
Назва дисципліни 
Міжнародний тероризм як загроза міжнародним 

відносинам 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Новікова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0577051059 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з «Міжнародних відносин та світової політики», 

Міжнародного публічного права».. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

- Полягає в виявленні суті феномену тероризму, 

проблем його сутнісної характеристики,  світового 

досвіду боротьби з тероризмом та протидії  йому. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: 

- понятійно-категоріальний апарат;  

- особливості та ключові аспекти світового досвіду 

боротьби з тероризмом; 

причини розширення масштабу терористичних 

загроз; 

- причини поглиблення світових політичних 

конфліктів; 

- стирання кордонів між національною і 

міжнародною боротьбою з тероризмом; 
- сучасний стан  протидії міжнародному тероризму; 

            -     міжнародно-правове забезпечення боротьби з 

міжнародним тероризмом. 

вміти: 
- аргументовано обґрунтовувати свою точку зору з 

питань протидії міжнародному тероризму, 

спираючись на отримані знання. 

- орієнтуватися в джерелах і літературі, присвяченій 

проблемам міжнародного тероризму; 

- використовувати отримані методичні навички для 

самостійного аналізу динаміки розвитку 

регіональних ситуацій; 

- вести ефективну дискусію в науковому середовищі. 
 

 

 



Теми  аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

 

1 .Еволюція підходів до проблеми тероризму в міжнародних 

відносинах   

2. Тероризм – світова проблема людства. 

3. Міжнародний тероризм: поняття, сутність, характеристика, 

види. 

4. Поняття «терор», «тероризм», « міжнародний тероризм» у 

сучасній  теорії та практиці . 

5. Міжнародно-правова основа протидії  міжнародному 

тероризму є 

6. Суб’єкти та учасники міжнародно-правової протидії  

міжнародному тероризму  

 7. Діяльність ООН в сфері протидії тероризму. 

8. Діяльність Європейського союзу у сфері протидії новим 

викликам і загрозам. 

9. Антитерористичні стратегії як основа дієвого механізму 

міжнародно-правової протидії тероризму.  

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


