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Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються, насамперед, між промислово-розвиненими країнами 
і лише в другу чергу охоплюють країни, що розвиваються. Глобалізація зміцнює позиції першої 
групи країн, дає їм додаткові переваги. 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. Крім 
того, на території багатьох країн спостерігається загострення суспільно-політичних та соціально-е-
кономічних проблем, які трансформуються у збройні конфлікти, ескалація яких є реальною загро-
зою міжнародному миру та стабільності. Ці та інші чинники призвели до того, що потенціал загроз 
глобальній та національній безпеці досяг рівня, за якого без розробки системної державної політики 
захисту національних інтересів та належних механізмів її реалізації може постати питання про 
існування України як суверенної держави. 

Знання дисципліни надає можливість підвищити якість менеджменту, і, як наслідок, забезпечити 
стабільний розвиток національної безпеки.
У процесі вивчення дисципліни студент ознайомлюється з cистемоутворюючими елементами поня-
тійно-категорійного апарату глобалістики, національної безпеки та державного управління, розгля-
нуто 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 впро-
вадження державної політики та стратегічного планування в цій сфері.

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 скла-
дової розвитку суспільства з метою формування глобального простору та забезпечення безпеки 
України на міжнародному рівні. Основними цілями 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.

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 діяльно-
сті організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації в процесі 
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



Назви змістових 
розділів і тем

 
 

Кількість годин  
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий розділ 1. ГЛОБАЛІСТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКЛИКИ 

БЕЗПЕЦІ  
Тема 1. Сутність та 
взаємозв’язок основних 
понять теорії національної 
безпеки 

8 2 6 10 2 8 

Тема 2. Концепції 
глобалістики та глобальні 
проблеми сучасності 

10 2 2 6 10 10 

Тема 3. Аналіз 
міжнародної обстановки 
та геополітичні стратегії 
провідних держав 

9 1 2 6 10 10 

Тема 4. Розробка 
аналітичних прогнозів у 
сфері міжнародних 
відносин та чинники 
формування геостратегії 
України 

9 1 2 6 10 10 

Контрольна робота №1 2 2 
Разом за змістовим 
розділом 1 38 6 6 26 40 2 38 

Змістовий розділ 2. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Тема 5. Державне 
управління у сфері 
національної безпеки 

8 2 2 4 10 2 8 

Тема 6. Підходи, методи та 
технології реагування на 
загрози національній 
безпеці 

8 2 2 4 5 5 

Тема 7. Державне 
управління в умовах 
надзвичайних ситуацій 

7 1 1 5 7 7 

Тема 8. Концептуальні та 
інституційні засади 
державної політики 
національної безпеки 

7 1 1 5 8 8 

Тема 9. Державна 
політика забезпечення 
обороноздатності України 

8 2 2 4 10 10 

Контрольна робота №2 2 2 
Разом за змістовим 
розділом 2 40 8 8 24 40 2 36 

3 кредити ECTS / 90 академічних годин
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Кредити ECTS5

Структура дисципліни6

прийняття управлінських рішень.
ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, комунікаційних та інноваційних 
технологій.



Разом за змістовим 
розділом 3 

Змістовий розділ 3. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
Тема 10. Концептуальні 
засади стратегічного 
планування забезпечення 
національної безпеки 

6 1 1 4 5 2 3 

Тема 11. Організаційно-
правові засади 
стратегічного планування 
забезпечення національної 
безпеки 

