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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі-
зації засвоєння студентом знань та їх реалізації.

Самостійна робота студента є основним засобом опану вання нав-
чального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма органі зації нав-
чальної роботи викладача зі студентами, яка здійс нюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з ме тою поси-
лення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування 
її в необхідне русло.

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умо-
ви, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової ро-
боти студентів з дисципліни “Міжнародне військово-технічне спів-
робітництво”. Вони спрямовані на виконання таких завдань:

•	 створення	передумов	для	впровадження	єдиного	підходу	викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індивіду-
ально-консуль тативної роботи;

•	 створення	організаційно-методичних	засад	щодо	розви	нення	у	
студентів мотивації до навчання;

•	 сприяння	 формуванню	 у	 студентів	 навичок	 самостійної	 нав-
чальної, науково-дослідної та практичної роботи;

•	 сприяння	формуванню	професійних	якостей,	знань,	умінь	і	на-
вичок майбутніх фахівців;

•	 створення	умов	для	гармонічного	творчого	розвитку	осо	бистості	
студента;

•	 сприяння	засвоєнню	в	повному	обсязі	нав	чальної	програми	та	
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних 
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, 
а та кож виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше  
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програ-
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ми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.

Зміст самостійної роботи студентів з дисциплі ни визначається 
навчальною програмою дисципліни, методич ними матеріалами, за-
вданнями викладача.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

 “МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО”

№ 
з/п

Назва змістового модуля і теми Кіль-
кість 
годин

1 2 3

1

2

3

4

5
6

Змістовий модуль І. Військово-технічне спів-
робітництво України з іноземними державами 
Концепція військово-технічного співробітництва 
України з іноземними державами
Сучасний стан, можливості та перспективи розвит-
ку оборонно-промислового комплексу Росії
Військово-технічне співробітництво з іншими іно-
земними державами
Оборонні та необоронні витрати в США: макрое-
кономічне порівняння.
Стан та перспективи співробітництва України з ЄС
Забезпечення стабільності в Азіатсько-Тихооке-
анському регіоні (АТР): запорука розвитку та полі-
тичної стабільності

2

4

4

3

4
3

7

8

9

Змістовий модуль ІІ. Перспективи військового та 
військово-технічного співробітництва України з 
РФ та країнами СНД
Перспективи міжнародного економічного, військо-
вого та військово-технічного співробітництва Украї-
ни
Перспективне партнерство у регіонах Далекого 
Сходу та Південно-Східної Азії
Міжетнічні конфлікти у контексті національної 
безпеки України: теоретичні аспекти

4

4

4
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1 2 3

10
11
12

13 

14

Міжнародний досвід боротьби з тероризмом
Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика
Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і 
перспективи взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті
Тенденції динаміки зовнішньої торгівлі України з 
країнами СНД, СОТ.
Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і 
стратегія розвитку

4
4
4

3

4

15

16

17

18

Змістовий модуль ІІІ. Міжнародна інтеграція 
оборонно-промислового комплексу України:стан 
і проблеми розвитку
Інтеграція оборонно-промислового комплексу та 
його виробничих процесів у міжнародні структури
Майбутнє договору з ПРО у контексті українсько-
російсько-американських відносин
Визначення стратегії розвитку відносин у форматі 
ГУУАМ—ЄЕС—СНД
Стратегічні цілі, стан та механізми співробітництва 
України з державами СНД

4

3

3

3

Разом годин: 54

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Основним завданням студентів при проведенні самостійної робо-
ти є поглиблення знань і відпрацювання необхідних тем дисципліни, 
викладених у цих методичних рекомендаціях. 

У процесі вивчення дисципліни до переліку додаткової літера-
тури необхідно включати не тільки основні підручники і навчальні 
посібники, а й нові видання. У міру виходу нової навчальної літера-
тури, зокрема у видавництві МАУП, і надходження її до бібліотеки 
Академії необхідно оновлювати список рекомендованої літератури 
шляхом внесення змін і доповнень до робочої програми.
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ЗМІСТ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни  
“МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО” 

Змістовий модуль I. Військово-технічне співробітництво 
України з іноземними державами

Тема 1. Концепція військово-технічного співробітництва 
України з іноземними державами

1. Загальна характеристика стану військово-технічного співробіт-
ництва. 

2. Мета та принципи військово-технічного співробітництва. 
3. Основні напрями військово-технічного співробітництва. 
4. Правове забезпечення реалізації Концепції.

Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте стан військово-технічного співробітництва. 
2. Розкрийте мету та принципи військово-технічного співробіт-

ництва. 
3. Назвіть основні напрями військово-технічного співробітниц-

тва. 
4. Охарактеризуйте Концепцію військово-технічного співробіт-

ництва України з іноземними державами. 
5. Яке правове забезпечення реалізації Концепції з військово-тех-

нічного співробітництва України з іноземними державами?

Теми рефератів
1. Загальна характеристика стану військово-технічного співробіт-

ництва. 
2. Основні напрями військово-технічного співробітництва. 
3. Концепція військово-технічного співробітництва України з іно-

земними державами як складова реалізації державної політики з між-
народних відносин.

Література: основна [4; 7; 32; 39; 46; 54];
                      додаткова [1; 7; 20—22]    
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Тема 2. Сучасний стан, можливості та перспективи 
розвитку оборонно-промислового комплексу Росії

1. Місце Росії на світовому ринку озброєння. 
2. Стан, можливості та перспективи розвитку оборонно-промисло-

вого комплексу Росії. 
3. Мета, завдання та система військово-технічного співробітниц-

тва Російської Федерації. 
4. Система військово-технічного співробітництва Російської Фе-

дерації з іноземними державами. 
5. Аналіз стану і перспектив військово-технічного співробітниц-

тва України з Російською Федерацією. 

Питання для самоконтролю
1. Яке місце Росії на світовому ринку озброєння?
2. Стан, можливості та перспективи розвитку оборонно-промисло-

вого комплексу Росії. 
3. Яка мета, завдання та система військово-технічного співробіт-

ництва Російської Федерації? 
4. Система військово-технічного співробітництва Російської Фе-

дерації з іноземними державами. 
5. Проаналізуйте стан і перспективи військово-технічного спів-

робітництва України з Російською Федерацією. 

Теми рефератів
1. Стан, можливості та перспективи розвитку оборонно-промисло-

вого комплексу Росії. 
2. Мета, завдання та система військово-технічного співробітниц-

тва Російської Федерації. 
3. Система військово-технічного співробітництва Російської Фе-

дерації з іноземними державами. 
Література: основна [7; 32; 35; 38; 49; 53];

                      додаткова [7; 15; 20; 22]    

Тема 3. Військово-технічне співробітництво з іншими 
іноземними державами 

1. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробіт-
ництва та експортного контролю. 

2. Європа на порозі XXI століття. 
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3. Трансформація НАТО і забезпечення безпеки в Європі. 
4. Тактична ядерна зброя (ТЯЗ) в Європі: історія та сучасний стан.
5. Необхідність нових ініціатив у галузі ядерного роззброєння. 

Питання для самоконтролю 
1. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробіт-

ництва та експортного контролю. 
2. Європа на порозі XXI століття. 
3. Трансформація НАТО і забезпечення безпеки в Європі. 
4. Тактична ядерна зброя (ТЯЗ) в Європі: історія та сучасний 

стан.
5. Необхідність нових ініціатив у галузі ядерного роззброєння. 

Теми рефератів
1. Трансформація НАТО і забезпечення безпеки в Європі. 
2. Тактична ядерна зброя (ТЯЗ) в Європі: історія та сучасний стан.
3. Необхідність нових ініціатив у галузі ядерного роззброєння. 

  Література: основна [7; 8; 11—13; 32; 35—38; 44; 49; 53];   
    додаткова [7; 15; 20; 22]    

Тема 4. Оборонні та необоронні витрати в США: 
макроекономічне порівняння

1. Вплив оборонних витрат на економіку США. 
2. Вплив необоронних витрат на економіку США. 
3. Результати тестування величин часових затримок. 
4. Результати емпіричного аналізу при проведенні макроеконо-

мічного порівняння.

Питання для самоконтролю
1. Який вплив оборонних витрат на економіку США та його  мак-

роекономічне порівняння?
2. Який вплив оборонних витрат на економіку США та його  мак-

роекономічне порівняння?
3. Які результати тестування величин часових затримок при про-

веденні макроекономічного порівняння? 
4. Які результати емпіричного аналізу щодо оборонних та необо-

ронних витрат у США?
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Теми рефератів
1. Вплив оборонних витрат на економіку США та його  макроеко-

номічне порівняння. 
2. Вплив оборонних витрат на економіку США та його  макроеко-

номічне порівняння.
3. Результати емпіричного аналізу щодо оборонних та необорон-

них витрат в США. 
Література: основна [6; 7; 10; 13; 19; 39; 52];

додаткова [16; 15; 22]    

Тема 5. Стан та перспективи співробітництва  
України з ЄС

1. Сутність за історія виникнення Європейського Союзу (ЄС). 
2. Мета та завдання спільної стратегії “Україна — ЄС”. 
3. Основні напрями поглиблення співробітництва України з Євро-

атлантичною спільнотою. 
4. Розширення взаємовигідного економічного співробітництва з 

пострадянськими країнами. 

