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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних міжнародних відносинах є проблеми, від вирішення 
яких залежить доля народів. Йдеться, зокрема, про комплекс міжна-
родного військово-технічного співробітництва, яке справляє вплив 
на ситуацію у світі. 

До того, що було сказано і написано останніми роками про при-
чини розпаду СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав, 
необхідно додати лише одне — розпався не союз народів, розвалила-
ся система, що прогнила. Доля політичного режиму в Радянському 
Союзі наочно підтвердила, що тоталітаризм не здатний змінюватися 
за самою своєю природою. При всій неминучості, як кажуть одні, іс-
торичного, а інші — трагічного акту — розпаду СРСР, він загрожував 
великими та непередбачуваними потрясіннями. І не тільки для ко-
лишніх радянських республік. 

Те, що цього значною мірою вдалося уникнути, напевне, треба 
внести до активу Співдружності Незалежних Держав. Вона відіграла 
роль своєрідного буфера або, за технічною термінологією, редуктора, 
що спершу та й надалі істотно пом’якшив удар раптового політичного 
й економічного катаклізму. Співдружність замість Союзу в очах біль-
шості наших людей, вихованих на радянських традиціях, виглядала 
усе-таки краще, ніж одномиттєве, хоча й цивілізоване, “розлучення” 
союзних республік. 

Створивши механізм багатостороннього політичного діалогу на 
найвищому рівні, лідери країн Співдружності виробили загальний 
підхід до виконання зобов’язань колишнього СРСР перед світовою 
спільнотою, особливо в питаннях, що стосувалися боргів та ядерної 
безпеки. Це відкрило країнам — учасницям СНД шлях до міжнарод-
ного співробітництва. 

Дисципліна “Міжнародне військово-технічне співробітництво” 
вивчає різноманітні явища, які становлять розвиток її міжнародного 
військово-технічного співробітництва, а також фак тори забезпечен-
ня цих характеристик. Робота навіть із простим питанням щодо вій-
ськово-технічного співробітництва потребує професійних знань, які 
постійно накопичуються на теоретичному та практичному рівнях. У 
цьому зв’язку розширення та поглиблення знань про міжнародне вій-
ськово-технічне співробітництво — одне з основних завдань політики 
нашої держави. 
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Україна в цілому успішно розвиває військово-технічне співробіт-
ництво з іноземними державами. Найбільша частка експорту товарів 
військового призначення припадає на країни СНД, головним чином 
на Російську Федерацію. Іншими перспективними напрямами війсь-
ково-технічного співробітництва є держави Південно-Східної Азії, 
Африки та Близького Сходу.

Важливою складовою в системі підготовки студентів, діяльність 
яких буде пов’язана з питаннями міжнародного військово-технічного 
співробітництва, є вивчення пропонованої дисципліни. Без належно-
го її опанування неможливо реалізувати сучасну систему міжнарод-
ного військово-технічного співробітництва, за якої студент повинен 
орієнтуватись у сучасному просторі. Сфера міжнародного військо-
во-технічного співробітництва потребує фахівців, здатних грунтовно 
аналізувати будь-яке завдання і знаходити найоптимальніші шляхи 
розв’язання таких завдань, а також знати все про розвиток військово-
технічного співробітництва з іноземними державами, з якими мають 
справу не тільки фахівці з цієї галузі.

Мета вивчення дисципліни “Міжнародне військово-технічне 
співробітництво” — поглибити теоретичні і практичні знання з пи-
тань розвитку військово-технічного співробітництва з іноземними 
державами, а також з державами СНД, набути уміння застосовувати 
ці знання при розв’язанні конкретних практичних завдань і пошуках 
сучасних наукових досягнень у сфері міжнародного військово-тех-
нічного співробітництва.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

 “МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

2

3

4

5
6

Змістовий модуль І. Військово-технічне 
співробітництво з  іншими іноземними державами 
Концепція військово-технічного співробітництва Украї-
ни з іноземними державами
Сучасний стан, можливості та перспективи розвитку  
оборонно-промислового комплексу Росії
Військово-технічне співробітництво з іншими іноземни-
ми державами
Оборонні та необоронні витрати в США: макроекономіч-
не порівняння
Стан та перспективи співробітництва України з ЄС
Забезпечення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському ре-
гіоні (АТР): запорука розвитку та політичної стабільності

7

8

9

10
11
12

13

14

Змістовий модуль ІІ. Перспективи військового та війсь-
ково-технічного співробітництва України з РФ та з краї-
нами СНД
Перспективи міжнародного економічного, військового та  
військово-технічного співробітництва України
Перспективне партнерство у регіонах Далекого Сходу та 
Південно-Східної Азії
Міжетнічні конфлікти у контексті національної безпеки 
України: теоретичні аспекти
Міжнародний досвід боротьби з тероризмом 
Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика
Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспек-
тиви взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті
Тенденції динаміки зовнішньої торгівлі України з країна-
ми СНД, СОТ
Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія 
розвитку
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1 2

15

16

17

18

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

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО”

Змістовий модуль I. Військово-технічне співробітництво з  
іноземними державами 

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

Загальна характеристика стану військово-технічного співробіт-
ництва. Мета та принципи військово-технічного співробітництва. 
Основні напрями військово-технічного співробітництва. Правове за-
безпечення реалізації Концепції.

