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Пререквізити:  Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

міжнародних відносин, міжнародного тероризму, глобальної безпеки та міжнародних 

конфліктів. 

Постреквізити: Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні дисциплін «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах», 

«Концепції та стратегії міжнародної інформаційної безпеки» та інших навчальних дисциплін 

за вибором здобувача вищої освіти. 

Призначення навчальної дисципліни: Дисципліна призначена для магістрів спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародна інформаційна безпека». 

 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів 

комплексного розуміння причин та загроз сучасних війн та міжнародного тероризму, а також 

формуванні у них систематизованих знань про теорію та практику сучасних війн, способи 

боротьби з розв`язанням війн та протидії тероризму в системі міжнародних відносинах, 

правильного тлумачення та застосування міжнародних нормативно-правових актів, 

необхідних для їх майбутньої професійної діяльності у галузі  міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та регіональних студій. 

 

 

Цілі курсу: 

Цілі курсу: 

- формування наступних загальних компетентностей: 
ЗК7.  

ЗК 7. Вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення 

 

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії ,цінування та повага різноманітності та багато 

культурності, здатність спілкування з представниками різних професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей / знань, видів діяльності. 

 
- формування наступних фахових компетентностей:  

ФК 1. Поглибленні знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних 
відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики. 

ФК 7. Вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру , 
критично оцінювати результати і обґрунтовувати прийняті рішення. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності 

освітнього компонента ВБ 1.5. «Сучасні війни та тероризм», методів навчання та 

форм оцінювання, які використовуються, програмним результатам навчання, 
визначеним освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформаційна безпека». 

ПРН 8. Демонструвати в умовах усних ділових контактів з використанням 

прийомів і методів усного спілкування в царині  міжкультурної комунікації та 

відповідних комунікативних технологій, застосовувати ситуаційний підхід з метою 

ефективного виконання професійних обов’язків. 

ПРН 34. Знання природи та особливості інформаційного тероризму / знання 

особливостей протидії кібертероризму та  забезпечення кібербезпеки. 

ПРН 40. Володіти особливостями захисту національного інформаційного 

простору / володіти практичними та теоретичними основами забезпечення 

інформційної безпеки держви. 

ПРН 48. Мати практичні навички з протидії інформаційного тероризму / 

використовувати сучасні способи  протидії кібертероризму та  забезпечення 
кібербезпеки. 

Інформаційні ресурси: 

Необхідні  

1. Бутрос Гали Б. Повестка дня для мира. Превентивнаядипломатия, миротворчество и 

поддержание мира. Доклад Генерального секретаря ООН. - Нью-Йорк, 1992. 

2. Банк Р. О. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-

правовий аспект / Р. О. Банк. // Інформація і право. - 2016. С. 110-116. 

3. Боярин-Созонович Т. С. Международныйтерроризм: политико-правовыеаспекты. — К.: 

Лыбидь. 1994. (рос.) 

4. Валюшко І. О. Інформаційна безпека України в контексті російсько-українського 

конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.04 

"Дипломатична академія України при МЗС України" / Валюшко І. О. - К., 2018.-210 с. 

5. В. Заблоцький. Тероризм // Філософський енциклопедичний   

словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія 

Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — С. 636. — 742 с. 

6. Глазов О. В. Міжнародний інформаційний тероризм в контексті загроз національній 

безпеці України (Електронний ресурс) / 0. В. Глазов // Наукові праці. Політологія. – 2012. 

7. Демидов А.В. Урпавляемый хаос. Стратегия Росии № 5, май 2015 - Електронний ресурс / 

Режим доступу 

http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?subaction=showfull&id=1430428108&archive=1430773984

&start_from=&ucat=14& 

8. Капітоненко М.Г. Традиційні міждержавні та внутрішні конфлікти в постбіполярній 

системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнароднихвідносин. - Вип. 36, част. 

2.- К.: ІМВ, 2014. - С. 37-43. 

9. Климчук Ю.В. Гибридная война как вид вооруженного конфликта. 

/Право/.Международное право. - Електронний ресурс / Режим 

доступу: http://www.rusnauka.com /34_NNM_2014/Pravo/13_179711.doc.htm  

10. Кульчицький С.В., Примаченко Я.Л. Терор і тероризм [Електронний ресурс] . –Режим 

доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Teroryzm (останній перегляд: 06.09.2020) 

11. Л. Савин. Гибридная война. / Информационно-аналитический портал Геополитика. 27янв. 