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність та історію виникнення Європейського Со-

юзу (ЄС). 
2. Назвіть мету та завдання спільної стратегії “Україна — ЄС”. 
3. Назвіть основні напрями поглиблення співробітництва України 

з Євроатлантичною спільнотою. 
4. Розширення взаємовигідного економічного співробітництва з 

пострадянськими країнами. 

Теми рефератів
1.Сутність та історія виникнення Європейського Союзу (ЄС). 
2.Основні напрями поглиблення співробітництва України з Євро-

атлантичною спільнотою. 
3.Розширення взаємовигідного економічного співробітництва з 

пострадянськими країнами. 
Література: основна [7; 15; 46; 49];

                       додаткова [1; 12; 16; 21; 22]    
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Тема 6. Забезпечення стабільності в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні (АТР): запорука розвитку  
та політичної стабільності

1. Аналіз виникнення в АТР за останні десятиріччя механізму не-
формалізованих, напівофіційних політико-дипломатичних зв’язків і 
відносин. 

2. Структурні, геополітичні та соціально-психологічні підстави  
виникнення в АТР особливої моделі стабільності. 

3. Аналіз основних характеристик поняття “типова лідерська по-
ведінка”. 

Питання для самоконтролю 
1. Проаналізуйте виникнення в АТР за останні десятиріччя ме-

ханізму неформалізованих, напівофіційних політико-дипломатич-
них зв’язків і відносин. 

2. Які структурні, геополітичні та соціально-психологічні підстави  
виникнення в АТР особливої моделі стабільності. 

3. Проаналізуйте основні характеристики поняття “типова лі-
дерська поведінка”. 

Теми рефератів
1. Аналіз виникнення в АТР за останні десятиріччя механізму не-

формалізованих, напівофіційних політико-дипломатичних зв’язків і 
відносин. 

2. Структурні, геополітичні та соціально-психологічні підстави  
виникнення в АТР особливої моделі стабільності. 

3. Аналіз основних характеристик поняття “типова лідерська по-
ведінка”. 

Література: основна [6—8; 15; 32; 39; 46; 49];
                      додаткова [1; 12; 16; 21; 22]    

Змістовий модуль ІІ. Перспективи військового та  військово-
технічного співробітництва України з РФ 
та країнами СНД

Тема 7. Перспективи міжнародного економічного, військового 
та  військово-технічного співробітництва України

1. Сутність та складові військово-технічної політики держави. 
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2. Сучасний стан та можливості розвитку оборонно-промислового 
комплексу України. 

3. Реалізація національних інтересів України в контексті сучасних 
тенденцій на світовому ринку озброєнь.

4. Актуальні питання міжнародного економічного співробітниц-
тва України в науково-технічній сфері. 

5. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, що 
впливають на стан обороноздатності держави, її економічну та воєн-
но-економічну безпеку. 

6. Пропозиції щодо удосконалення державного управління у вій-
ськово-технічній сфері забезпечення національної безпеки України.  

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність та складові військово-технічної політики 

держави. 
2. Назвіть сучасний стан та можливості розвитку оборонно-про-

мислового комплексу України. 
3. Реалізація національних інтересів України в контексті сучасних 

тенденцій на світовому ринку озброєнь.  
4. Назвіть актуальні питання міжнародного економічного спів-

робітництва України в науково-технічній сфері. 
5. Які тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, що 

впливають на стан обороноздатності держави, її економічну та воєн-
но-економічну безпеку? 

6. Назвіть пропозиції щодо удосконалення державного управлін-
ня у військово-технічній сфері забезпечення національної безпеки 
України.  

Теми рефератів
1. Сучасний стан та можливості розвитку оборонно-промислового 

комплексу України. 
2. Реалізація національних інтересів України в контексті сучасних 

тенденцій на світовому ринку озброєнь.  
3. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, що 

впливають на стан обороноздатності держави, її економічну та воєн-
но-економічну безпеку. 

Література: основна [8; 11—13; 32; 39; 46; 54];
                      додаткова [1; 7; 20—22]    
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Тема 8. Перспективне партнерство у регіонах Далекого Сходу 
та Південно-Східної Азії

1. Сутність, мета та історичне значення Декларації “Про державний 
суверенітет” та “Основних напрямків зовнішньої політики України”.

2. Перспективи України у співробітництві з країнами Далекого 
Сходу (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА). 

3. Визначення економічних і політичних інтересів України у співробіт-
ництві з країнами Далекого Сходу (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА). 

