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2020 / 2021 навчальний рік 



1. НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ (РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ) 

 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНОГО ТЕРОРИЗМУ. 

 

ЛЕКЦІЯ 1. Сучасні війни та глобальний тероризм як загроза міжнародній та 

національній безпеці. 

 

Час проведення – 2 год. 

 

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. 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. 

 

Література: 

Основна: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 22, 28. 

Додаткова: 2, 3, 11, 13, 15. 

 

ЛЕКЦІЯ 2. Сучасні війни та міжнародний тероризм як глобальна проблема людства. 

 

Час проведення – 2 год. 

 

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” (unconventional warfare), 

“нерегулярна війна” (irregular warfare) чи “змішана війна”. Міжнародні механізми та види 

боротьби з війнами та тероризмом. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання. 

Найвідоміші терористичні організацій світу. .Протидія тероризму в рамках ООН та НАТО. Роль 

Інтерполу у протидії тероризму. 

 

Література: 

Основна: 4, 6, 11, 13, 23, 24, 25. 

Додаткова: 13, 14, 15. 

 

ЛЕКЦІЯ 3. «Гібридні війни» та тероризм - новітні форми міждержавної агресії. 

 

Час проведення – 4 год. 

 

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 досягнення мети 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 - ознака «Гібридної війни». 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25. 

 Додаткова: 8, 12, 13, 14, 16. 

 

ЛЕКЦІЯ 4. Міжнародно – правова відповідальність за розв`язання війни та здійснення 

терористичних актів. 

 

Час проведення – 2 год. 

 

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. 

 

Література: 

Основна: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20. 

   Додаткова: 4, 10, 11. 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА 

ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Тема 1: Сучасні війни та глобальний тероризм як загроза міжнародній та національній 

безпеці. 

 

Практичне заняття 1:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Феномен сучасних війн та глобального тероризму в ХХІ ст. 

2. Виклики, які ставлять сучасні війни та тероризм перед нацональною безпекою.  

3. Шляхи подолання загроз викликаних дією війн та тероризму на національну безпеку.  

4. Тероризм як форма прояву війни у сучасному світі. 

5. Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері протидії тероризму.  

 



Самостійна робота – 15 год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 
1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та бути 

готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного заняття. 

2. Підготувати доповідь за темою (на вибір) 

3. Проаналізувати, скільки відбулось сучасних війн і терактів міжнародного рівня за останні 

у другій половині ХХ століття. 

4. Підготувати презентацію на тему «Війни та глобальний тероризм – виклики міжнародній 

безпеці». 

 

Література: 

Основна: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 22, 28. 

Додаткова: 2, 3, 11, 13, 15. 

 

Тема 2: Сучасні війни та міжнародний тероризм як глобальна проблема людства. 

Практичне заняття 2:  

 

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Сучасні війни і світовий тероризм як основні з гальмівних чинників суспільного розвику.  

2. Вплив війн та терактів на безпекове становище людства. 

3. Основні засоби протидії сучасним війнам і тероризму. 

4. Міжнародні механізми та види боротьби з війнами та тероризмом . 

5. Протидія тероризму в рамках ООН та НАТО. 

 

Самостійна робота – 20 год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та бути 

готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного заняття.  

2. Підготувати доповідь за темою (на вибір). 

3. Підготувати презентацію за темою (на вибір). 

4. Переглянути документальний фільм про події 11 вересня 2001 року та надати 

кваліфікацію: теракт, терористичні дії чи терористичний акт? 

 

Література: 

Основна: 4, 6, 11, 13, 23, 24, 25. 

Додаткова: 13, 14, 15. 

 

Тема 3: «Гібридні війни» та тероризм - новітні форми міждержавної агресії. 

 

Практичне заняття 3:  

 

Час проведення – 4 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Феномен «Гібридної війни». 

2. «Гібридна війна» та тероризм як прояви агресії в сучасному світі. 



3. Особливості російській «гібридній» агресії проти України. 

4. Роль релігії у розв`язання війн та поширенні тероризму. 

5. Відмінність «Гібридної війи» від традиційної (класичної) війни. 

      Самостійна робота – 15 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповідь за темою (на вибір). 

3. Проаналізувати «Гібридну війну», яку веде Російська Федерація проти України.  

4. Підготувати презентацію на тему «Гібридна війна Росії проти України» 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25. 

 Додаткова: 8, 12, 13, 14, 16. 

 

Тема 4: Міжнародно – правова відповідальність за розв`язання війни та здійснення 

терористичних актів. 

Практичне заняття 4:  

 

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності. 

2.  Види і форми відповідальності, яка настає за розв’язання війнита здійснення 

терористичних актів. 

3. Основні нормативно – правові акти, які регулюють відповідальність за розв’язання 

війнита здійснення терористичних актів. 

4. Міжнародні кримінальні злочини: тероризм, терор, найманство.  

5. Міжнародні військові трибунали: Нюрнберзький процес, Міжнародний трибунал для 

колишньої Югославії (МТКЮ) та інші. 