2015- Електронний ресурс / Режим доступу: http://geopolitica.ru/article/gibridnaya-

voyna#.VazC1qTtmko 

12. Лунеев В. В. Тенденциитерроризма и уголовно-правоваяборьба с ним // Государство и 

право. — 2002. — № 6. (рос.) 

13. Ляхов Э. Г. Терроризм и межгосударственныеотношения. — М., 1991. (рос.) 

14. ЛандабасоАнгуло А., Коновалов А. Терроризм и этнополитическиеконфликты. — М., 

2004. (рос.) 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Teroryzm
http://geopolitica.ru/article/gibridnaya-voyna%23.vazc1qttmko
http://geopolitica.ru/article/gibridnaya-voyna%23.vazc1qttmko
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15. Малик Я. Інформаційна безпека України: стан та перспективи розвитку. / Я. Малик 

|Електронний ресурсі) // Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44. С. 13- 20 

16. Мануйлов Є. М. Роль і місце інформаційної безпеки держави у розбудові сучасної 

української держави / Є. М. Мануйлов, Ю. Ю. Калиновський. // Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - 2016. - Мо2. - С. 144-

153.  

17. Матула М. Феномен інформаційного тероризму як загрози національній та міжнародній 

безпеці |Електронний ресурсі| / М. Матула // Науковий блог. Національний університет 

«Острозька з академія». - 2014.  

18. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 Ме 638-ГУ Електронний 

ресурс) // Верховна Рада  

19. Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму  

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 43, ст.316 ) 

20. Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні: Указ Президента України від 05 

березня 2019 року № 53/2019. Електронний ресурс // Верховна Рада України -  20.08.2019). 

21. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-УШ 

Електронний ресурсі // Верховна Рада  

22. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 травня 2015 року «Про 

Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 травня 2015 року 

Ме 287/2015 Електронний ресурсі // Верховна Рада  

23. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 

Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 25 лютого 2017 

року М» 247/2017. |Електронний ресурсі // Верховна Рада . - С. 182-186.   

24. Фролова 0. М. Роль ООН в системі міжнародної інформаційної безпеки. Міжнародні 

віносини (Електронний ресурсі / О. М. Фролова // Міжнародні віносини. Серія «Політичні 

науки». - 2018. - № 18-19 

25. Directive (Eu) 2016/1148 OfTheEuropeanParliamentandOfTheCouncilconcerningmeasuresfor a 

highcommonlevelofsecurityofnetworkandinformationsystemsacrosstheUnion. 

[EnextponHuitpecypc] // OfficialJournaloftheEuropeanUnion.. — 2016. — PexuMfoctyny 0 

pecypcy: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj} (LastAccessed: 22.05.2019). 

26. GlobalCybersecurityIndex (GCI) 2018 [Eлектроннийpecypc] // Studies&Research. 

ITUPublications. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: https://www.itu.int/en/ITU- 

D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-EV5_print_2.pdf 

(LastAccessed: 22.08.2019). 

27. Lemos R. Cyberterrorism: TheRealRisk. / R. Lemos // ComputerCrimeResearchCenter (CCRC). 

URL: http://www.crime%research.org/library/Robert|.htm  

28. Major Shane R. Reeves, Major Robert E. Barnsby The New Griffin of War. Hybrid 

International Armed Conflicts // Academic joutnal article “Harvard International Review” 2013 . - 

Електроннийресурс / Режим доступу: https://www.questia.com/library/journal/1G1-

316203914/the-new-griffin-of-war-hybrid-international-armed  

29. The origins of the concept of a hybrid war. Electronic journal «The Bell»28 Feb. 2015 - 

Електроннийресурс / Режимдоступу: http://www.thebellforum.com/showthread.php?t=130013  

30. Interparliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy and the Common 

Security and Defence Policy//AndisKudors. Hybrid War – A New Security Challenge for Europe. 4 

– 6 March 2015.- Riga - Електроннийресурс / 

Режимдоступу: http://www.parleu2015.lv/files/cfsp-csdp/wg3-hybrid-war-background-notes-

en.pdf  

31. Bachmann, Sascha-Dominik Oliver Vladimir and Gunneriusson, Hakan, Hybrid Wars: The 

21st-Century’s New Threats to Global Peace and Security (September 16, 2014). Scientia Militaria, 

