
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Міжнародна безпека 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на економічному факультеті, 

факультеті міжнародних економічних відносин і 

туристичного бізнесу. Цільова аудиторія – студенти 1 курсу 

освітньо- кваліфікаційного рівня магістр 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.ю.н., доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки Новікова Людмила Вікторівна  

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 

поверх, каб. 264; тел. (057) 705-10-59; електронна адреса 

кафедри: inter_law.karazin.ua.  

Завідувач кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки к.ю.н, доцент Новікова Людмила 

Вікторівна, доцент кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки, к.ю.н. Файєр Олена 

Анатоліївна. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з міжнародних відносин та світової політики. 

Опис 

Мета дисципліни. Формування знань та вмінь аналізу 

впливу міжнародної безпеки на процеси, що відбуваються у 

сучасному світі. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студенти набудуть компетентностей  

щодо сучасної системи безпеки; 

 розуміння суті міжнародної економічної безпеки ; сутності 

безпекових процесів у сучасних міжнародних відносинах та 

їх впливу на функціонування держав зокрема, і України. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 7 (сім ) тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 8 год. –  практичні 

заняття, 8 год. . –  семінарські заняття ).    

 Тема № 1  Концептуальні засади проблем 

міжнародної безпеки   (Лекцій – 2 год. пр. 2 год.)  

 Тема № 2.. Міжнародна безпека в сучасних 

міжнародних відносинах (Лекцій – 8 год. пр. - 2 год., сем.2).  

 Тема № 3. Міжнародні та неміжнародні конфлікти 

як загроза міжнародній безпеці (Лекцій – 4 год. пр. - 2 год.). 

 Тема № 4. Питання збереження стратегічної 

стабільності. (Лекцій – 2 год..).  

 Тема № 5. Регіональна та національна  

безпека(Лекцій – 6 год. пр. – 2 год., сем. 2 ) 

 Тема № 6.. Міжнародна економічна безпека (Лекцій 

– 4 год. сем. – 2 год.) 

  Тема № 7.. Міжнародна інформаційна безпека 

(Лекцій – 6 год. сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль у формі опитування, тестування, 



підсумкового контролю у формі заліку (екзамену).   

 

Мова викладання. Українська. 

 