 

Самостійна робота – 20 год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та бути 

готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного заняття. 

2. Підготувати доповідь за темою (на вибір). 

3. Ознайомитись із основними джерелами права, які встановлюють відповідальність за 

розв’язання війн і вчинення терористичних актів. 

4. Проаналізувати Нюрнберзький процес та Трибунал по колишній Югославії. Рішення, які 

винесли дані судові органи  

 

Література: 

Основна: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20. 

   Додаткова: 4, 10, 11. 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ММ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

з використанням Microsoft PowerPoint 

 

Мультимедійна презентація – інструмент, що дозволяє передавати інформацію у 

візуалізованому, схематичному вигляді, що підвищує її цінність.  

Загальні вимоги: наявність титульного слайду, на якому зазначаються: тема доповіді, ПІБ 

студента,  навчальна група та факультет; дотримання єдиного стилю оформлення усіх слайдів; 

дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту 

(відсутність точки в заголовках і т.д.); перелік використаних джерел (на останньому слайді); не 

менше 15 слайдів. 

Вимоги до дизайну: використання корпоративного шаблону факультету (наявність на всіх 

слайдах назви, логотипу та електронної адреси факультету МЕВ та ТБ); використання не більше 

трьох кольорів на одному слайді (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту); при 

виборі кольору тексту та заливки діаграм дотримуватись правила 3-х кольорів – використовувати 

три основні кольори та їх відтінки; уникати зміни фону слайдів (у виключних випадках, 

використовувати комфортні тони). 

Вимоги до вмісту слайдів: на слайді бажано подавати: одне ключове поняття; 7–8 рядків 

тексту; одну діаграму з аналітичним коментарем; одну схему SmartArt; зміст презентації має 

відповідати меті та завданням доповіді; розташування інформації на слайді – переважно 

горизонтальне, зверху вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація має 

розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді картинка – напис розміщується під нею. 

Вимоги до тексту: стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність тексту; 

для подання текстового матеріалу використовувати шрифт з розміром – 20 пт, мінімально і лише у 

виключних випадках – 14 пт; використовувати шрифти без зарубок і не більше 1–2-х варіантів 

шрифтів; довжина рядка не більше 36 знаків; відстань між рядками рекомендована усередині абзацу 

1,5, а між –абзаців – 2 інтервали; форматувати текст по ширині, не допускати «рваних» країв тексту; 

підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях. 

Вимоги до візуального і анімаційного ряду: матеріал має бути структурований, у тому 

числі в схемах та організаційних діаграмах; матеріал за потреби підкріплювати доречними 

графічними зображеннями та відео-фрагментами; цифрові дані краще представляти у вигляді 

таблиць та діаграм, витриманих у стриманих кольорах; давати посилання на мультимедійний зміст і 

хмарні дані через функцію гіперпосилання; якість зображення (контраст зображення по 

відношенню до фону; відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і 

контрастність зображення); якість музичного ряду (ненав'язливість музики, відсутність сторонніх 

шумів); ефекти анімації застосовувати для акцентування уваги на визначених моментах, поетапного 

виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху або послідовності дій. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ЕСЕ 

 

Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер сприймання 

проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність 

викладу. 

Мета есе полягає в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового 

послідовного викладу власних думок. 

Есе дозволяє авторові навчитися чітко й грамотно формулювати думки, 

структурувати  інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділяти причиново-

наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки; 

володіти науковим стилем мовлення. 

Есе виражає індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу або 

предмета й не претендує на вичерпне трактування. Відносно обсягу й функції межує, з одного боку, 



з науковою статтею й літературним нарисом (з яким есе нерідко плутають), з іншого боку – з 

філософським трактатом. Есеїстичному  стилю властиві образність, рухливість асоціацій, нерідко 

антитиповість  мислення, орієнтування на інтимну відвертість і розмовну інтонацію.  

Види есе: 
1) Вільне – невеликий обсяг (7–10 речень); вільна форма і стиль викладу; довільна структура; 

обов’язкова вимога – наявність позиції автора. 
2) Формальне – дотримання структури тексту; наявність відповідних компонентів (тези, 

аргументи, приклади, оцінювальні судження, висновки); обґрунтування (аргументування) тези. 

Види формального есе: 
 інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис); 

 критичне; 

 есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-наслідку, есе-

аналіз). 

Вимоги до формального есе: 

1. Обсяг – 2–3 сторінки тексту (200–300 слів). 

2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка. 

3. Кожен абзац есе розкриває одну думку. 

4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише 

інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.  

5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, 

як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, 

авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати 

різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно. 

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, 

терміни, узагальнення, ідеї. 

7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.  

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно 

проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, 

розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої 

проблеми. 

Структура есе: 

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок. 