4. Система зовнішньополітичних пріоритетів країн Далекого Схо-
ду (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА) у Міжнародній політиці Ук-
раїни як суб’єкта. 

5. Сучасні інтеграційні процеси у країнах Далекого Сходу (ДС) та 
Південно-Східної Азії (ПСА).

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність, мету та історичне значення Декларації “Про 

державний суверенітет” та “Основних напрямків зовнішньої політи-
ки України”.

2. Які перспективи України у співробітництві з країнами Далекого 
Сходу (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА)?

3. Яке визначення економічних і політичних інтересів України у 
співробітництві з країнами Далекого Сходу (ДС) та Південно-Схід-
ної Азії (ПСА). 

4. Система зовнішньополітичних пріоритетів країн Далекого Схо-
ду (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА) у Міжнародній політиці Ук-
раїни як суб’єкта. 

5. Назвіть сучасні інтеграційні процеси у країнах Далекого Сходу 
(ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА).

Теми рефератів
1. Сутність, мета та історичне значення Декларації “Про державний 

суверенітет” та “Основних напрямків зовнішньої політики України”.
2. Перспективи України у співробітництві з країнами Далекого 

Сходу (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА). 
3. Система зовнішньополітичних пріоритетів країн Далекого Схо-

ду (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА) у Міжнародній політиці Ук-
раїни як суб’єкта. 

Література: основна [15; 31; 33; 35; 46; 49; 52];
                        додаткова [1; 7; 12; 16; 17]    
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Тема 9. Міжетнічні конфлікти у контексті національної 
безпеки України: теоретичні аспекти

1. Розробка теоретичних положень та аналіз можливостей виник-
нення та засобів запобігання міжетнічним конфліктам як системи 
суспільних відносин в Україні. 

2. Типологізація етноконфліктів. 
3. Чинники ризику національних конфліктів. 
4. Економічне підгрунтя етнополітичної ситуації. 
5. Управління міжетнічним конфліктом.

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте питання щодо розробки теоретичних положень та 

аналізу можливостей виникнення та засобів запобігання міжетніч-
ним конфліктам як системи суспільних відносин в Україні. 

2. Типологізація етноконфліктів у контексті національної безпеки 
України. 

3. Які чинники ризику національних конфліктів у контексті націо-
нальної безпеки України? 

4. Яке економічне підгрунтя етнополітичної ситуації у контексті 
національної безпеки України? 

5. Як здійснюється управління міжетнічним конфліктом у контек-
сті національної безпеки України. 

Теми рефератів
1. Розробка теоретичних положень та аналіз можливостей виник-

нення та засобів запобігання міжетнічним конфліктам як систем сус-
пільних відносин в Україні. 

2. Типологізація етноконфліктів у контексті національної безпеки 
України. 

3. Економічне підгрунтя етнополітичної ситуації у контексті на-
ціональної безпеки України. 

Література: основна [7; 8; 11—13; 32; 35—38; 44; 49; 53];   
                       додаткова [7; 15; 20; 22]    

Тема 10. Міжнародний досвід боротьби з тероризмом 

1. Тероризм як загроза окремих людей, народів і всього людства.
2. Аналіз становища щодо терористичних дій у країнах СНД та в 

інших державах. 
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3. Передовий досвід, узагальнення висновків і пропозицій учених, 
практиків, матеріалів засобів масової інформації щодо боротьби з те-
роризмом.  

4. Багатоаспектний і цікавий досвід боротьби з тероризмом у 
США.

Питання для самоконтролю 
1. Тероризм як загроза окремих людей, народів і всього людства.
2. Аналіз становища щодо терористичних дій у країнах СНД та в 

інших державах. 
3. Передовий досвід, узагальнення висновків і пропозицій учених, 

практиків, матеріалів засобів масової інформації щодо боротьби з те-
роризмом.  

4. Багатоаспектний і цікавий досвід боротьби з тероризмом у 
США.

Теми рефератів
1. Тероризм як загроза окремих людей, народів і всього людства.
2. Аналіз становища щодо терористичних дій у країнах СНД та в 

інших державах. 
3. Передовий досвід, узагальнення висновків і пропозицій учених, 

практиків, матеріалів засобів масової інформації щодо боротьби з те-
роризмом.  

Література: основна [31; 33; 34; 37; 46; 49; 52];
                      додаткова [1—5]    

Тема 11. Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика

1. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 
країни. 

