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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Міжнародна політика та безпекові інститути» спрямована на засвоєння теоре-
тичних знань та практичних навичок щодо застосування базових категорій, теорій і концепцій у 
сфері гарантування міжнародної безпеки; формування методології оцінювання як міжнародної, так 
і національної економічної безпеки з урахуванням реальних і потенційних викликів і загроз. 

Дисципліна орієнтована на розуміння міжнародної безпеки як невід’ємної детермінанти між-
народної політики і таргету національної стратегії розвитку держав; вивчення проблеми 
глобального співробітництва у забезпеченні міжнародної безпеки. У процесі вивчення курсу 
аспіранти набуватимуть дослідницьких навичок щодо аналізу міжнародної безпеки та 
методології її оцінки як у глобальному контексті, так щодо конкретних країн; досліджуватимуть 
вплив глобальних ризиків і загроз на національну економічну безпеку.  

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Сутність, структурні еле-
менти та декомпозиція між-
народної безпеки. 

Знати суть міжнародної політики та міжнародної без-
пеки, вміти пояснити їх функціональну детермінова-
ність, аналізувати структурні елементи та 
декомпозиційну структуру міжнародної безпеки.  

Тести, 
дискусійні 
питання  

3 / 2 2. Глобальні трансформації 
і безпека розвитку політич-
них, економічних і соціаль-
них систем. Міжнародні кон-
флікти і механізм забезпе-
чення міжнародної безпеки. 

Розкривати особливості сучасних глобальних транс-
формацій, обґрунтовувати їх вплив на систему між-
народної безпеки; розкривати взаємозв’язок міжна-
родної політики і міжнародної безпеки через призму 
зіткнення інтересів та виникнення міжнародних кон-
фліктів; аналізувати систему міжнародної безпеки і 
механізм її забезпечення.  

Тести, 
Problem 
Based 
Learning 
(PBL) 
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3 / 2 3. Методологічні основи і 
системи забезпечення між-
народної безпеки. Безпекові 
інститути і глобальне співро-
бітництво у системі забезпе-
чення міжнародної безпеки. 

Проводити аналіз систем забезпечення міжнародної 
безпеки та знати методологію їх формування; об-
ґрунтовувати особливості оцінки та моніторингу ста-
ну безпеки складних систем; аналізувати проблеми 
глобального співробітництва у забезпеченні міжна-
родної безпеки. 

Тести, 
дискусійні 
питання 

3 / 2 4. Стратегія забезпечення 
міжнародної безпеки: суть, 
методи розробки та реаліза-
ції. 

Здійснювати аналіз стратегії забезпечення міжнаро-
дної безпеки у контексті основних напрямків зовніш-
ньої політики держав; обґрунтовувати послідовність 
та застосовувати методи розробки й реалізації стра-
тегії забезпечення міжнародної безпеки, знати особ-
ливості формування стратегічних цілей забезпечен-
ня міжнародної безпеки у розрізі її ключових складо-

вих. 

Тести,  
PRES-
метод з роз-
в’язування 
дискусійно-
го питання  

3 / 2 5. Теоретичні основи меха-
нізму забезпечення націона-
льної безпеки України.  

Здійснювати аналіз національної безпеки та націона-
льних інтересів України, внутрішніх і зовнішніх загроз 
національній безпеці держави, застосовувати інстру-
ментарій для оцінки основних стратегічних напрямів 
державної політики національної безпеки України. 

Тести, роз-
в’язування 
професій-
них дилем 

3 / 2 6. Міжнародні конфлікти і 
підтримання міжнародного 
миру та безпеки: політичні, 
правові й дипломатичні 
аспекти. 

Вміти аналізувати особливості інституційно-правово-
го забезпечення міжнародного миру та безпеки в 
умовах сучасних глобальних конфліктів; аналізувати 
поняття, джерела та принципи права міжнародної 
безпеки; роль міжнародних організацій у системі 
глобальної та європейської безпеки. 

Кейси 

3 / 2 7. Міжнародна економічна 
безпека. 

Вміти аналізувати особливості глобальних трансфо-
рмацій на сучасному етапі, їхній вплив на глобальні 
економічні процеси; обґрунтовувати сутність міжна-
родної економічної безпеки як багаторівневої систе-
ми; аналізувати механізми захисту національних еко-
номічних інтересів України в контексті глобальних 
економічних ризиків і загроз. 

Кейси 

3 / 2 8. Міжнародна фінансова 
безпека. 

Здійснювати аналіз фінансової безпеки й розкривати 
її місце в системі міжнародної економічної безпеки, 
аналізувати декомпозицію фінансової безпеки дер-
жави, її функціональні елементи та індикатори інте-
гральної оцінки; основні загрози фінансовій безпеці 
держави та чинники їх актуалізації; проблеми забез-
печення фінансової безпеки держави та міжнародної 
фінансової безпеки. 

Кейси 

3 / 2 9. Міжнародна продовольча 
безпека. 

Здійснювати аналіз міжнародної продовольчої без-
пеки з урахуванням проблем і викликів світової еко-
номіки, прогнозувати сценарії структурних зрушень у 
світовому виробництві та споживанні з урахуванням 
критеріїв та індикаторів оцінки міжнародної продово-
льчої безпеки. 

Кейси 

3 / 2 10. Міжнародна енергетич-
на та екологічна безпека. 

Вміти аналізувати проблеми забезпечення міжнаро-
дної енергетичної безпеки в контексті структурних 
зрушень світової економіки; здійснювати оцінку між-
народної енергетичної та екологічної безпеки з 
урахуванням реальних та потенційних загроз у 
регіональному та глобальному вимірах. 

Кейси 
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Політика оцінювання 

 
 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наяв-

ність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних де-
вайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприк-
лад, програма Kahoot). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є вільним, однак обов’язковим компо-
нентом оцінювання, за яке нараховуються бали є активність під час кожного заняття. З об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 
за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 
Про конкретні критерії оцінювання роботи аспіранта (зокрема, аналітичної діяльності, 

професійності під час дискусій та дебатів, командної та індивідуальної роботи над проєктом) 
додатково буде повідомлено на першому занятті. 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 
 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  10 

Теми 1-5 – участь у дискусіях, PBL-семінарах, вирішенні дискусій-
них питань та професійних дилем, якість та аргументованість 
позицій 

25 

Теми 6-10 – розв’язування кейсів 25 

Індивідуальна письмова робота (наукове дослідження, що 
передбачає інформаційно-аналітичне завдання) 

40 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

 