South African Journal of Military Studies, Vol 43, No. 1, 2015, pp. 77 – 98 - Електроннийресурс / 

Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2506063  

 

 

 

https://www.questia.com/library/journal/1g1-316203914/the-new-griffin-of-war-hybrid-international-armed
https://www.questia.com/library/journal/1g1-316203914/the-new-griffin-of-war-hybrid-international-armed
http://www.thebellforum.com/showthread.php?t=130013
http://www.parleu2015.lv/files/cfsp-csdp/wg3-hybrid-war-background-notes-en.pdf
http://www.parleu2015.lv/files/cfsp-csdp/wg3-hybrid-war-background-notes-en.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2506063
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Додаткові 

1. Возжеников А. В. Международньйтерроризм: борьба за геополитическоєгосподство. / А.В. 

Возжеников /. Москва. 2007. 528 с. 

2. Владленова І. В. Нанотероризм: нові можливості та соціальні загрози / І. В. Владленова, 

Е. А. Кальницький // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого. — 2011. — № 9. — С. 64–73. 

3. Градов А.  П.  ДеятельностьСевероатлантическогосоюза в сферекибербезопасности / А.П. 

Градов // Зарубежноєгвоенноеобозрение. 2014. Вьт. 7. С. 13-16. 

4. Г. М. Перепелиця. Тероризм міжнародний // Українська дипломатична енциклопедія : у 

2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К. : Знання України, 2004. — Т. 2 : М — Я. — 812 с.  

5. Довгань О. Д. Кібертероризм як загроза інформаційному суверенітету держави / О.Д. 

Довгань, В.Г. Хлань // інформаційна безпека людини, суспільства, держави. Мо 3 (7). 2011. 

С. 49-53. 

6. Коппель О.А.. Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. Київ: ФАДА, ЛТД. 

- 2015. -224 с. 

7. Корченко О. Г. Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти / 

О.Г. Корченко, В.Л. Бурячок, С.О. Гнатюк // Безпека інформації. 2013. Т. 19. Хо 1. С. 40-45. 

8. Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнародної 

наукової конференції. Львів, 22-23 березня 2018 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. 

Кучик, П. Байор. - Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 

187 с. 

9. Тероризм // Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17. Кримінальне право / 

В. Я. Тацій (відп. ред.) та ін. - 2017. - С. 957.  

10.  Лазарев Н. Я. Терроризмкаксоциально-политическоєявление: истоки, формы и 

динамикаразвития в современнькхусловиях : дис. канд. полит. наук : 23.00.01 / Лазарев Н. Я. 

- Москва, 2007. - 172 с. 

11.Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в 

Україні/В.Негодченко В. |Електронний ресурс // Підприємництво, господарство і право. 

2016. Х. С. 77-81.  

12. Хмелевський Р. М. Дослідження оцінки загроз інформаційній безпеці об'єктів 

інформаційної діяльності / Р.М. Хмелевський // Сучасний захист інформації. 2016. М.   

С. 65-70 

Політика курсу 

При вивченні дисципліни «Сучасні війни та тероризм» необхідно спиратися на 

конспект лекцій та рекомендовану літературу. Водночас вітається використання інших 

джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної 

дискусії та різнобічного вивчення інформаційних воєн. 

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

 регулярно відвідувати заняття; 

 планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 

 активно працювати на практичних заняттях: брати участь в обговоренні 

дискусійних питань та кейсів;  

 повною мірою долучатися до активних форм навчання; 

 відпрацьовувати пропущені практичні заняття. 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Zoom(http://https://zoom.us/)  проводяться  практичні, 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://zoom.us/
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– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. Обов’язковою вимогою є дотримання норм 

академічної поведінки та етики. 

Протоколи комунікації 

Основними каналами комунікації зі здобувачами є сайт факультету та чат університетської 

платформи  Zoom. Для складання пропусків та письмових робіт може бути використана 

електронна скринька викладача. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий форми 

контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться на практичному занятті у формі 

усного опитування та навчальної дискусії, виконання тестових завдань, презентацій 

доповідей (в тому числі за результатами групової роботи), обговорення ситуаційних завдань, 

захисту рефератівтощо. 