2. Воєнно-економічна стратегія. 
3. Воєнно-економічний потенціал. 
4. Основні напрями воєнно-економічної стратегії та їх структурна 

перебудова. 
5. Завдання воєнно-економічної стратегії на середньо- і довгостро-

ковий період. 
6. Роль експортного потенціалу оборонної продукції і послуг. 
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Питання для самоконтролю 
1. Які Ви знаєте засади воєнної і воєнно-економічної безпеки та   

обороноздатності країни? 
2. Розкрийте питання воєнно-економічної стратегії. 
3. Розкрийте питання воєнно-економічного потенціалу. 
4. Назвіть основні напрями воєнно-економічної стратегії та їх 

структурну перебудову. 
5. Яке завдання воєнно-економічної стратегії на середньо- і довго-

строковий період?
6. Роль експортного потенціалу оборонної продукції і послуг

Теми рефератів
1. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 

країни. 
2. Основні напрями воєнно-економічної стратегії та їх структурна 

перебудова. 
3. Завдання воєнно-економічної стратегії на середньо- і довгостро-

ковий період. 
Література: основна [6; 7; 11—13; 32; 35—38; 44; 49; 53];   

                      додаткова [7; 15; 20; 22]    

Тема 12. Глобальні тенденції соціокультурної  динаміки  
і перспективи взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті

1. Сутнісна характеристика та історія цивілізацій. 
2. Реальність переходу від пізньоіндустріального суспільства (у  

капіталістичному і соціалістичному його варіантах) до постіндуст-
ріального.

3. Суперечності у світовому цивілізаційному просторі у ХХ ст. 

Питання для самоконтролю  
1. Назвіть сутнісну характеристику та історію цивілізацій. 
2. Реальність переходу від пізньоіндустріального суспільства (у  

капіталістичному і соціалістичному його варіантах) до постіндуст-
ріального.

3. Які суперечності у світовому цивілізаційному просторі у  
ХХ столітті?
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Теми рефератів
1. Глобальні тенденції соціокультурної  динаміки і перспективи 

взаємодії цивілізацій в ХХІ столітті.
2. Реальність переходу від пізньоіндустріального суспільства (у капі-

талістичному і соціалістичному його варіантах) до постіндустріального.
3. Суперечності у світовому цивілізаційному просторі у ХХ століт-

ті. 
Література: основна [6; 8; 10; 13; 33; 49; 52];

                      додаткова [1; 7; 8; 12; 16]    

Тема 13. Тенденції динаміки зовнішньої торгівлі України  
з країнами СНД, СОТ

1. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами — учасни-
цями СНД, СОТ. 

2. Об’єктивні передумови нарощування обсягів міждержавного 
обміну товарами та послугами. 

3. Складові багатовекторного напряму розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності України. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте питання зовнішньоторговельних взаємовідносин 

України з країнами — учасницями СНД, СОТ. 
2. Які об’єктивні передумови нарощування обсягів міждержавно-

го обміну товарами та послугами? 
3. Які складові багатовекторного напряму розвитку зовнішньо-

економічної діяльності України? 
4. Які тенденції динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами 

СНД, СОТ?

Теми рефератів
1. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами — учасни-

цями СНД, СОТ. 
2. Об’єктивні передумови нарощування обсягів міждержавного 

обміну товарами та послугами. 
3. Складові багатовекторного напряму розвитку зовнішньоеконо-

мічної діяльності України. 
Література: основна [6; 7; 9; 49; 54];
                      додаткова [1; 7; 8; 18; 20]    
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Тема 14. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ  
і стратегія розвитку

1. Нова історична реальність реформ та стратегії розвитку в Ук-
раїні. 

2. Реформи та стратегія розвитку у контексті європейської інтег-
рації: оціночні позиції. 

3. Визначальна функція демократизації та утвердження повноцін-
них інституцій громадянського суспільства.

Питання для самоконтролю
1. Яка нова історична реальність реформ та стратегії розвитку в 

Україні? 
2. Реформи та стратегія розвитку у контексті європейської інтег-

рації: оціночні позиції. 
3. Яка визначальна функція демократизації та утвердження пов-

ноцінних інституцій громадянського суспільства?
4. Розкрийте питання України на порозі ХХІ століття: уроки ре-

форм та стратегія розвитку.

Теми рефератів:
1. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія роз-

витку. 
2. Реформи та стратегія розвитку у контексті європейської інтег-

рації: оціночні позиції. 
3. Визначальна функція демократизації та утвердження повноцін-

них інституцій громадянського суспільства.
Література: основна [5; 6; 8; 13; 31; 52];   

                      додаткова [1; 21; 22]    

Змістовий модуль ІІІ. Міжнародна інтеграція оборонно-
промислового комплексу України: стан  
і проблеми розвитку

Тема 15. Інтеграція оборонно-промислового комплексу та 
його виробничих процесів у міжнародні структури

1. Інтеграція виробничих процесів оборонно-промислового комп-
лексу у міжнародні структури. 

