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Силабус навчальної дисципліни  

«Міжнародна безпека» 
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Освітня програма Міжнародні економічні відносини 

Освітній рівень Доктор філософії 

Статус дисципліни вибіркова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 семестр 1 року 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять 

та годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

61166, м. Харків, проспект Науки, 9а, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36. 

Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній) 

E-mail: kafecan@hneu.edu.ua 

Сайт: http://www.ea.hneu.edu.ua 

Викладач (-і) Отенко Ірина Павлівна, професор, д.е.н, 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

kafecan@hneu.edu.ua 

Дні занять За розкладом 

Консультації Відповідно до графіку, ауд. 35 (2 корп.); очні та 
дистанційні; індивідуальні  

Мета навчальної дисципліни є розвиток дослідницьких навиків високого рівня в предметній області, що 

направлені на отримання нових наукових знань, підготовку до захисту дисертації. 

Передумови для навчання 

Знання, вміння, навички з філософії, глобальної та національної економіки, світового господарства, 

тенденцій та закономірностей його розвитку, конкуренції на міжнародних ринках 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Міжнародна безпека в світових економічних відносинах  

Тема 1. Введення до міжнародної безпеки (теоретичні засади міжнародної безпеки)  

Тема 2. Система забезпечення міжнародної безпеки  

Тема 3. Новий порядок денний для міжнародної безпеки  

Змістовий модуль 2. Рівні формування міжнародної безпеки.  

Тема 4. Глобальна безпека  

Тема 5. Регіональна безпека.  

Тема 6. Концепція національної безпеки України 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна навчальна 

система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6852 Робоча 

програма курсу, технологічна карта, глосарій, 

конспект лекцій, презентації за темами 
Система оцінювання результатів навчання 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів,  отриманих під час поточного 

контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: «60 і більше балів – 

зараховано», «59 і менше балів – не зараховано» та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної 

дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів аспірант обов'язково виконує додаткові завдання після закінчення 

екзаменаційної сесії у встановлений термін.  

Поточний контроль містить такі заходи: завдання за темами; поточні контрольні роботи; індивідуальні завдання, 

написання есе.  

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. Порушеннями академічної 

доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 
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відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи. Пропущені заняття з 

поважної причини можуть бути відпрацьовані пізніше. Всі завдання мають бути здані вчасно відповідно до графіка. За 

невчасне виконання практичних завдань оцінка буде знижена. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 
(http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23061/1/%d0%9c%d1%96%d1%88%d0%b8%d0%bd%20%d0%a0%d0%9f%d

0%9d%d0%94%20%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b0%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d

0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%202019.pdf ) 
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