Сума нарахування балів за виконання завдань на практичному занятті складає:  

Тема 1 – 8 балів: захист презентацій індивідуальних доповідей – 4 бали, захист 

презентацій доповідей за результатами групової роботи – 4 бали. 

 Тема 2 – 8 балів: захист презентацій індивідуальних доповідей – 4 бали, захист 

презентацій доповідей за результатами групової роботи – 4 бали. 

 Тема 3 – 8 балів: захист презентацій індивідуальних доповідей – 4 бали, захист 

презентацій доповідей за результатами групової роботи – 4 бали. 

 Тема 4 – 8 балів: захист презентацій індивідуальних доповідей – 4 бали, захист 

презентацій доповідей за результатами групової роботи – 4 бали,  

Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі підготовки 

відповідей за навчальними питаннями теми, підготовки доповідей (в тому числі за 

результатами групової роботи), підготовки рефератів. 

Сума балів за виконання завдань для самостійної роботи здобувачів складає:  

Тема 1 – 7 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 4 бали; 

виконання презентацій індивідуальних доповідей – 3 бали. 

 Тема 2 – 7 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 4 бали; 

виконання індивідуальних презентацій доповідей – 3 бали. 

Тема 3 – 7 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 4 бали; 

виконання презентацій індивідуальних доповідей – 3 бали;  

Тема 4 – 7 балів: підготовка відповідей за навчальними питаннями – 4 бали; 

виконання презентацій індивідуальних доповідей – 3 бали;  

Схема нарахування балів  зазначена в таблиці. Загальна сума балів за виконання 

завдань для самостійної роботи, роботу на практичних заняттях може сягати 60 балів.  

У разі використання заборонених джерел на екзамені здобувач на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0 балів). У разі настання / 

подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження жорстких 

карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО ) здобувачам вищої 
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освіти денної та заочної форм навчання надається можливість скласти дистанційноно на 

платформі Zoom в дистанційному курсі «Сучасні війни та тероризм», режим доступу: 

https://us04web.zoom.us/j/6429687377?pwd=dGJxSXozZXQrUUJSbDViQXJlOGttdz098.  

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю, балів, 

отриманих за виконання контрольної роботи, та балів, отриманих за результатами 

підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів.  

Схема нарахування балів 

Поточний контроль (загальний бал за темами), з якого РАЗОМ ЕКЗАМЕН СУМА 

Т1 Т2 Т3 Т4  

 

60 

 

 

40 

 

 

100 

15 15 15 15 

на практичних заняттях (бали)    

8 8 8 8    

самостійна робота  (бали)    

7 7 7 7    

 

Т1-Т4 – теми розділів; 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань та 

набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого 

мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, 

рівень знань за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання 

тем у цілому чи окремих питань. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну 

роботу у формі виконання контрольної роботи, здійснюється шляхом її приймання. 

Схема нарахування балів за одне теоретичне питання залікового білету: 

- 9-10 балів - здобувач цілком і всебічно розкрив сутність питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити; 

- 7-8 балів - здобувач розкрив сутність питання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, але спостерігаються деякі упущення при відповідях на питання та неточні 

обґрунтування; 

- 5-6 балів - здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, припускається помилок, 

матеріал викладає нелогічно; 

- 0-4 балів - здобувач не розкрив питання навіть у загальних рисах, не розуміє його 

сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає 

нелогічно. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою. 

Шкала оцінювання наведена нижче. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 

90–100 зараховано 

70-89 зараховано 

50-69 зараховано 

1-49 не зараховано 

https://us04web.zoom.us/j/6429687377?pwd=dGJxSXozZXQrUUJSbDViQXJlOGttdz098


КАЛЕНДАР КУРСУ 

 «Сучасні війни та  тероризм» 

№ 

тижня 

(дні 

тижня) 

Тема 

Форми 

організації 

навчання 

Кількість 

годин 
Завдання для самостійної роботи 

3_ семестр _2020/2021 навчального року 

1 

четвер 

12.00 

Тема 1: Сучасні війни та 

глобальний тероризм як загроза 

(виклики) міжнародній та національній 

безпеці. 

Концепція міжнародної і 

національної безпеки. Поняття 

глобальної, колективної та  всеосяжної 

безпеки. Класифікація війн та основні 

види тероризму. Війна та тероризм - 

різновиди збройної агресії. Тероризм як 

форма прояву війни у сучасному світі. 

