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1.
Найменування показників

Опис дисципліни
Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності Вибіркова для студентів
Обов’язкова для
"назва спеціальності") / вибіркова
спеціальності
студентів
дисципліна
292 "Міжнародні
напряму підготовки
економічні відносини" 6.030503 «Міжнародна
економіка»
Семестр (осінній / весняний)
осінній
осінній
5
Кількість кредитів
5
150
Загальна кількість годин
150
1
Кількість модулів
1
30
Лекції, годин
30
20
20
Практичні/ семінарські, годин
Лабораторні, годин
100
Самостійна робота, годин
100
Тижневих годин для денної форми
навчання:
3
аудиторних
3
3,5
самостійної роботи студента
3,5
екзамен
Вид контролю
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль - формування
у студентів
комплексу знань з сутнісних
характеристик, структурних та функціональних складників, методів і показників
оцінки рівня, моніторингу та політики забезпечення міжнародної економічної
безпеки, вмінь аналізу впливу міжнародної безпеки на процеси, що відбуваються у
сучасному світі на глобальному, міжрегіональному, регіональному та
національному рівнях, вивчення механізмів нейтралізації негативного впливу
зовнішнього і внутрішнього середовища.
Завдання: ознайомлення студентів з етимологією та змістом основних
понять, категорій та термінів, фактологічним матеріалом з міжнародної
економічної безпеки; набуття системних знань щодо сучасної системи безпеки;
формування розуміння суті міжнародної економічної безпеки на міжнародні
відносини; вивчення основних підходів до мінімізації ризиків та забезпечення
міжнародної економічної безпеки.
Предмет: складові, інституціональний базис, чинники , загрози та ризики,
інструменти та механізми регулювання міжнародної економічної безпеки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність та основні складові міжнародної економічної безпеки.
Тема 2. Загрози та виклики міжнародній економічній безпеці та методичні
підходи до оцінки її рівня.

Тема 3. Параметри міжнародної економічної безпеки в сучасних
міжнародних відносинах.
Тема 4. Міжнародні і етнонаціональні конфлікти та війни: вплив на складові
міжнародної економічної безпеки.
Тема 5. Міжнародні моделі регіональних безпек. Міжнародна соціальноекономічна безпека.
Тема 6. Міжнародна енергетична та екологічна безпека.
Тема 7. Проблеми міжнародної економічної безпеки у фінансовій сфері.
Тема 8. Стратегічні інтереси держави у сфері забезпечення економічної
безпеки підприємницької діяльності.
Тема 9. Військово – економічні складові економічної безпеки держави:
національній, регіональній, міжнародний і глобальний безпекові рівні.
Тема10. Сутність, умови існування та структура тіньової економіки.
Міжнародна економічна небезпека за видами тіньової економіки.
Тема 11. Моделі дослідження проблем міжнародної економічної безпеки.

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
усього
У тому
Назви змістових модулів і тем
числi
л
п/с
лаб
срс
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1 . Теоретико-правові та інституційні основи регулювання міжнародної
економічної безпеки
Тема 1. Сутність та основні складові
міжнародної економічної безпеки.
16
4
2
10
Тема 2. Загрози та виклики
міжнародній економічній безпеці та
методичні підходи до оцінки її рівня.
Тема 3. Параметри міжнародної
економічної безпеки в сучасних
міжнародних відносинах.
Тема 4. Міжнародні і етнонаціональні
конфлікти та війни: вплив на складові
міжнародної економічної безпеки.
Разом за модулем 1

16

4

2

10

16

4

2

10

16

4

2

10

64

16

8

40

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення функціональних елементів міжнародної
економічної безпеки
Тема 5. Міжнародні моделі
регіональних безпек. Міжнародна
соціально-економічна безпека.

12

2

2

8

Тема 6. Міжнародна енергетична та
екологічна безпека.
Тема 7. Проблеми міжнародної
економічної безпеки у фінансовій сфері.
Тема 8. Стратегічні інтереси держави у
сфері забезпечення економічної безпеки
підприємницької діяльності.
Тема 9. Військово – економічна
складова економічної безпеки держави:
національній, регіональній, міжнародний
і глобальний безпекові рівні.
Тема10. Сутність, умови існування та
структура тіньової економіки.
Міжнародна економічна небезпека за
видами тіньової економіки.
Тема 11. Моделі дослідження проблем
міжнародної економічної безпеки.
Разом за модулем 2
Усього годин

11

2

2

7

14

2

2

10

11

2

2

7

12

2

2

8

13

2

1

10

13

2

1

10

86
150

14
30

12
20

60
100

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

Вид та тема заняття
№ з/п

2

Семінар – розгорнута бесіда:
Тема 1. Сутність та основні складові міжнародної економічної
безпеки.
Семінар запитань і відповідей:
Тема 2. Загрози та виклики міжнародній економічній безпеці та
методичні підходи до оцінки її рівня.

