
Анотація до дисципліни 
 

«Проблема національної безпеки та контроль над озброєнням» 
 

Назва дисципліни  
«Проблема національної безпеки та контроль 

над озброєнням» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), освітня 

програма «Міжнародні відносини», спеціальність 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Солових Віталій Павлович, д.держ.упр., професор., 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

каб. 264; тел. (066) 230-25-50 електронна адреса: 

solovikhvp@gmail.com). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з дисциплін: «Зовнішня політика України», «Історія 

міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин, 

«Міжнародні відносини та світова політика» та ін. 

Опис 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

майбутніх фахівців належних знань, формуванні вмінь і 

навичок у слухачів щодо визначення основних тенденцій та 

особливостей забезпечення національної безпеки, виявлення 

закономірностей та особливостей контролю над озброєнням. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

ПРН 5. Здійснювати політичний огляд міжнародних подій та 

виявляти проблеми в міжнародних відносинах  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Національна безпека як сфера діяльності держави 

Тема 2. Політична безпека у сфері національної безпеки 

Тема 3. Воєнна безпека як складова сфери національної 

безпеки 

Тема 4. Державна політика у сфері забезпечення соціальної 

безпеки 

Тема 5. Екологічна політика як складова національної 

безпеки 

Тема 6. Інформаційна безпека як складова національної 

безпеки держави 

Тема 7. Зовнішня політика держави із забезпечення 

національної безпеки. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

mailto:solovikhvp@gmail.com


Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, проведенні аналітичних досліджень, розв’язання 

проблемних та тестових завдань, навчальних дискусій. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

заліку. 

 

Мова викладання.  

Українська 

 

 


