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1 Коротка анотація дисципліни 
 Глобалізація зміцнює позиції першої групи країн, дає їм додаткові 

переваги. У процесі вивчення дисципліни студент ознайомлюється з 

cистемоутворюючими елементами понятійно-категорійного апарату 

глобалістики, національної безпеки та державного управління, розглянуто 

філософсько-методологічні основи, стан і тенденції розвитку процесів, які 

визначають сутність і структуру глобальної та національної безпеки в 

довгостроковій перспективі, а також практичні аспекти діяльності 

держави щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо розробки 

і впровадження державної політики та стратегічного планування в цій 

сфері.  

У той же час, розгортання процесів глобалізації у рамках сучасного 

міжнародного поділу праці може заморозити нинішнє  положення менш 

розвинених країн так званої «світової периферії», що стають скоріше 

об'єктами, ніж суб'єктами глобалізації. 

Знання дисципліни надає можливість підвищити якість менеджменту, і, як 

наслідок, забезпечити стабільний розвиток національної безпеки. Крім 

того, на території багатьох країн спостерігається загострення суспільно-

політичних та соціально-економічних проблем, які трансформуються у 

збройні конфлікти, ескалація яких є реальною загрозою міжнародному 

миру та стабільності. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є причинно-наслідкові 

зв’язки глобальної безпеки на міжнародному рівні та економічний рівень 

країн, як чинник забезпечення існування національної держави, 

інституцій громадянського суспільства і глобальної світобудови в епоху 

глобалізації. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальна та національна 

безпека» є вивчення основних принципів та методів аналізу політики 

національного, регіонального та місцевого рівнів, політичних інститутів 

та процесів, що визначають її специфіку; сучасні практики електронної 

демократії; вміння аналізу, розробки та реалізації публічної політики, 

вироблення аналітичних рекомендацій для прийняття політичних і 

управлінських рішень, діагностики та аналізу соціально-гуманітарної 

складової розвитку суспільства з метою формування глобального 

простору та забезпечення безпеки України на міжнародному рівні.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Глобальна та національна 

безпека» є:  



 

− оволодіння сучасними прийомами економічного безпеки; 

− ознайомлення студентів із концептуальними, методологічними 

засадами та практикою забезпечення національної безпеки держави; 

− розробка практичних навичок аналітичного мислення в процесі оцінки 

рівня будь-якого виду безпеки, можливих загроз і шляхів їх нейтралізації; 

− оволодіння практичними навичками щодо глобальної економіки 

України на міжнародному рівні; 

− надання практичних навичок щодо сучасних підходів до аналізу 

глобальних тенденцій в економіці. 

  

4 Результати навчання 
 ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації в процесі прийняття управлінських рішень. 

ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій. 

  

5 Кредити ECTS 
 90 годин = 3 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Сутність та взаємозв’язок 

основних понять теорії національної 

безпеки 

4 - 6 

Тема 2. Концепції глобалістики та 

глобальні проблеми сучасності 
2 2 4 

Тема 3. Аналіз міжнародної обстановки 

та геополітичні стратегії провідних 

держав 

2 2 6 

Тема 4. Розробка аналітичних прогнозів у 

сфері міжнародних відносин та чинники 

формування геостратегії України 

2 2 6 



 
Тема 5. Державне управління у сфері 

національної безпеки 
2 2 4 

Тема 6. Підходи, методи та технології 

реагування на загрози національній 

безпеці 

2 2 4 

Тема 7. Державне управління в умовах 

надзвичайних ситуацій 
2 1 5 

Тема 8. Концептуальні та інституційні 

засади державної політики національної 

безпеки 

2 1 5 

Тема 9. Державна політика забезпечення 

обороноздатності України 
2 2 2 

 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Студент  повинен  визначити рівень загроз національній безпеці. За розкладом 

Студент повинен визначити сукупну могутність держави (потенціалу держави). За розкладом 

Студент має провести аналіз глобальних світових криз, зон впливу. Зробити 

відповідні висновки. 

За розкладом 

Студент має зробити аналіз загроз для України, розробити стратегії поводження 

в надзвичайних ситуаціях. 

За розкладом 

Студент має знати принципи побудови системи забезпечення обороноздатності 

держави. Показати співвідношення військової могутності та обороноздатності 

держави. 

За розкладом 

Студент має зробити стратегічний план для забезпечення національної безпеки. За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Студент вивчає концепції  щодо забезпечення національної безпеки. За розкладом 

Студент вивчає та робить висновки щодо пріоритетів стратегічного планування 

колективної безпеки в ЄС, Китаю, США, України. 

За розкладом 

Студент робить повний аналіз геостановища світу на даному етапі розвитку 

суспільства 

За розкладом 

Студент вивчає  характерні риси західної та східної моделей суспільства За розкладом 

Студент визначає актуальні шляхи підвищення можливостей щодо забезпечення 

воєнної безпеки України в сучасних умовах. 

За розкладом 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один 

семестр 

6 

семестр 

Так 3-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Microsoft Exel, Word. 

  



 

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Глобальна та національна безпека» здійснюється в балах 

відповідно до табл.1. Виконані види навчальної роботи зараховуються 

студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Глобальна та національна безпека» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього Змістовий  

розділ 1 

Змістовий  

розділ 2 

Змістовний  

розділ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР2 Т10 Т11 КР3 

- 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 
**КР1, КР2, КР3 – контрольні роботи 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент допускається 

до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми та 

у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Глобальна та національна безпека» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються 

допущені недоліки та помилки, якими вважаються: неохайне оформлення 

роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання 



 
олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 бали); неточності в назвах окремих 

економічних категорій та понять (мінус 4 бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна 

відповідати таким вимогам: 

− розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та 

законів, що вивчались у навчальному курсі; 

− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

− уміння користуватись методами наукового аналізу явищ, процесів і 

характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного 

з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття 

питання) або, якщо: 

− при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для 

вичерпного розкриття питання);  

− одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

− висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в діапазоні 

від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента на екзамені 

оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за результатами 

заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 



 
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

  

 

12 Політика дисципліни 
 Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач 

пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Глобальна та національна 

безпека" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.  

Вимогою для студентів є активна участь, виконання необхідного мінімуму 

навчальної роботи. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 Під час зайнять є неприпустимим пропусків без поважної  причини, запізнень. 

При наявності пропущених більше 50% зайнять  студент не буде допущений до 

підсумкового контролю знань. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 



 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування)навчання може відбуватись в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. - 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 При виконанні завдання пізніше терміну здачі на тиждень при наявності 

поважної причини, підсумковий бал за завдання знижується на 10% від 

отриманої оцінки. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені. 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з Кодексом 

академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 

університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Відповідальність – це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі 

маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси. 

Шукайте оптимальний  розв’язок завдання. 

Будьте вимогливими до себе. 

 