Література: основна [4; 7; 32; 39; 46; 54];
                      додаткова [1; 7; 20—22]

Тема 2. Сучасний стан, можливості та перспективи 
розвитку оборонно-промислового комплексу Росії

Місце Росії на світовому ринку озброєння. Стан, можливості та 
перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу Росії. 
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Мета, завдання та система військово-технічного співробітництва 
Російської Федерації. Система військово-технічного співробітництва 
Російської Федерації з іноземними державами. Аналіз стану і перс-
пектив військово-технічного співробітництва України та Російської 
Федерації. 

Література: основна [7; 32; 35; 38; 49; 53];
                      додаткова [7; 15; 20; 22]

Тема 3. Військово-технічне співробітництво з іншими 
іноземними державами 

Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного спів-
робітництва та експортного контролю. Європа на порозі XXI століт-
тя. Трансформація НАТО і забезпечення безпеки в Європі. Тактична 
ядерна зброя (ТЯЗ) в Європі: історія та сучасний стан.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

Вплив оборонних витрат на економіку США. Вплив необоронних 
витрат на економіку США. Результати тестування величин часових 
затримок. Результати емпіричного аналізу. 

Література: основна [6; 7; 10; 13; 19; 39; 52];
додаткова [16; 15; 22]

Тема 5. Стан та перспективи співробітництва  
України з ЄС

Сутність та історія виникнення Європейського Союзу (ЄС). Мета 
та завдання спільної стратегії “Україна — ЄС”. Основні напрями пог-
либлення співробітництва України з Євроатлантичною спільнотою. 
Розширення взаємовигідного економічного співробітництва з пост-
радянськими 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

Аналіз виникнення в АТР за останні десятиріччя механізму не-
формалізованих, напівофіційних політико-дипломатичних зв’язків і 
відносин. Структурні, геополітичні та соціально-психологічні підста-
ви  виникнення в АТР особливої моделі стабільності. Аналіз основ-
них характеристик поняття “типова лідерська поведінка”. 

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

Сутність та складові військово-технічної політики держави. Су-
часний стан та можливості розвитку оборонно-промислового комп-
лексу України. Реалізація національних інтересів України в контексті 
сучасних тенденцій на світовому ринку озброєнь.  Актуальні питання 
міжнародного економічного співробітництва України в науково-тех-
нічній сфері. Тенденції розвитку міжнародних економічних відно-
син, що впливають на стан обороноздатності держави, її економічну 
та воєнно-економічну безпеку. Пропозиції щодо удосконалення де-
ржавного управління у військово-технічній сфері забезпечення на-
ціональної безпеки України.  

Література: основна [8; 11—13; 32; 39; 46; 54];
                 додаткова [1; 7; 20—22]    

Тема 8. Перспективне партнерство у регіонах Далекого Сходу 
та Південно-Східної Азії

Сутність, мета та історичне значення Декларації “Про державний 
суверенітет” та “Основних напрямків зовнішньої політики України”.  
Перспективи України у співробітництві з країнами Далекого Сходу 
(ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА). Визначення економічних і 
політичних інтересів України у співробітництві з країнами Далекого 
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Сходу (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА). Система зовнішньополі-
тичних пріоритетів країн Далекого Сходу (ДС) та Південно-Східної 
Азії (ПСА) у Міжнародній політиці України як суб’єкта. Сучасні ін-
теграційні процеси у країнах Далекого Сходу (ДС) та Південно-Схід-
ної Азії (ПСА).

Література: основна [15; 31; 33; 35; 46; 49; 52];
                        додаткова [1; 7; 12; 16; 17]    

Тема 9. Міжетнічні конфлікти у контексті національної 
безпеки України: теоретичні аспекти

Розробка теоретичних положень та аналіз можливостей виник-
нення та засобів запобігання міжетнічним конфліктам як система 
суспільних відносин в Україні. Типологізація етноконфліктів. Чин-
ники ризику національних конфліктів. Економічне підгрунтя етно-
політичної ситуації. Управління міжетнічним конфліктом.

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

Тема 10. Міжнародний досвід боротьби з тероризмом 

Тероризм як загроза для окремих людей, народів і всього людс-
тва. Аналіз становища щодо терористичних дій у країнах СНД та в 
інших державах. Передовий досвід, узагальнення висновків і пропо-
зицій учених, практиків, матеріалів засобів масової інформації щодо 
боротьби з тероризмом.  Багатоаспектний і цікавий досвід боротьби з 
тероризмом у США.

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

Тема 11. Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика

Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 
країни. Воєнно-економічна стратегія. Воєнно-економічний потен-
ціал. Основні напрями воєнно-економічної стратегії та їх структур-
на перебудова. Завдання воєнно-економічної стратегії на середньо- і 
довгостроковий період. Роль експортного потенціалу оборонної про-
дукції і послуг. 

Література: основна [6; 7; 11—13; 32; 35—38; 44, 49; 53];   
                  додаткова [7; 15; 20; 22]    
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Тема 12. Глобальні тенденції соціокультурної  динаміки і 
перспективи взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті

Сутнісна характеристика та історія цивілізацій. Реальність пере-
ходу від пізньоіндустріального суспільства (у  капіталістичному і со-
ціалістичному його варіантах) до постіндустріального. Суперечності 
у світовому цивілізаційному просторі у ХХ столітті. 

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

Зовнішньоторговельні взаємовідносини України з країнами — 
учасницями СНД, СОТ. Об’єктивні передумови нарощування об-
сягів міждержавного обміну товарами та послугами. Складові бага-
товекторного напряму розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України. 

Література: основна [6; 7; 9; 49; 54];
                      додаткова [1; 7; 8; 18; 20]    

Тема 14. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ  
і стратегія розвитку

Нова історична реальність реформ та стратегії розвитку в Україні. 
Реформи та стратегія розвитку у контексті європейської інтеграції: 
оціночні позиції. Визначальна функція демократизації та утверджен-
ня повноцінних 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

Інтеграція виробничих процесів оборонно-промислового комп-
лексу у міжнародні структури. Міжнародна інтеграція у військово-
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технічній сфері. Форми міжнародної інтеграції у сфері виробництва 
озброєння і військової техніки. Напрямки ефективності розвитку 
міжнародного військово-технічного співробітництва. 

Література: основна [5; 8; 31; 49; 54];
                      додаткова [1; 21; 22]   

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

Сутність договіру з ПРО як основи реалізації положень концепції 
“взаємного гарантованого знищення” (ВГЗ) супротивників. Проти-
ракетна оборона в забезпеченні американської військової стратегії. 
Основні практичні кроки США, спрямовані на реалізацію програми 
з підготовки до розгортання національної ПРО. Прогнозування мож-
ливих сценаріїв розвитку подій, що набувають 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

Сутність Договору про колективну безпеку (ДКБ) та його істо-
ричне значення. Дисбаланс у відносинах Російської Федерації з краї-
нами СНД. 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 співпраці 
України з державами СНД

Критеріальні оцінки співпраці України та Росії у контексті дов-
гострокової стратегічної орієнтації суспільства. Удосконалення фі-
нансового забезпечення наукових досліджень. Створення фондів під-
тримки фундаментальних досліджень. Міжнародне співробітництво 
країн СНД. 

Література: основна [5; 8; 9; 13; 49; 52; 54];
додаткова [1; 7; 21; 22]    
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Охарактеризуйте стан військово-технічного співробітництва. 
 2. Мета та принципи військово-технічного співробітництва. 
 3. Основні напрями військово-технічного співробітництва. 
 4. Правове забезпечення реалізації концепції військово-технічного 

співробітництва України з іноземними державами.
 5. Місце Росії на світовому ринку озброєння. 
 6. Стан, можливості та перспективи розвитку оборонно-промисло-

вого комплексу Росії. 
 7. Мета, завдання та система військово-технічного співробітництва 

Російської Федерації з іноземними державами. 
 8. Система військово-технічного співробітництва Російської Феде-

рації з іноземними державами. 
 9. Аналіз стану і перспектив військово-технічного співробітництва 

України та Російської Федерації 
 10. Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного спів-

робітництва та експортного контролю. 
 11. Європа на порозі XXI століття. 
 12. Трансформація НАТО і забезпечення безпеки в Європі. 
 13. Тактична ядерна зброя (ТЯЗ) в Європі: історія та сучасний стан.
 14. Необхідність нових ініціатив у галузі ядерного роззброєння. 
 15. Щодо долі тактичної ядерної зброї в Європі. 
 16. Вплив оборонних витрат на економіку США. 
 17. Вплив необоронних витрат на економіку США. 
 18. Результати тестування величин часових затримок. 
 19. Результати емпіричного аналізу. 
 20. Стан та перспективи співробітництва України з ЄС.
 21. Сутність за історія виникнення Європейського Союзу (ЄС). 
 22. Мета та завдання спільної стратегії “Україна — ЄС”. 
 23. Основні напрями поглиблення співробітництва України з Євро-

атлантичною спільнотою. 
 24. Розширення взаємовигідного економічного співробітництва з 

пострадянськими країнами. 
 25. Забезпечення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

(АТР): запорука розвитку та політичної стабільності.
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 26. Аналіз виникнення в АТР за останні десятиріччя механізму 
неформалізованих, напівофіційних політико-дипломатичних 
зв’язків і відносин. 