Вступ – обґрунтування вибору теми есе (1–2 абзаци). На цьому етапі дуже важливо 

правильно сформулювати тезу, яку Ви розкриєте в основній частині. У вступі фокусується увага на 

проблематиці есе, ставляться ключові питання. Не зайвим буде вказівка на актуальність (значимість 

для сучасного суспільства) проблеми есе. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати 

питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над 

вступом можуть допомогти відповіді на наступні питання: «Чи потрібно давати визначення 

термінам, що пролунали в темі есе?», «Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?», 

«Які поняття будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему на трохи більше 

дрібних підтем?» і т. д. Використовуйте «пастки» для залучення уваги, такі як: цитата, вірш, 

питання, роздуми, незвичайні факти, ідей або смішні історії. Немає необхідності висловлювати в 

першій пропозиції основну думку. Уникайте таких фраз, як «Це есе про…» або «Я збираюся 

говорити про…». 

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання (3–5 

абзаців). Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи 

з наявних даних, інших аргументів і позицій. Тут мало погодитися або не погодитися з чиєюсь 

думкою, необхідно продовжити або доповнити її. Аргументи повинні бути послідовними. Кожна 

думка має підкріплюватися доказами. У процесі побудови есе необхідно пам'ятати, що один абзац 

повинен містити тільки одне твердження й відповідний доказ. Виражайте свої думки зрозуміло. 

Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою 



інформацією чи матеріалами. Один зі способів визначення основних пунктів есе та логічності 

висвітлення теми в цілому – використання підзаголовків для позначення в головній частині 

ключових моментів аргументованого викладення. 

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми, які  підсумовують есе або ще 

раз вносять пояснення, підкріплюють зміст і значення викладеного в основній частині (1–2 абзаци). 

Продемонструйте вашу позицію щодо порушеної проблеми. Методи, що рекомендують для 

складання висновка: повторення, ілюстрація, цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, 

що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування дослідження, на розвиток  взаємозв’язків з 

іншими проблемами. 

При оцінюванні есе в центрі уваги знаходиться: здібність розуміти, оцінювати та 

встановлювати зв’язки між ключовими моментами проблем та запитань; уміння диференціювати 

протилежні підходи та моделі, застосовуючи їх до емпіричного матеріалу або дискусії з 

принципових питань; здібність критично та незалежно оцінити наявні дані, точку зору, позицію, 

аргументи; здатність до застосування аналітичних підходів, моделей тощо. 

 

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОГОВО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

10. Перелік питань до заліку 

Заліковий білет містить 2 завдання, які полягають у розгорнутій відповіді на теоретичні 

питання курсу. 

 

Питання для підготовки: 

1. Концепція міжнародної і національної безпеки. 

2. Поняття «Сучасна війна» та «Тероризм» та їх характерні риси. 

3.Війна та тероризм - різновиди збройної агресії.  

4. Тероризм як форма прояву війни у сучасному світі.  

5. Війна і тероризм як суспільне явище. 

6. Війни та міжнародний тероризм як виклики національній та міжнародній безпеці.  

7. Загальні засади міжнародного тероризму та його особливості. “Неконвенційна війна” 

(unconventional warfare), “нерегулярна війна” (irregular warfare) чи “змішана війна”.  

8. Міжнародні механізми та види боротьби з війнами та тероризмом.  

9. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання.  

10. Характеристика терористичних організацій світу.  

11. Демонстративність як основна ознака тероризму.  

12. Масштабність сучасних війн і тероризму. 

13. Поняття «Гібридної війни». Інформаційний складник гібридної війни.  

14. «Гібридна війна» та тероризм як нові  форми збройної агресії.  

15. Роль релігії у розв`язання війн та поширенні тероризму.  

16. Використання кібератак, засобів масової інформації під час воєнних дій.  

«Гібридна війна» як механізм досягнення мети за допомогою політичних, економічних, 

інформаційних інструментів.  

17. Використання  модельно-організаційної та інформаційної зброї у «Гібридній війні».  

18. Протидія «Гібридним війнам» та тероризму в рамках міжнародних організацій.  

19. Відмінність «Гібридної війи» від традиційної (класичної) війни.  



20. Міжнародний досвід класифікації «Гібридних війн» та терористичних загроз (традиційні, 

іррегулярні, катастрофічні,  проривні та  «необмежена війни»). 

21. Невійськовість - ознака «Гібридної війни». 

22. Відповідальність у міжнародному праві.  

23. Боротьба з тероризмом: закордонний досвід законодавчого регулювання.  

24. Класифікація міжнародних злочинів.  

25. Суб’єкти міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру (транснаціональних 

злочинів).  

26. Злочини проти миру та людяності: планування, підготовка, розв’язання або ведення агресивних 

війн.  

27. Воєнні злочини: порушення законів і звичаїв війни, вбивство військовополонених, заручників, 

парламентарів.   

28. Міжнародні кримінальні злочини: тероризм, терор, найманство.  

29. Міжнародні судові органи.  

30. Міжнародні військові трибунали: Нюрнберзький процес. Міжнародний трибунал для колишньої 

Югославії (МТКЮ). 
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