
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Регіональна та національна безпека» 
 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Освітня програма Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 2 курс, 4 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 18 год.  

Практичні (семінарські) – 18 год. 

Самостійна робота – 84 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра міжнародних відносин, політичних наук і 

практичної філософії, ауд. 512 першого корпусу, 

телефон: (057) 702-06-97, (дод. 3-03), сайт кафедри: 

http://www.kafmvp.hneu.edu.ua  

Викладач (-і) Романюк Олександр Іванович, доктор політичних наук, 

професор 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

olexromanyuk@ukr.net  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародних відносин, політичних наук і 

практичної філософії, очні, відповідно до графіка 

консультацій, індивідуальні, чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів комплексного уявлення про основні 

цілі, завдання та ключові напрями забезпечення безпеки держави з урахуванням 

міжнародної ситуації та її регіональних особливостей. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Країнознавство, Політологія та історія 

політичних вчень, Історія міжнародних відносин / Знання сутності міжнародних відносин, 

вміння аналізу міжнародної ситуації, навички систематизації політичних подій 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Проблема безпеки в сучасних міжнародних відносинах 

Тема 2. Національна безпека та її складові 

Тема 3. Регіональні чинники національної безпеки 

Тема 4. Міжнародні конфлікти та війни як загроза національній та регіональній безпеці 

Тема 5. Засоби забезпечення національної безпеки 

Тема 6. Шляхи забезпечення регіональної безпеки 

Тема 7. Становлення системи міжнародної глобальної безпеки 

Тема 8. Гібридна війна як основна загроза міжнародній безпеці в сучасному світі 

Тема 9. Проблема інтеграції України в міжнародний безпековий простір 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Політична мапа світу, мультимедійне обладнання для виводу на екран схем і таблиць 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7773  
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Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний 

контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива 

кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

(https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/). 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 

оцінювання. Пропуски занять відпрацьовуються (усне опитування або письмове завдання); 

виконання завдань пізніше встановленого терміну тягне за собою зниження оцінки. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7773). 
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