3

Семінар з виконанням практичних завдань:
Тема 3. Параметри міжнародної економічної безпеки в сучасних
міжнародних відносинах.

4

Семінар з виконанням практичних завдань:
Тема 4. Міжнародні і етнонаціональні конфлікти та війни: вплив
на складові міжнародної економічної безпеки.
Модульний контроль -1

1

Кількість
годин для
студентів
спеціальності
292 , за
напрямом
6.030503
2
2

2

2

5

6

7

8

9

11

Семінар – розгорнута бесіда:
Тема 5. Міжнародні моделі регіональних безпек. Міжнародна
соціально-економічна безпека.
Семінар з виконанням практичних завдань:
Тема 6. Міжнародна енергетична та екологічна безпека.
Семінар з виконанням практичних завдань:
Тема 7. Проблеми міжнародної економічної безпеки у фінансовій
сфері.
Семінар з виконанням практичних завдань:
Тема 8. Стратегічні інтереси держави у сфері забезпечення
економічної безпеки підприємницької діяльності.
Семінар запитань і відповідей:
Тема 9-10. Військово – економічна складова економічної безпеки
держави: національній, регіональній, міжнародний і глобальний
безпекові рівні. Сутність, умови існування та структура тіньової
економіки.
Семінар з виконанням практичних завдань:
Тема 11. Моделі дослідження проблем міжнародної економічної
безпеки.
Модульний котроль-2

Усього

2

2

2

2

2

2

20

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей, слайдових презентацій за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами сертифікації та складання на
її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема самостійної
Зміст самостійної роботи
Засоби діагностики
занять
роботи
Змістовий модуль 1 . Теоретико-правові та інституційні основи регулювання
міжнародної економічної безпеки

Семінар –
розгорнута бесіда
Тема 1.
Сутність та
основні складові
міжнародної
економічної
безпеки.

10

Семінар запитань
і відповідей:
Тема 2.
Загрози та
виклики
міжнародній
економічній
безпеці та
методичні
підходи до
оцінки її рівня.

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Тема 3.
Параметри
міжнародної
економічної
безпеки в
сучасних
міжнародних
відносинах.

10

1.
Опрацювання
конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: зміст поняття «безпека»; міжнародна
безпека та система міжнародної безпеки;
теоретичні основи безпеки економічного
розвитку; еволюція теорії економічної безпеки у
процесі суспільно-економічних трансформацій;
сучасний
інструментарій
забезпечення
економічної безпеки країн.
Джерело [1-3;7; 10; 11; 12;14;16;17].
2. Самотестування.
3.
Опрацювання порівняльних зауважень
міжнародних фахівців з економічної безпеки
(відеороліки
професорів
з
безпеки
Австралійського
університету
Murdoch
University),
складання
термінологічного
словника
понять
з
теоретичних
основ
міжнародної економічної безпеки.
1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: національний економічний інтерес і
загрози в глобальному вимірі; класифікація
загроз в міжнародній економічній безпеці; суть і
характеристика класифікації загроз економічній
безпеці суб’єктів господарювання; реалізація
національних
інтересів
країн
у
зовнішньоекономічній сфері; сучасні загрози

та
виклики
системі
економічної безпеки.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
практичних завдань та
обговорювання
презентаційного
матеріалу

міжнародної

Джерело [1-3;5; 8; 10; 11; 12;14;16;17].
2. Самотестування.
3.Вирішення практичних завдань по
формуванню схем загроз різного рівня.
Підготовка презентаційного матеріалу по
класифікаціям загроз та викликів міжнародної
безпеки.
1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
стан
глобального
середовища
10

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
термінологічного
словника

безпеки; механізм ООН із забезпечення
безпеки; проблема адаптації існуючих
структур до сучасних безпекових загроз;
роль провідних держав у формуванні
міжнародної безпеки.
Джерело [2;9; 10;12;14;16;17]
2.Самотестування.
3.Опрацювання
експертних
висновків
міжнародних фахівців з економічної безпеки
(відеороліки
професорів
з
безпеки
Австралійського
університету
Murdoch
University), дослідження структурних елементів і
складання схеми механізму ООН із забезпечення
безпеки

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
ситуаційних завдань

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Тема 4.
Міжнародні і
етнонаціональні
конфлікти та
війни: вплив на
складові
міжнародної
економічної
безпеки.

