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Загальна інформація про дисципліну
Анотація до
дисципліни

Навчальна дисципліна "Глобалізація та політика національної безпеки" має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує,
відповідно до свого предмету, знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління, економіки, статистики,
соціології, психології, соціології та інших

Мета дисципліни

формування системних знань та розвиток умінь щодо вироблення та реалізації публічної політики у сферах євроінтеграції,
міжнародної і національної безпеки.

Компетентності,
формуванню яких
сприяє дисципліна

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність до формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, її узагальнення та обробки.
ЗК2. Здатність до системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК4. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК3. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових досліджень.
СК4. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційнокомунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності.
СК5. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потр еб
сталого розвитку.
СК7. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування.

Результати
навчання

Програмні результати навчання (РН)
РН1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й
практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.
РН 4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.
РН6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при
проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
РН7. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі
публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення.

Обсяг дисципліни

Загальний обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС (90 годин). Лекції – 16 годин, самостійна робота – 70 години.

Форма
підсумкового
контролю
Строки
викладання
дисципліни

Іспит

Дисципліна викладається на 2 році навчання 3 сесії

Програма дисципліни
Назви тем
1.

Глобальні процеси та проблеми сучасності

2.

Цивілізаційна парадигма в глобалістиці та стратегії між цивілізаційних взаємодій

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Публічна політика і глобальне врядування
Сенс європейської інтеграції
Євроатлантична інтеграція України
Глобальна міжнародна та регіональна європейська безпека, механізми забезпечення національної безпеки
Інституціональні засади державної політики національної безпеки
Методи реагування на загрози національній безпеці
Основи стратегічного управління у сфері національної безпеки
Вплив європейської інтеграції на розвиток держави

Самостійна робота аспіранта
Тема 1.
Цивілізаційна парадигма в
глобалістиці та стратегії між
цивілізаційних взаємодій

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Мета заняття – систематизація знань щодо основних пріоритетів та завдань політики країн-представників різних
цивілізацій та специфіки вироблення публічної політики у сучасних моделях врядування, складових елементів
публічної політики та цілей і засобів публічно-управлінської діяльності.

Тема 2.
Публічна політика і глобальне
врядування

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Мета заняття – розвиток практичних умінь щодо підготовки рекомендацій (пропозицій) суб’єктам публічного
управління щодо реформування системи публічного управління та самоврядування України та активізації їх
участі у формуванні системи глобального врядування у контексті глобальних тенденцій еволюції державноуправлінських систем.

Тема 3.
Сенс європейської інтеграції

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Мета заняття – розвиток системного уявлення про можливості здійснювати моніторинг та оцінку виконання
завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень угоди про асоціацію та розвиток практичних
умінь щодо формування та реалізації національних інтересів при обгрунтуванні вибору інструментів (засобів)
публічної політики у сфері європейської інтеграції.

Тема 4.
Євроатлантична інтеграція України

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Мета заняття – розвиток практичних умінь щодо визначення основних заходів співробітництва України з НАТО

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Тема 5.
Глобальна міжнародна та регіональна Мета заняття – удосконалення практичних умінь підготовки рекомендацій (пропозицій) суб’єктам публічного
європейська
безпека,
механізми управління щодо забезпечення міжнародної та європейської безпеки на основі результатів системного аналізу
чинників, які визначають геополітичні стратегії провідних країн та глобальний світовий порядок.
забезпечення національної безпеки

Тема 6.
Методи реагування на загрози
національній безпеці

Форма проведення – дискусія, виконання вправ.
Мета заняття – удосконалення практичних умінь застосовувати сучасні підходи, технології, методи, способи
реагування на загрози національній безпеці, а також методологічні засади конструювання технологій державного
реагування на вказані загрози в умовах визначеності та невизначеності

Тема 7.
Методи реагування на загрози
національній безпеці

Тема 8.
Глобальні
сучасності

процеси

та

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Мета заняття – розвиток практичних умінь аналітичного дослідження загроз національним інтересам та
підготовки рекомендацій суб’єктам публічного управління у сфері національної безпеки щодо адекватного
реагування на вказані загрози.

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
проблеми Мета заняття – систематизація знань щодо теоретико-методологічних засад глобальних процесів та проблем
сучасності та їх впливу на прийняття управлінських рішень і розвиток комунікативних умінь у взаємодії з колегами
та фахівцями.

Тема 9.
Європейська інтеграція: виклики та
перспективи

Форма проведення – дискусія.
Мета заняття – дослідити зовнішні та внутрішні чинники, які обумовлюють перспективу членства в ЄС.

Форма проведення – дискусія, мозковий штурм, виконання вправ.
Тема 10.
Інституціональні засади державної Мета заняття – поглиблення та систематизація знань про інституціональні засади державної політики
національної безпеки, про чинники які визначають її особливості, а також про принципи, предмет, суб’єкти та
політики національної безпеки
завдання удосконалення цивільного контролю за сектором безпеки.
Індивідуальне науково-практичне завдання
Підготовка до контрольних заходів Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Глобалізація та політика національної безпеки»
подано в робочій програмі.
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Інформація про консультації

Загальна схема оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Шкала
ЄКТС

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60

A
B
C
D
E

31-50

0-30

Оцінка за національною шкалою
для іспиту
Відмінно
Добре

для заліку
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Задовільно

FX

Незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

Незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

Не
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повторного
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Не
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м повторним
вивченням
дисципліни

Бали нараховуються таким чином:
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і
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність та
виконання практичних завдань – до 50 балів,
екзаменаційне випробування – 50 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Тема 1. Цивілізаційна парадигма в глобалістиці та стратегії між цивілізаційних взаємодій
Тема 2. Публічна політика і глобальне врядування
Тема 3. Сенс європейської інтеграції
Тема 4. Євроатлантична інтеграція України
Тема 5. Глобальна міжнародна та регіональна європейська безпека, механізми забезпечення національної безпеки
Тема 6. Методи реагування на загрози національній безпеці
Тема 7. Методи реагування на загрози національній безпеці
Тема 8. Глобальні процеси та проблеми сучасності
Тема 9. Європейська інтеграція: виклики та перспективи

5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів

Тема 10. Інституціональні засади державної політики національної безпеки
Індивідуальне науково-практичне завдання з теми
Іспит

5 балів
50 балів
Усього 100 балів

Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у семінарських заняттях є обов’язковою.
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

