
Назва дисципліни  «Основи міжнародної безпеки» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Панова І.О. (61022, Харків, майдан Свободи, 

6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz_hnu@ukr.net). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Міжнародна інформація», 

«Зовнішня політика України», «Історія міжнародних 

відносин», «Міжнародне право».  

Опис 

Мета дисципліни  

формування у здобувачів вищої освіти системи 

спеціальних знань з міжнародної безпеки, а також умінь  

прогнозування ризиків та загроз національній безпеці, 

обґрунтування заходів для  мінімізації  їх  негативного  

впливу. 

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти (слухачі) ознайомляться з загальною 

характеристикою та сутністю права міжнародної безпеки; 

засвоять особливості міжнародного співробітництва, як 

способу підтримки безпеки і правопорядку; нададуть 

характеристику міжнародному конфлікту та міжнародному 

правопорядку; виділять основні види міжнародної безпеки, 

зокрема, воєнну, економічну, інформаційну, екологічну, 

ядерну, радіаційну, соціальну; вивчать міжнародно-

правовий режим протидії тероризму; дізнаються про місце 

України у системі міжнародної безпеки.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 48 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема 1. Загальна характеристика та суть права 

міжнародної безпеки. (Лекції – 2 години) 

Тема 2. Міжнародне співробітництво, як спосіб 

підтримання безпеки та правопорядку. Міжнародний 

конфлікт. