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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Вибіркова дисципліна «Глобальна та національна безпека» є професійно-орієнтованою 

дисципліною освітньої програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» і має за мету ознайомити студентів відповідної спеціалізації із основними 

категоріями та ключовими проблемами теорії та практики міжнародної безпеки, її видів і 

рівнів. 

Курс є важливим оскільки на сьогодні у світі в різних регіонах і майже на всіх 

континентах (окрім Австралії) наявні конфлікти різної інтенсивності і важкості, аж до 

військових зіткнень. Крім того у військовий конфлікт втягнута і сама Україна. Тому мета 

курсу – сформувати в магістра-міжнародника знання, вміння і навички передбачати 

конфліктні ситуації, визначати їх причини, можливий розвиток подій, шляхи вирішення та 

попередження для того, щоб конфліктні ситуації не трансформувалися у війни, а за 

неможливості попередити війну – знайти шляхи і методи для її завершення.  

Навчальний курс містить 120 годин (4 кредити). Дисципліна поділена на два модулі. 

Перший – Концептуальні основи глобальної та національної безпеки. Другий модуль – 

Національний вимір глобальної безпеки. Ефективному вивченню навчального курсу 

сприяють не лише аудиторні заняття, а й значною мірою самостійна робота студентів. 

Необхідна постійна систематична робота з різноманітними джерелами інформації: 

енциклопедіями, довідниками, статистичними довідниками, науковими монографіями та 

статтями, науково-популярною літературою тощо. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Концептуальні основи глобальної та національної безпеки 

Тема1 

Предмет та завдання 

курсу. Теоретичні 

засади глобальної 

безпеки / Ризики, 

кризи, виклики 

глобальної безпеки 

1/1 знати основні 

теоретичні 

аспекти курсу; 

розуміти 

понятійно-

категоріальний 

апарат курсу  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

20 



Тема 2. Міжнародна 

система та режими 

безпеки / Інформаційна 

безпека та глобалізація 

регіональних і 

національних процесів 

2/2 розуміти та 

аналізувати 

історичні, 

культурно-

цивілізаційні, 

геополітичні, 

суспільно-

економічні, 

політико-правові, 

етнодемографічні 

і природно-

кліматичні 

особливості 

розвитку країн, що 

зумовили 

пріоритетні 

напрямки у сфері 

міжнародних 

відносин та 

означили 

актуальні 

проблеми 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

20 

Тема 3. Види 

глобальної безпеки за 

видами діяльності: 

економічна та 

військова безпека / 

Глобальна гуманітарна 

безпека 

2/2 розуміти зміст та 

класифікацію 

міжнародної 

безпеки 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

30 

Тема 4. Теоретичні 

підходи до системи 

національної безпеки. 

Національні конфлікти 

як загроза глобальній 

безпеці / Роль 

міжнародних 

організацій у 

формуванні та 

трансформації системи 

безпеки 

2/2 вміти 

висловлювати 

власні судження 

та погляд 

стосовно тих чи 

інших безпекових 

питань у контексті 

міжнародних 

відносин країн  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

 

30 

Модуль 2. Національний вимір глобальної безпеки 

Тема 5. Система 

національної безпеки в 

Південній Америці / 

Стратегічне управління 

у сфері національної 

безпеки  

2/2 розуміти та 

аналізувати 

історичні, 

культурно-

цивілізаційні, 

геополітичні, 

суспільно-

економічні, 

політико-правові, 

етнодемографічні 

і природно-

кліматичні 

особливості 

розвитку країн 

Південної 

Америки, що 

означили 

актуальні 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

25 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232560
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232560
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232560
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232560
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232560
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232560


проблеми регіону 

Тема 6. Система 

національної безпеки в 

Азії / Проблема 

національної безпеки в 

СНД 

2/2 знати 

концептуальну 

проблематику та 

основні вектори 

національної 

безпеки в Азії; 

вміти 

висловлювати 

власні судження 

та погляд 

стосовно тих чи 

інших актуальних 

проблем у 

контексті 

міжнародних 

відносин  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

25 

Тема 7. Проблеми 

національної безпеки 

на Близькому Сході / 

Розробка аналітичних 

прогнозів у сфері 

міжнародних відносин 

та чинники формування 

геостратегії України 

2/2 формувати вміння 

використовувати 

інформацію курсу 

у майбутній 

фаховій роботі 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

25 

Тема 8. Проблеми 

національної безпеки в 

Європі / Україна в 

системі європейської та 

міжнародної безпеки. 

Національна безпека 

України 

2/2 формувати вміння 

використовувати 

інформацію курсу 

у майбутній 

фаховій роботі 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

25 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Самостійні роботи 

повинні бути виконані самостійно відповідно вимог, які до них 

висуваються. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

 



 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