Війна і тероризм як суспільне явище. 

Закон України «Про боротьбу з 

тероризмом». Указ Президента України 

«Про Концепцію боротьби з тероризмом». 

Складові терористичної дії (суб'єкт, 

об'єкт, причина і мотив, мета здійснення, 

часові та просторові характеристики, 

використовувані інструменти (засоби), 

наслідки. Терор, тероризм та 

терористичні акти. Державний тероризм. 

Тактики тероризму. Співробітництво 

України з міжнародними організаціями у 

сфері протидії тероризму. 

Лекція 2 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою.  

 

 

 

 

2 

четвер 

12.00 

Тема 1: Сучасні війни та 

глобальний тероризм як загроза 

(виклики) міжнародній та національній 

безпеці. 

Концепція міжнародної і 

Практичне 

заняття 

 

2 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою. Підготувати 

інформаційні повідомлення, презентації та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на 

запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/2013
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національної безпеки. Поняття 

глобальної, колективної та  всеосяжної 

безпеки. Класифікація війн та основні 

види тероризму. Війна та тероризм - 

різновиди збройної агресії. Тероризм як 

форма прояву війни у сучасному світі. 

Війна і тероризм як суспільне явище. 

Закон України «Про боротьбу з 

тероризмом». Указ Президента 

України«Про Концепцію боротьби з 

тероризмом». Складові терористичної дії 

(суб'єкт, об'єкт, причина і мотив, мета 

здійснення, часові та просторові 

характеристики, використовувані 

інструменти (засоби), наслідки. Терор, 

тероризм та терористичні акти. 

Державний тероризм. Тактики 

терроризма. Співробітництво України з 

міжнародними організаціями у сфері 

протидії тероризму. 

 

темою, бути готовими до письмового експрес - 

опитування 

3 

четвер 

12.00 

Тема 2. Сучасні війни та 

міжнародний тероризм як глобальна 

проблема людства. 

Сучасні війни та міжнародний 

тероризм: сутність, поняття та специфіка. 

Війни та міжнародний тероризм як 

виклики національній та міжнародній 

безпеці. Загальні засади міжнародного 

тероризму та його особливості. 

“Неконвенційна війна” 

(unconventionalwarfare), “нерегулярна 

війна” (irregularwarfare) чи “змішана 

війна”. Міжнародні механізми та види 

боротьби з війнами та тероризмом. Види 

Лекція 

 

 

 

 

 

2 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/2013
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/2013
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збройних конфліктів та їх правове 

регулювання. Найвідоміші терористичні 

організацій світу. Демонстративність як 

основна ознака тероризму. Зростаючі 

претензії, цілі та масштабність сучасних 

війн іміжнародного тероризму. Глобальна 

контртерористична стратегія ООН 2006 

року. Протидія тероризму в рамках ООН 

та НАТО. Роль Інтерполу у протидії 

тероризму. 

4 

четвер 

12.00 

Тема 2. Сучасні війни та 

міжнародний тероризм як глобальна 

проблема людства. 

Сучасні війни та міжнародний 

тероризм: сутність, поняття та специфіка. 

Війни та міжнародний тероризм як 

виклики національній та міжнародній 

безпеці. Загальні засади міжнародного 

тероризму та його особливості. 

“Неконвенційна війна” 

(unconventionalwarfare), “нерегулярна 

війна” (irregularwarfare) чи “змішана 

війна”. Міжнародні механізми та види 

боротьби з війнами та тероризмом. Види 

збройних конфліктів та їх правове 

регулювання. Найвідоміші терористичні 

організацій світу. Демонстративність як 

основна ознака тероризму. Зростаючі 

претензії, цілі та масштабність сучасних 

війн іміжнародного тероризму. Глобальна 

контртерористична стратегія ООН 2006 

року. Протидія тероризму в рамках ООН 

та НАТО. Роль Інтерполу у протидії 

тероризму. 

 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

2 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою. Підготувати 

інформаційні повідомлення, презентації та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на 

запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою, бути готовими до письмового експрес - 

опитування 
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5/6 

четвер 

12.00 

Тема 3. «Гібридні війни» та 

тероризм - новітні форми міждержавної 

агресії. 

Поняття «Гібридної війни». 

