародних відносин, заснованої на 

дотриманні усіма державами загальноприйнятих принципів та норм 

міжнародного права, що виключають вирішення спірних питань з 

використанням військової сили та економічного тиску. 

А. Короткий опис змісту дисципліни 

Сутність та еволюція міжнародної безпеки. Логічний та конкретно- 

історичний підходи до дослідження міжнародної безпеки. Процеси глобалізації 

та їх вплив на проблему міжнародної безпеки. 

Принципи забезпечення міжнародної безпеки: принцип рівної безпеки, 

принцип не нанесення шкоди національній безпеці. Функції системі. 

Організація об’єднаних націй та її роль у забезпеченні міжнародної 

безпеки. Роль МВФ, «Великої Вісімки» у вирішенні проблем міжнародної 

безпеки. Проблема адаптації існуючих структур міжнародної безпеки до реалій 

сучасного світу. «Саміт тисячоліття» про основні напрямки. 

Економічна безпека та її місце в системі міжнародної безпеки. Система 

економічної безпеки. Взаємозв’язок макроекономічної, фінансової, 

продовольчої, виробничої, інвестиційної та екологічної безпеки. Рівні 

економічної безпеки. Взаємозв’язок економічної безпеки підприємства, регіону, 

країни. 

Роль міжнародної торгівлі у вирішенні проблем продовольчої безпеки. 

Транснаціоналізація аграрної сфери та її вплів на міжнародну продовольчу 

безпеку. 

Внесок України у вирішення проблем боротьби з міжнародним 

тероризмом. Співпраця України та НАТО. Участь українських військових у 

миротворчих операціях. 

В. Результатами вивчення (компетентностями) дисципліни є: 

 

 формування цілісної уяви про міжнародну безпеку та фактори, що на неї 

впливають; 

 усвідомлення взаємозв’язків між економічною, політичною, військовою, 

культурною та демографічною складовими міжнародної безпеки; 

 формування у студентів умінь і навичок використання здобутих знань при 

здійсненні практичної діяльності у сфері міжнародної безпеки; 

 формування комплексного підходу до розуміння механізмів включення 

України в міжнародний поділ праці та кооперацію в різних сферах 

економіки; 

 діагностування, оцінювання та прогнозування рівня міжнародної 

безпеки; 

 уміння застосовувати емпіричні та статистичні дані, інформаційні бази 



даних для аналізу рівня міжнародної безпеки та факторів, що на нього 

впливають. 

 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 

дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive /бібліотеці університету. 

 

Обсяг: 4,5 кредитів ( 14 лекції (28 годин), 14 практичних занять (28 годин), 120 

год. самостійної роботи 
 

Мова викладання: українська 
 

Форми поточного контролю: розв’язання прикладних задач та тестування з 

поточної теми (30 балів), підготовка презентацій за обраною тематикою (15 

балів), підготовка дайджестів за обраною тематикою (53 балів=15 балів), 

підготовка аналітичного звіту (4Х 3=12 балів), підготовка есе (2Х 3=6 балів),  

підготовка та участь у дискусії (11Х 2=22 бали) 
 

Форми підсумкового контролю: письмовий̆ іспит – 100 балів (в т.ч. два 

теоретичних завдання – 202 бали = 40 балів, задача (30 балів), тестування 

(закриті та відкриті тести – 30 балів) 
 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, 

лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова 

рекомендована література знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для 

студентів відкривається на початку першої лекції). 
 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямовані на 

краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінне опанування дисципліни. 
 

Рекомендована література (основні джерела): 

 

1. Глобальна та національна безпека підручник /за заг. ред. Г.П.Ситника, 

Ю.В.Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2016. 
2. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: 

[монографія] / Я. А. Жаліло; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2013. – 

368 с. 

3. Безпека міжнародна // Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: 

Л. М. Герасіна,     В. Л. Погрібна,     І. О. Поліщук     та     ін.     За     ред. 

М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015. 

4. Малик Я.Й. Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні 

чинники: навч. посібник/ Малик Я.Й., Гелей С.Д., Лесечко М.Д. – 

Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 256 с. 

5. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія 

та механізм реалізації: [монографія]/ Л. Л. Антонюк.– К.: КНЕУ, 

2018.– 275 с. 



Політика академічної доброчесності: 
 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a. 

pdf 
 

В перебігу вивчення дисципліни рекомендується використовувати 

ресурси з наступних веб-сайтів: 
 

1. Організація об’єднаних націй http://www.un.org/ 

2. НАТО http://www.nato.int/ 

3. Міжнародний валютний фонд www.imf.org 

4. Організація економічного співробітництва і розвитку 

http://www.oecd.org. 
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