Разом змістовий
модуль 1

10

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: конфлікт, економічна криза, війна;
особливості
міжнародного
економічного
конфлікту; конфлікт не міжнародного характеру;
передумови, класифікація, форми прояву та
методи вирішення етнонаціональних конфліктів
та їх вплив на міжнародну економічну безпеку;
економічна складова сучасного тероризму та її
вплив на національну і міжнародну економічну
безпеку; «економічні війни»; «торгівельні
війни»; гібридні війни.
Джерело [2; 9; 10;11; 22].
2.
Самотестування.
3.
Вирішення ситуаційних завдань щодо
сучасних міжнародних економічних конфліктів.
4.
Підготовка до модульної контрольної
роботи №1

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
ситуаційних завдань,
модульної контрольної
роботи №1

40

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення функціональних елементів міжнародної економічної безпеки
1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Семінар –
рекомендованої літератури для обговорення
розгорнута бесіда
питань: економічні проблеми європейської
безпеки;
роль НАТО в забезпеченні Тестування, фронтальне
Тема 5.
європейської безпеки; ОБСЄ як одна з моделей
та індивідуальне
Міжнародні
8
європейської безпеки;
сутність моделі
опитування,
моделі
європейської безпеки, що створює ЄС;
заслуховування та
регіональних
економічні та соціальні проблеми безпеки на
обговорювання
безпек.
Близькому та Середньому Сході, в Азійськодоповідей, перевірка
Міжнародна
Тихоокеанському регіоні,
на євразійському
індивідуального
соціальнопострадянському просторі
завдання
економічна
Демографічна безпека держави як стан
безпека.
захищеності держави, суспільства та ринку праці
від демографічних загроз. Соціальні індикатори
економічної безпеки людини (розмір оплати
праці, величина сукупних доходів на душу
населення, їх структура та використання,
розподіл населення за рівнем середньодушового
сукупного
доходу,
поживання
продуктів
харчування на душу населення). Чинники
безпеки та ризику при оцінці виробничої
безпеки держави. Суть проблеми забезпечення
продовольчої безпеки; міжнародні інституції в
галузі забезпечення продовольчої безпеки;
асиметричність
продовольчої
безпеки
у
сучасному світі; ГМО та продовольча безпека;
проблема голоду в сучасному світі.
Джерело [2; 4; 6; 7;8; 11].
2.Самотестування.
3.Підготовка
презентації
по
моделям
регіональних економічних безпек.
1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Семінар з
рекомендованої літератури для обговорення
виконанням
питань: тенденції споживання енергії у світі; Тестування, фронтальне
практичних
7
забезпечення країн вуглеводнями та асиметрія їх
та індивідуальне
завдань
розміщення;нормативно-правова
база
опитування, перевірка
забезпечення
енергетичної
безпеки
у
ситуативних завдань
Тема 6.
світі;актори світового ринку енергії; загрози
Міжнародна
енергетичній безпеці; екологічна складова
енергетична та
міжнародної безпеки; міжнародні зусилля країн
екологічна
у підтримці клімату та збереженні екосистеми;
безпека.
підходи до охорони навколишнього середовища

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
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Тема 7.
Проблеми
міжнародної
економічної
безпеки у
фінансовій
сфері.

Семінар з
виконанням
практичних
завдань

7

Тема 8.
Стратегічні
інтереси
держави у сфері
забезпечення
економічної
безпеки
підприємницької
діяльності.
Семінар запитань
і відповідей:
Тема 9.
Оборонна та
військово –
економічна
складова
економічної
безпеки
держави:
національній,
регіональній,
міжнародний і
глобальний
безпекові рівні.