2. Міжнародна інтеграція у військово-технічній сфері. 
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3. Форми міжнародної інтеграції у сфері виробництва озброєння і 
військової техніки. 

4. Напрямки ефективного розвитку міжнародного військово-тех-
нічного співробітництва. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте питання інтеграції виробничих процесів оборонно-

промислового комплексу у міжнародні структури. 
2. Розкрийте питання міжнародної інтеграції у військово-техніч-

ній сфері. 
3. Які форми міжнародної інтеграції у сфері виробництва озброєн-

ня і військової техніки? 
4. Назвіть напрямки ефективного розвитку міжнародного війсь-

ково-технічного співробітництва. 
5. Розкрийте питання інтеграції оборонно-промислового комп-

лексу та його виробничих процесів у міжнародні структури.

Теми рефератів
1. Інтеграція оборонно-промислового комплексу та його виробни-

чих процесів у міжнародні структури. 
2. Форми міжнародної інтеграції у сфері виробництва озброєння і 

військової техніки. 
3. Напрямки ефективного розвитку міжнародного військово-тех-

нічного співробітництва. 
Література: основна [5; 8; 31; 49; 54];

                      додаткова [1; 21; 22]   

Тема 16. Майбутнє договору з ПРО у контексті українсько-
російсько-американських відносин

1. Сутність договіру з ПРО як основи реалізації положень концеп-
ції взаємного гарантованого знищення (ВГЗ) супротивників. 

2. Протиракетна оборона в забезпеченні американської військової 
стратегії. 

3. Основні практичні кроки США, спрямовані на реалізацію про-
грами з підготовки до розгортання національної ПРО. 

4. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій, що набуває 
важливого значення для забезпечення національних інтересів Украї-
ни. 
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Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте сутність договору з ПРО як основи реалізації поло-

жень концепції взаємного гарантованого знищення (ВГЗ) супротив-
ників. 

2. Розкрийте питання протиракетної оборони в забезпеченні аме-
риканської військової стратегії. 

3. Назвіть основні практичні кроки США, спрямовані на реаліза-
цію програми підготовки до розгортання національної ПРО. 

4. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій, що набуває 
важливого значення для забезпечення національних інтересів України. 

Теми рефератів
1. Сутність договору з ПРО як основи реалізації положень кон-

цепції взаємного гарантованого знищення (ВГЗ) супротивників. 
2. Основні практичні кроки США, спрямовані на реалізацію про-

грами з підготовки до розгортання національної ПРО. 
3. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій, що набуває 

важливого значення для забезпечення національних інтересів України. 
Література: основна [5; 8; 13; 21; 49];

                      додаткова [1; 21; 22]    

Тема 17. Визначення стратегії розвитку відносин у форматі 
ГУУАМ—ЄЕС—СНД

1. Сутність Договору про колективну безпеку (ДКБ) та його істо-
ричне значення. 

2. Дисбаланс у відносинах Російської Федерації з країнами СНД.
3. Трансформація ДКБ у структуру швидкого реагування як зміна 

військово-політичної ситуації в регіоні.  

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність Договору про колективну безпеку (ДКБ) та 

його історичне значення. 
2. Розкрийте питання дисбалансу у відносинах Російської Феде-

рації з країнами СНД.
3. Розкрийте питання трансформації ДКБ у структуру швидкого 

реагування як зміни військово-політичної ситуації в регіоні.  
4. Розкрийте питання визначення стратегії розвитку відносин у 

форматі ГУУАМ—ЄЕС—СНД.
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Теми рефератів
1. Сутність Договору про колективну безпеку (ДКБ) та його істо-

ричне значення. 
2. Визначення стратегії розвитку відносин у форматі ГУУАМ—

ЄЕС—СНД.
3. Трансформація ДКБ у структуру швидкого реагування як зміна 

військово-політичної ситуації в регіоні.  
Література: основна [8; 13; 17; 18; 49; 54];

                      додаткова [1; 17; 21]    

Тема 18. Стратегічні цілі, стан та механізми 
співробітництва України з державами СНД

1. Критеріальні оцінки співробітництва України та Росії у контек-
сті довгострокової стратегічної орієнтації суспільства. 

2. Удосконалення фінансового забезпечення наукових дослід-
жень.

3. Створення фондів підтримки фундаментальних досліджень.
4. Міжнародне співробітництво країн СНД.