4 1 1 2 3 3 

Контрольна робота №3 2 2 

12 2 2 8 10 2 10 

SYLLABUS

1 семестр 6 семестр Так 3 курс Вільного вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1.  Система забезпечення національної безпеки та оцінка її потенціалу.
2.  Проблема визначення рівня загроз національній безпеці.
3.  Визначення сукупної могутності держави (потенціалу держави).
4.  Сутність та зміст стратегій міжцивілізаційних глобальних взаємодій. Стан демократичного цивіль-
ного контролю за сектором безпеки в Україні у контексті європейського досвіду. Європейські стандар-
ти щодо парламентського контролю за діяльністю у сфері безпеки.
5.  Аналіз неконтрольованого поширення інформації як загроза національній та міжнародній безпеці.
6.  «Глобальна криза демократії» та «культурна ідентичність». «Десуверенізація».
7.  Геополітичний вимір процесів процесів глобалізації.  Геоекономічний вимір процесів глобалізації.
8.  Принципи побудови системи забезпечення обороноздатності держави. Співвідношення військової 
могутності та обороноздатності держави. 
9.  Основні елементи та інструменти формалізації процесу стратегічного планування забезпечення 
національної безпеки
10.  Стратегічне планування забезпечення національної безпеки.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Назвіть фактори впливу на стан національної безпеки України.
2. Розробка таблиці чинників, які потенційно є джерелами загроз національній безпеці.
3. Розкрити поняття інфократії та зробити систематизацію основних інформаційних ресурсів Украї-
ни. 
4. Розкрийте сутність та зміст глобальної еволюції державноуправлінських систем.
5. Аналіз сучасних тенденції розвитку земної цивілізації.
6. Аналіз особливостей функціонування органів державного управління в умовах надзвичайного 
стану.
7. Аналіз критеріїв ефективності стратегічного управління у сфері національної безпеки.
8. Аналіз зарубіжного досвіду реформування цивільного захисту та можливості його застосування в 
Україні.

Перелік вибіркових завдань8

10

Усього годин 90 24 16 58 90 4 2 84



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю має 
право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного контро-
лю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового контролю 
знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науково-педагогічним 
працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з дисципліни призна-
чається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених 
робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвердженим директоратом 
графіком ліквідації академічної заборгованості. QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf  

Система оцінювання та вимоги10

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійснюють-
ся актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не зали-
шати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у визна-
чені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстер-
ність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні 
обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному розвитку 
студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на заняття, не 
допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав здобувачів 
освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за бага-
тобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумко-
вий контроль знань студентів.Підсумкова залікова оцінка виставля-
ється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Загальна система 
оцінювання дисципліни:
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна (базова):
1. Глобальна та національна безпека: словник-довідник / уклад.: Г.П.Ситник, О.І.Пошедін, М.М. 
Шевченко, С.П.Завгородня, М.Г.Орел; за заг. ред. Г.П.Ситника. – К.: НАДУ, 2016. – 164 с.
2. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смоля-
нюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с
3. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. / В.Г. Радецький, О.П. 
Дузь-Крятченко, В.М. Воробйов, В.П. Грищенко та ін. – К.: НУОУ, 2010. – 592 с. 
4. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організацій-
но-правові засади): Підручник. – К.: Вид-во НАДУ, 2012. – 544 с.
5. Геополітичний аналіз та прогнозування: навч. посіб. / Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк, М.М. Шевчен-
ко; за заг. ред. Г.П. Ситника. – К.: НАДУ, 2014. – Ч 1. – 180 с.

Допоміжна:
1. Пасічний Р. Національна безпека України в епоху глобалізації // Українська національна ідея: 
реалії та перспективи розвитку, – 2012р. – випуск 24. – ст. 108–112.
2. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впрова-
дження: Моногр. / О.Л. Валевський. - К.: НІСД, 2001. - 240 с. 
3. Гогвуд Б.В. Аналіз політики реального світу / Б.В. Гогвуд, Л.А. Ган. – К.: Основи, 2004. – 396 с 
4. Гріненко О.І., Дєнєжкін М.М., Кутовий О.П. / Мобілізаційна підготовка національної економіки в 
контексті сучасних воєнних конфліктів / О.І. Гріненко, М.М. Дєнєжкін О.П. Кутовий // Наука і оборо-
на. – 2013. – № 3 – С. 40 – 44. 
5. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб. / І.Т. 
Муковський, А.Г.Міщенко, М.М.Шевченко. – К.: Кондор, 2012. – 224 с.
6. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: Моногр. А.С.Панарин. – М.: Негоритм, 
2000. - 384 с. 
7. Экономическая и национальная безопасность: учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: Издатель-
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них інститутів. – Офіційний сайт НІСД // http://www.niss.gov.ua/Monitor/november08/13.htm
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
4. Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
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5. Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://chitalka.info.
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Рекомендовані джерела інформації15
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі

SYLLABUS
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