8

в
контексті
забезпечення
міжнародної
екологічної безпеки; міжнародні актори, що
провадять діяльність з охорони навколишнього
середовища;участь України в механізмах
Кіотського протоколу.
Джерело [2; 4; 6; 7;8; 11; 14;16;17]
2.Самотестування.
3.Ситуативні завдання з вивчення основних
принципів мінімізації ризиків міжнародної
енергетичної і екологічної безпеки.
1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: фінансова безпека держави в умовах
глобалізації; складові фінансової безпеки
держави та їх загальна характеристика; офшорні
зони: сутність, типи; вплив глобальної
фінансової кризи на різні країни та регіони;
діяльність ФАТФ. Банківська безпека, чинники
ефективності її функціонування; зовнішні і
внутрішні дестабілізуючі чинники. Безпека
небанківського фінансового сектору. Боргова
безпека держави. Бюджетна безпека держави.
Валютна безпека держави та політика
курсоутворення. Грошово-кредитна безпека.
Джерело [11;15;16].
2. Самотестування.
3. Вирішення практичних завдань з визначення
рівня фінансової безпеки країни.
1.
Опрацювання
конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
Складові
економічної
безпеки
підприємницької діяльності; місце безпеки
підприємницької
діяльності
в
структурі
національної і міжнародної безпеки держави;
класифікація можливих агресорів за ступенем їх
впливу на безпеку підприємницької діяльності;
механізми і інструменти досягнення стану
соціальноекономічної збалансованості розвитку
і забезпечення національної безпеки країни.
2.
Джерело [14;16;17].
3.
Самотестування.
3.Вирішення практичних завдань з забезпечння
економічної безпеки піприємницької діяльності.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
практичних завдань

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
практичних завдань

1.Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення питань:
інструменти забезпечення обороноздатності
держави, фінансової, інноваційної та інвестиційної
безпеки промислових регіонів і підприємств різних Тестування, фронтальне
галузей економіки. Формування Національної
та індивідуальне
системи технічного регулювання у контексті Угоди опитування, перевірка
про Асоціацію між Україною та ЄС. Військово –
практичних завдань
економічна складова економічної безпеки держави
на різних рівнях небезпек.
Джерело [14;16;17].
2.Самотестування.
3.Вирішення розрахункових завдань з
визначення індексу оборонної та воєнноекономічної безпеки держави.

Семінар з
виконанням
практичних
завдань:
Тема 10.
Сутність,
умови
існування та
структура
тіньової
економіки.
Міжнародна
економічна
небезпека за
видами
тіньової
економіки.
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1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: теоретико-методичний аналіз тінізації
економіки як глобальної проблеми; економічні
моделі компонентної структури корупційної
діяльності; аналіз поширення корупції у країнах
світу;
економетрична
оцінка
каузальних
взаємозв’язків тінізації, корупції та економічної
безпеки і зростання.
Джерело [14;16;17].
2. Самотестування.
3.Вирішення
практичних
завдань
зі
структурування і дослідження механізмів
функціонування тіньової економіки.

Семінар з
виконанням
практичних
завдань:
Тема 11.
Моделі
дослідження
проблем
міжнародної
економічної
безпеки.

10

Разом змістовий
модуль 2

60

Разом

100

1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Математичний апарат прийняття
управлінських рішень у предметних задачах
економічної безпеки. Концептуальні моделі
прогнозування рівня енергетичної безпеки,
модифікована модель Солоу для прогнозування
рівня економічної безпеки, міжгалузеві
балансові моделі, еколого-економічні моделі
відновлення територій, методи моделювання
наслідків техногенно-природних катастроф та
впливу енергетики на стан складових
навколишнього
середовища
тощо.
Прогнозування рівня економічної безпеки за
допомогою експертної системи (мон 138).
Етапи дослідження стану економічної безпеки.
Формування системи одиничних показників
(множини індикаторів) за функціональними
складовими економічної безпеки. Розрахунок
одиничних показників економічної безпеки
регіону за її функціональними складовими.
Зведення значень одиничних показників до
єдиних меж вимірювання (нормалізація
індикаторів).
Джерело [14;16;17].
2. Самотестування.
3.Вирішення практичних
завдань з
розрахунку групових показників економічної
безпеки (за функціональними складовими) за
допомогою
середнього
геометричного
значення та розрахунку інтегрального
показника економічної безпеки держави
(регіону)
за
допомогою
середнього
геометричного значення.
4. Підготовка до модульної контрольної
роботи №2

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
практичних завдань

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, перевірка
практичних завдань та
модульної контрольної
роботи №2

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1
1. Знання і розуміння
концептуальних основ
забезпечення міжнародної
економічної безпеки
2. Знання складових
елементів системи
економічної безпеки
держави
3. Уміння використовувати
основні підходи до
визначення ключових
понять (безпека, загроза,
система безпеки,
забезпечення економічної
безпеки)
4. Уміння застосовувати
алгоритм моделювання
системи безпеки
5. Здатність визначати
вплив факторів
зовнішньополітичного
середовища на
забезпечення економічної
безпеки в контексті
зародження і переростання
кризової ситуації у
конфлікт
6. Вміння на основі
моніторингу та аналізу
діяльності органів влади
пропонувати організацій
но-правові засоби
підвищення ефективності
діяльності управлінських
структур, у тому числі сил
забезпечення економічної
безпеки
7. Здатність розробляти
пропозиції щодо
визначення стратегічних
цілей і завдань розвитку
території, галузі на основі
результатів системного
аналізу соціальноекономічного стану
розвитку держави,
застосовуючи методики
визначення певних
показників.

