
Назва дисципліни  Право міжнародної безпеки 

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 

для студентів 3 курсу, спеціальність 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 

к.ю.н., доцент Здоровко Сергій Федорович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. (67) 5797400 електронна 

адреса: sfzdorovko@gmail.com). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

передбачається наявність знань з теорії держави та права, 

порівняльного конституційного права, порівняльного 

адміністративного права, порівняльного кримінального 

права, міжнародного публічного права та міжнародного 

приватного права. 

Опис 

Мета дисципліни.  

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття 

студентами знань щодо проблеми регулювання міжнародно-

правових відносин у сфері міжнародної безпеки, 

формування у них відповідних вмінь і навичок застосування 

міжнародно-правових документів на практиці. 

Очікувані результати навчання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є необхідність 

сформувати у студентів відповідну систему спеціальних 

правових знань, які застосовуються для регулювання 

міжнародно-правових відносин у сфері глобальної, 

міжнародної, регіональної і національної безпеки Студенти 

повинні знати:- основні джерела права міжнародної 

безпеки;- головні інститути права міжнародної безпеки;- 

засоби, що застосовуються для збереження миру;- форми та 

напрямки участі України в здійсненні тих чи інших заходів 

збереження миру;Студенти повинні вміти:- орієнтуватися у 

міжнародно-правових документах, відокремлюючи суто 

політичні домовленості, що не мають юридичних наслідків, 

від міжнародно-правових договорів;- тлумачити принципи 

права міжнародної безпеки, пов’язуючи їх з аналізом 

зовнішньополітичної діяльності певної держави;- оцінювати 

конкретні міжнародні ситуації та аналізувати дії учасників 

цих ситуацій з точки зору відповідності принципам та праву 

міжнародної безпеки. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Право міжнародної безпеки – окрема галузь 

міжнародного права. 

Тема 2. Джерела та головні правові акти права міжнародної 

безпеки 

Тема 3. Система колективної безпеки 

Тема 4 Регіональна колективна безпека. 

Разом за розділом 1 

Тема 5 Роззброєння та обмеження озброєнь 

Тема 6 Особливий статус окремих територій та держав з 

питань  

Тема 7. Використання ядерної енергетики  



Тема 8. Міжнародний контроль та довіра між країнами з 

питань безпеки 

Тема 9. Основоположні міжнародні документи з питань 

міжнародної безпеки 

Тема 10. Теоретичні питання міжнародної миротворчості 

ООН. 

Тема 11. Регіональні організації з питань міжнародної 

безпеки 

Тема 12. НАТО та ОБСЄ – провідні організації з підтримки 

міжнародної безпеки 

Тема 13. Регіональні організації Європи в миротворчій 

діяльності 

Тема 14 Україна в системі міжнародної безпеки. 

Тема 15. Україна в системі регіональної безпеки 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі опитування, тестування. 

Підсумковий контроль у формі екзамену. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання.  
Українська. 

 