Інформаційний складник гібридної війни. 

«Гібридна війна» та тероризм як нові  

форми збройної агресії. Роль релігії у 

розв`язання війн та поширенні тероризму. 

Використання кібератак, засобів масової 

інформації під час воєнних дій. «Гібридна 

війна» як механізм підпорядкування іншої 

держави за допомогою політичних, 

економічних, інформаційних 

інструментів. Використання  модельно-

організаційної та інформаційної зброї у 

«Гібридній війні». Протидія «Гібридним 

війнам» та тероризму в рамках 

міжнародних організацій. Відмінність 

«Гібридної війи» від традиційної 

(класичної) війни. Суть гібридної війни–

 ідентоцид.Міжнародний досвід 

класифікації «Гібридних війн» та 

терористичних загроз (традиційні, 

іррегулярні, катастрофічні та проривні). 

Китайський варіант «необмеженої війни». 

Невійськовість - як ознака «Гібридної 

війни». 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою.  

7/8 

четвер 

12.00 

Тема 3. «Гібридні війни» та 

тероризм - новітні форми міждержавної 

агресії. 

Поняття «Гібридної війни». 

Інформаційний складник гібридної війни. 

«Гібридна війна» та тероризм як нові  

форми збройної агресії. Роль релігії у 

розв`язання війн та поширенні тероризму. 

Практичне 

заняття 

4 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою. Підготувати 

інформаційні повідомлення, презентації та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на 

запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою, бути готовими до письмового експрес - 

опитування 
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Використання кібератак, засобів масової 

інформації під час воєнних дій. «Гібридна 

війна» як механізм підпорядкування іншої 

держави за допомогою політичних, 

економічних, інформаційних 

інструментів. Використання  модельно-

організаційної та інформаційної зброї у 

«Гібридній війні». Протидія «Гібридним 

війнам» та тероризму в рамках 

міжнародних організацій. Відмінність 

«Гібридної війи» від традиційної 

(класичної) війни. Суть гібридної війни–

 ідентоцид.Міжнародний досвід 

класифікації «Гібридних війн» та 

терористичних загроз (традиційні, 

іррегулярні, катастрофічні та проривні). 

Китайський варіант «необмеженої війни». 

Невійськовість - як ознака «Гібридної 

війни». 

9 

четвер 

12.00 

 

Тема 4. Міжнародно – правова 

відповідальність за розв`язання війни 

та здійснення терористичних актів. 

Відповідальність у міжнародному 

праві. Боротьба з тероризмом: 

закордонний досвід законодавчого 

регулювання. Класифікація міжнародних 

злочинів.  

Суб’єкти міжнародних злочинів та 

злочинів міжнародного характеру 

(транснаціональних злочинів). Злочини 

проти миру та людяності: планування, 

підготовка, розв’язання або ведення 

агресивних війн.  

Воєнні злочини: порушення законів і 

звичаїв війни, вбивство 

Лекція 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою. 
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військовополонених, заручників, 

парламентарів. Міжнародні кримінальні 

злочини: тероризм, терор, найманство. 

Міжнародні судові органи.  

Міжнародні військові трибунали: 

Нюрнберзький процес , Міжнародний 

трибунал для колишньої 

Югославії (МТКЮ) та інші. 

9 

четвер 

12.00 

 

Тема 4. Міжнародно – правова 

відповідальність за розв`язання війни 

та здійснення терористичних актів. 

Відповідальність у міжнародному 

праві. Боротьба з тероризмом: 

закордонний досвід законодавчого 

регулювання. Класифікація міжнародних 

злочинів. Суб’єкти міжнародних злочинів 

та злочинів міжнародного характеру 

(транснаціональних злочинів).  

Злочини проти миру та людяності: 

планування, підготовка, розв’язання або 

ведення агресивних війн. Воєнні злочини: 

порушення законів і звичаїв війни, 

вбивство військовополонених, 

заручників, парламентарів.  

Міжнародні кримінальні злочини: 

тероризм, терор, найманство. Міжнародні 

судові органи. Міжнародні військові 

трибунали: Нюрнберзький процес , 

Міжнародний трибунал для колишньої 

Югославії (МТКЮ) та інші. 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою. Підготувати 

інформаційні повідомлення, презентації та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на 

запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою, бути готовими до письмового експрес - 

опитування 

 