+

2

Загальні
3
4

5

Компетентності
Предметно-спеціальні
6
1
2
3
4
5

6

+

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми
практичног
о заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Вид
роботи/бали
Обговорення Індивідуальне
теоретичних
завдання
питань теми

ПМК

Змістовий модуль
1
2

Тема 1

2

Тема 2

1

2

Тема 3

1

2

Тема 4
Разом
змістовий
модуль 1

1

2

5

6

Сума
балів

3
5

8
3

2

5

5

8

5

22

Змістовий модуль
2
Тема 5

1

Тема 6

1

Тема 7

1

2

3

Тема 8

1

1

2

Тема 9

1

1

2

Тема 10

1

2

3

Тема 11
Разом
змістовий
модуль 2
Разом

1

2

7

9

1

12

15

3

1

2

1

5

7

5

8

5

5

27

10

10

50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Скляр Н.М. Міжнародна економічна безпека: візуальний курс лекцій /
Н.М. Скляр.: [ДонНУЕТ], 2018. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://
http://www.moodle.donnuet.edu.ua/course/view.php?id=713#section-0
2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р.
№ 964-IV// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakin.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=964-15.
3. Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від
12.02.2007 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=105 %2F207].
4. Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів
соціально-економічного розвитку регіонів: Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.02.2004р. № 113: [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/.
5. Бабець І. Г. Зовнішньоекономічна безпека регіонів України в умовах
співробітництва з країнами ЄС: теоретико-методологічні та прикладні аспекти:
Монографія І. Г. Бабець. – Львів: ПАІС, 2011. – 400 с.
6. Белорус О. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития / О. Г.

Белорус, Д. Г. Лукьяненко и др. – К.: Юрияне, 2000. – 424 с.
7. Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи
для України [Текст] : монографія / [Власюк О. С. та ін. ; відп. ред. Б. О.
Парахонський] ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар.
безпеки. - Київ : Фоліант, 2008. - 589 с.
8. Бодрук О.С. Структура воєнної безпеки: національний та міжнаціональний
аспекти: монографія. – К.: НІПМБ, 2001. – 300с.
9. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: Навчальний
посібник. - К.: Либідь, 1995. - 111 с.
10. Васенко В. К. Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання
та тіньова економіка: Монографія / В.К. Васенко, Л.А. Пуш, І.П. Шульга та ін. –
Черкаси: Маклаут, 2010. – 367 с.
11. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посібник /
В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний; за ред. д-ра екон.
наук, проф. В. В. Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с. – ISBN: 966-574-318-X.
12. Горбулін В. П. Засади національної безпеки України: підручник / В. П.
Горбулін, А. Б. Качинський. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 272 с. – ISBN: 978-9661648-08-0.
13. Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон,
підприємство / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк О.І. та ін.;
За ред. Гейця В. М.: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 240 с. – ISBN: 966392-094-7.
14. Гуменюк А. М. Модернізаційна парадигма зовнішньоекономічної
політики України / А.М. Гуменюк, А. П. Грабовски, М.И. Флейчук // Проблемы
внешних связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект:
сборник научных трудов.– Донецк: ДонНУ, 2011. – Ч. 2.– 1050 с.
15. Гуменюк А. М. Взаємозв’язок структурної та соціальної політики в
контексті забезпечення економічної безпеки держави / А.М. Гуменюк //
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных
форм собственности: сб. науч. тр. – Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики промсти, 2010. – Вып. 3 ( т. 1). – 426 с.
16. Гуменюк А. М. Концептуальні засади моделювання соціальноекономічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики /
А. М. Гуменюк, А. І. Мокій, М. І. Флейчук // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. –
Вип. 124/125. Економіка. – 108 с.
17. Грубов В. Європейська колективна безпека в умовах глобалізації:
ліберальна парадигма: монографія. – К.: 2007. – 554 с.
18. Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П.
Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 474
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