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

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

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

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

 31. Сутність та складові військово-технічної політики держави. 
 32. Сучасний стан та можливості розвитку оборонно-промислового 

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

тенденцій на світовому ринку озброєнь.  
 34.  Актуальні питання міжнародного економічного співробітництва 

України в науково-технічній сфері. 
 35. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, що впли-

вають на стан обороноздатності держави, її економічну та воєнно-
економічну безпеку. 

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

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

 38. Сутність, мета та історичне значення Декларації “Про державний 
суверенітет” та “Основних напрямків зовнішньої політики Украї-
ни”. 

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

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

 41. Система зовнішньополітичних пріоритетів країн Далекого Схо-
ду (ДС) та Південно-Східної Азії (ПСА) у Міжнародній політиці 
України як суб’єкта. 
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 42. Сучасні інтеграційні процеси країн Далекого Сходу (ДС) та Пів-
денно-Східної Азії (ПСА).

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

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

 45. Типологізація етноконфліктів. 
 46. Чинники ризику національних конфліктів. 
 47. Економічне підгрунтя етнополітичної ситуації. 
 48. Управління міжетнічним конфліктом.
 49. Міжнародний досвід боротьби з тероризмом. 
 50. Тероризм як загроза для окремих людей, народів і всього людства. 
 51. Аналіз становища щодо терористичних дій у країнах СНД та ін-

ших державах. 
 52. Передовий досвід, узагальнення висновків і пропозицій учених, 

практиків, матеріалів засобів масової інформації щодо боротьби з 
тероризмом.  

 53. Багатоаспектний і цікавий досвід боротьби з тероризмом у США.
 54. Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика.
 55. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 

країни. 
 56. Розкрийте питання воєнно-економічної стратегії. 
 57. Розкрийте питання воєнно-економічного потенціалу. 
 58. Основні напрями воєнно-економічної стратегії та їх структурна 

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

ковий період. 
 60. Роль експортного потенціалу оборонної продукції і послуг. 
 61. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи 

взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті.
 62. Сутнісна характеристика та історія цивілізацій. 
 63. Реальність перехіду від пізньоіндустріального суспільства (у ка-

піталістичному і соціалістичному його варіантах) до постіндуст-
ріального.

 64. Суперечності у світовому цивілізаційному просторі у ХХ сто- 
літті. 

 65. Тенденції динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами СНД, 
СОТ.
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 66. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами — учасни-
цями СНД, СОТ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 76. Міжнародна інтеграція у військово-технічній сфері. 
 77. Форми міжнародної інтеграції у сфері виробництва озброєння і 

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

нічного співробітництва. 
 79. Майбутнє договору з ПРО у контексті українсько-російсько-аме-

риканських відносин.
 80. Сутність договору з ПРО як основи реалізації положень концеп-

ції взаємного гарантованого знищення (ВГЗ) супротивників. 
 81. Протиракетна оборона в забезпеченні американської військової 

стратегії. 
 82. Основні практичні кроки США, спрямовані на реалізацію про-

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

важливого значення для забезпечення національних інтересів 
України. 

 84. Визначення стратегії розвитку відносин у форматі ГУУАМ—
ЄЕС—СНД.
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 85. Сутність Договору про колективну безпеку (ДКБ) та його істо-
ричне значення. 

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

військово-політичної ситуації в регіоні.  
 88. Стратегічні цілі, стан та механізми співпраці України з держава-

ми СНД.
 89. Критеріальні оцінки співпраці України та Росії у контексті довго-

строкової стратегічної орієнтації суспільства. 
 90. Удосконалення фінансового забезпечення наукових досліджень.

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

4) формулювання заключних висновків з прогнозу розвитку про-
цесу (явища) у 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.

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.

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. Зразок складання плану 
контрольної роботи наведено далі.

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.
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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  

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
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б) риси особистості авторитетного керівника ...…………………14
в) шляхи формування авторитету .....…………………………..………15
Висновки ......................……………………………………………………………...18
Список літератури ................……………………………………………………19

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. 
 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 з 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.  
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 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 України.  

 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. 

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

СОТ.
 33. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами-учасниця-

ми СНД, СОТ. 
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 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. 

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

 46. Протиракетна оборона в забезпеченні американської військової 
стратегії. 

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

 48. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій, що набуває 
важливого значення для забезпечення національних інтересів 
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 співпраці України з держава-
ми СНД.
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