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Силабус навчальної дисципліни 

«Міжнародна безпека» 
Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

  3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Глобальні проблеми сучасного світу в контексті забезпечення його 

безпеки 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

У сучасному світі, який перебуває у стані «зіткнення цивілізацій», 

локальних та гібридних воєн, важливо знати закономірності 

виникнення та розвитку воєнних конфліктів; особливості ведення 

«гібридної війни»; воєнні загрози і небезпеки; стан і проблематику 

забезпечення воєнно – економічної безпеки держави. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати глобальні проблеми сучасного світу в контексті 

забезпечення його безпеки; основні загрози, які виникають у 

процесі глобалізації світу; основні тенденції формування та 

розвитку безпекового середовища навколо України; актуальні 

загрози та воєнно-політичні виклики для України. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Аналізувати стан забезпечення безпеки в будь-якій країні Європи і 

світу.  

Визначати основні проблеми й пріоритети національної безпеки 

держав.  

Встановлювати загрози безпеці на національному й регіональному 

рівнях. 

Аналізувати рівень міжнародної безпеки, геополітичні чинники, 

що визначають ефективність відносин України з державами 

найближчого геополітичного оточення. 

Знаючи особливості сучасного тероризму та фактори, які можуть 

сприяти його розповсюдженню в Україні, розробляти ефективні 

заходи запобігання тероризму. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: «Модуль №1 «Проблеми, умови і чинники 

забезпечення регіональної і міжнародної безпеки» 

Тема 1. Основи міжнародної безпеки  

Тема 2. Організація управління міжнародною безпекою  

Тема 3. Європейська регіональна безпека. Роль НАТО у 

конфігурації політичних сил у Європі та світі  

Тема 4. Інформаційні війни 

Тема 5. Міжнародна протидія тероризму  



 

 

Фото за 

бажанням 

Тема 6. Міжнародна економічна безпека  

Тема 7. Галузева орієнтація міжнародної безпеки  

Тема 8. Геополітичні та геоекономічні виміри національної 

безпеки України 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити Знання з міжнародної економіки, економіки зарубіжних країн, 

правознавства, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Світове господарство та міжнародні економічні відносини : 

сучасні трансформації та перспективи розвитку: монографія / за 

редакцією Мізюк С.Г. – К. Видавничий дім «Кондор», 2019. 

Мізюк С.Г.,Мізюк В.В. Ефективність системи економічної безпеки 

авіатранспортних підприємств // Проблеми системного підходу в 

економіці. – Збірн. наук. праць: Випуск 50. – К.: НАУ, 2014. 

Троян С.С. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні 

пріоритети України: монографія / за заг. ред. професорів 

С. Шергіна і В. Космини. – Київ: Дипломатична академія України 

при МЗС України, 2017. 

Антипенко В.Ф. Оптимізація антитерористичної системи держави 

в умовах міжнародної і регіональної інтеграції. К., 2007. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Ороховська Людмила Анатоліївна 

Посада:  професор кафедри міжнародної економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode=BookList&docname_co
nd=containword&author_fld 

Тел.: 0971843808 

E-mail: liudmyla.orokhovska@npp.nau.edu.ua 
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