
Назва дисципліни Миротворчі місії ООН 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Дисципліна за вибором 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 «Міжнародна інформація 

та міжнародні комунікаціїї». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Здоровко Сергій Федорович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0675797400 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів 

вищої освіти на підставі раніше засвоєного 

матеріалу з політології, соціології та інших 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

формування системи теоретичних знань студентів  

щодо досвіду проведення миротворчих операцій 

ООН, або дій коаліцій, які виступають під егідою 

Організації Об'єднаних Націй, роботи відповідних 

механізмів, а також реакцій держав — членів ООН 

на зростаючий попит цього виду діяльності. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

слухач повинен  

- знати: теоретичні засади природи 

виникнення та функціонування миротворчої 

діяльності; 

 роль, яку відіграє ООН в питанні створення 

та проведення миротворчих операцій;  

 роль Ради Безпеки та Генеральної 

Асамблеї Організації в ході надання мандату 

на створення  ОПМ; види миротворчих 

операцій;  

 мати чітке поняття участі в цих операцій 

військових, поліцейських та цивільних 



контингентів; процедурний порядок 

формування учасників миротворчих місій;  

 взаємодію ООН з регіональними 

організаціями з питань проведення операцій 

з підтримання миру;  

 фінансування та матеріально — технічне 

забезпечення миротворців; 

  правові основи забезпечення безпеки 

миротворчих контингентів;  

 правову базу участі України в проведенні 

миротворчих операцій а також перспективи 

розвитку миротворчості в 21 столітті; 

вміти: 

 аналізувати джерела нормативно-правової 

бази, яка регулює миротворчу діяльність 

ООН; 

 працювати з міжнародними нормативно-

правовими актами;  

 застосувати набуті знання у вирішенні 

практичних питань;  

 самостійно вивчати та аналізувати вітчизняну 

та зарубіжну літературу з проблем 

миротворчої діяльності ООН. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у 

межах аудиторної та самостійної роботи слухачі 

повинні засвоїти матеріал за наступними темами:  

 Тема 1.Сучасна дискусія з проблем миротворчості 

Тема 2. ООН : правова база миротворчої діяльності 

Тема 3. Еволюція миротворчості ООН 

Тема 4. Реформа та вдосконалення миротворчості 

ООН . 

Тема 5. Робочі механізми ООН в області 

миротворчості 

Тема 6. Забезпечення безпеки та правовий захист 

миротворців. 

Тема 7. Діяльність ООН та регіональних 

організацій в 

області миротворчості. 

Тема8. Сучасні миротворчі операції за участю або 

під 

егідою ООН. 

Тема 9. Миротворча діяльність ООН на початку 21 



Століття. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль упродовж семестру – 60 

балів; 

залік – 40 балів 

Критеріями оцінювання знань за поточний 

контроль є успішність засвоєння знань та набутих 

навичок на лекціях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність слухача засвоювати 

категоріальний апарат, навички узагальнення 

мислення, логічність та повноту викладання 

навчального матеріалу, навички творчо підходити 

до вирішення поставлених завдань, активність 

роботи на лекціях, самостійне опрацювання тем у 

цілому чи її окремих питань.  

Слухачі, знання яких оцінені мінімально 

необхідною для складання заліку кількістю балів, 

не мають право на виконання додаткових завдань 

для підвищення отриманої кількості балів. 

Слухачі, які були відсутні на лекції або 

отримали незадовільну оцінку за виконання 

самостійної роботи, відпрацьовують пропущене 

заняття або незадовільну оцінку викладачу у дні 

його консультацій за графіком, затвердженим 

кафедрою. 

Для відпрацювання слухач зобов’язаний надати 

індивідуально виконане завдання за темою 

пропущеного заняття та продемонструвати 

належний рівень теоретичної підготовки за темою 

заняття, яке відпрацьовується.  

Оцінка успішності слухача є рейтинговою і 

виставляється за стобальною шкалою з 

урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

120 години /  

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