Питання для самоконтролю 
1. Назвіть критеріальні оцінки співробітництва України та Росії у 

контексті довгострокової стратегічної орієнтації суспільства. 
2. Розкрийте питання удосконалення фінансового забезпечення 

наукових досліджень у співробітництві України з державами СНД.
3. Створення фондів підтримки фундаментальних досліджень у 

співробітництві України з державами СНД.
4. Міжнародне співробітництво країн СНД.
5. Стратегічні цілі, стан та механізми співробітництва України з 

державами СНД.

Теми рефератів
1. Критеріальні оцінки співробітництва України та Росії у контек-

сті довгострокової стратегічної орієнтації суспільства. 
2. Стратегічні цілі, стан та механізми співробітництва України з 

державами СНД.
3. Міжнародне співробітництво країн СНД.

Література: основна [5; 8; 9; 13; 49; 52; 54];
додаткова [1; 7; 21; 22]    
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють те-
оретичні знання з дисципліни “Міжнародне військово-технічне спів-
робітництво”. Ступінь оволодіння теоретичними знаннями студенти 
доводять розв’язанням практичних задач.

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-
тичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом 
після вибору ним теми (завдання). Виходячи зі специфічних особ-
ливостей навчаль них дисциплін, контрольна робота виконується у 
формі реферату або контрольного завдання (в якому розв’язується 
конкретна аналітична ситуація). В окремих випадках не виключаєть-
ся поєднання вказаних двох форм контрольної роботи.

Контрольна робота у формі завдання є логічно сформульованим і 
поставленим у проблемному плані конкретним науковим завданням, 
що полягає в пошуку можливих варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовле-
них специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх ви-
конання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоре тичне обгрунтування та оцінка;

3) виконання конкретного завдання (власний варіант), його пояс-
нення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу 
розвитку процесу (явища) в перспективі.

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона 
повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформле-
на. Робота пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається 
також друкований або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці 
повинні бути залишені поля, а сторінки мають бути пронумеровані. 
Обсяг контрольної роботи у формі реферату не повинен перевищува-
ти 12—18 сторінок, а у формі контрольного завдання – 3—5 сторінок. 
Наприкінці роботи вміщується список вико ристаних літературних 
джерел, ставиться підпис студента і дата виконання.
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Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інсти-
тутів чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Конт-
рольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як пра-
вило, за п’ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки 
робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, 
після чого з урахуванням зауважень передається для повторної пере-
вірки разом з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без до-
тримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту 
без перевірки на доопрацювання.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 Індекс групи    
     
 
Прізвище, ім`я, по батькові студента 
    
    
     
Домашня адреса    
    
    
    
    
Найменування організації, посада  
    
    
    
    

 

Контрольна робота 
 

з дисципліни:        
        
        
        
        
за темою (розділом навчального плану):     
        
        
        
    
Прізвище та ініціали викладача      
        

 

Київ 200  

 Індекс групи    
     
 
Прізвище, ім`я, по батькові студента 
    
    
     
Домашня адреса    
    
    
    
    
Найменування організації, посада 
    
    
    
    

 

Контрольна робота 
 

з дисципліни:        
        
        
        
        
за темою (розділом навчального плану):     
        
        
        
    
Прізвище та ініціали викладача      
        

 

Київ 200  
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Приклад складання плану контрольної роботи 
реферативного типу

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ (РЕФЕРАТИВНОЇ) РОБОТИ
за темою “Здібності керівника та його авторитет”

Вступ ............................................................................………………………..3
1. Здібності керівника та їх характеристика
а) професійно-психологічна підготовленість ……..…………....…..4
б) організаторські здібності ............……………………………………..……7
в) педагогічні здібності ...............……………………………………….…….10
2. Авторитет керівника в колективі
а) вплив авторитету на ефективність керівництва .……..…….12
б) риси особистості авторитетного керівника ....…………………14
в) шляхи формування авторитету ......…………………………..………15
Висновки .......................……………………………………………………………..18
Список літератури ................……………………………………………………19

Виклад змісту контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладаєть-
ся відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за яким 
кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається 
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональ-
ної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Стан, можливості та перспективи розвитку оборонно-промисло-
вого комплексу Росії. 

 2. Мета, завдання та система військово-технічного співробітництва 
Російської Федерації. 

 3. Система військово-технічного співробітництва Російської Феде-
рації з іноземними державами. 

 4. Аналіз стану і перспектив військово-технічного співробітництва 
України та Російської Федерації. 

 5. Трансформація НАТО і забезпечення безпеки в Європі. 
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 6. Основні напрями поглиблення співробітництва України з Євро-
атлантичною спільнотою. 

 7. Розширення взаємовигідного економічного співробітництва з 
пострадянськими країнами. 

 8. Забезпечення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 
(АТР): запорука розвитку та політичної стабільності.

 9. Аналіз виникнення в АТР за останні десятиріччя механізму 
неформалізованих, напівофіційних політико-дипломатичних 
зв’язків і відносин. 

 10. Структурні, геополітичні та соціально-психологічні підстави  ви-
никнення в АТР особливої моделі стабільності. 

 11. Аналіз основних характеристик поняття “типова лідерська по-
ведінка”. 

 12. Перспективи військового та військово-технічного співробітниц-
тва України з РФ та країнами СНД

 13. Перспективи міжнародного економічного, військового та війсь-
ково-технічного співробітництва України.

 14. Сучасний стан та можливості розвитку оборонно-промислового 
комплексу України. 

 15. Реалізація національних інтересів України в контексті сучасних 
тенденцій на світовому ринку озброєнь.  

 16.  Актуальні питання міжнародного економічного співробітництва 
України в науково-технічній сфері. 

 17. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, що впли-
вають на стан обороноздатності держави, її економічну та воєнно-
економічну безпеку. 

 18. Пропозиції щодо удосконалення державного управління у війсь-
ково-технічній сфері забезпечення національної безпеки Украї-
ни.  

 19. Перспективне партнерство у регіонах Далекого Сходу та Півден-
но-Східної Азії

 20. Перспективи України у співробітництві з країнами Далекого Схо-
ду (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА). 

 21. Визначення економічних і політичних інтересів України у спів-
робітництві з країнами Далекого Сходу (ДС) та Південно-Схід-
ної Азії (ПСА). 

 22. Система зовнішньополітичних пріоритетів країн Далекого Сходу 
(ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА) у міжнародній політиці Ук-
раїни як суб’єкта. 
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 23. Сучасні інтеграційні процеси країн Далекого Сходу (ДС) та Пів-
денно-Східної Азії (ПСА).

 24. Міжетнічні конфлікти у контексті національної безпеки України: 
теоретичні аспекти.

 25. Розробка теоретичних положень та аналіз можливостей виник-
нення та засобів запобігання міжетнічним конфліктам в Україні. 

 26. Передовий досвід, узагальнення висновків і пропозицій учених, 
практиків, матеріалів засобів масової інформації щодо боротьби з 
тероризмом.  

 27. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 
країни. 

 28. Основні напрями воєнно-економічної стратегії та їх структурна 
перебудова. 

 29. Завдання воєнно-економічної стратегії на середньо- і довгостро-
ковий період. 

 30. Глобальні тенденції соціокультурної  динаміки і перспективи 
взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті.

 31. Суперечності у світовому цивілізаційному просторі у ХХ століт-
ті. 

 32. Тенденції динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами СНД, 
СОТ.

 33. Зовнішньоторговельні взаємовідносини України з країнами — 
учасницями СНД, СОТ. 

 34. Об’єктивні передумови нарощування обсягів міждержавного об-
міну товарами та послугами. 

 35. Складові багатовекторного напряму розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності України. 

 36. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія роз-
витку

 37. Реформи та стратегія розвитку у контексті європейської інтегра-
ції: оціночні позиції. 

 38. Визначальна функція демократизації та утвердження повноцін-
них інституцій громадянського суспільства.

 39. Міжнародна інтеграція оборонно-промислового комплексу Ук-
раїни: стан і проблеми розвитку.

 40. Інтеграція оборонно-промислового комплексу та його виробни-
чих процесів у міжнародні структури

 41. Інтеграція виробничих процесів оборонно-промислового комп-
лексу у міжнародні структури. 
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 42. Форми міжнародної інтеграції у сфері виробництва озброєння і 
військової техніки. 

 43. Напрямки ефективного розвитку міжнародного військово-тех-
нічного співробітництва. 

 44. Майбутнє договору з ПРО у контексті українсько-російсько-аме-
риканських відносин.

 45. Сутність договіру з ПРО як основи реалізації положень концепції 
взаємного гарантованого знищення (ВГЗ) супротивників. 

 46. Протиракетна оборона в забезпеченні американської військової 
стратегії. 

 47. Основні практичні кроки США, спрямовані на реалізацію про-
грами з підготовки до розгортання національної ПРО. 

 48. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій, що набува-
ють важливого значення для забезпечення національних інтере-
сів України. 

 49. Визначення стратегії розвитку відносин у форматі ГУУАМ—
ЄЕС—СНД.

 50. Трансформація ДКБ у структуру швидкого реагування як зміна 
військово-політичної ситуації в регіоні.  

 51. Стратегічні цілі, стан та механізми співробітництва України з де-
ржавами СНД.
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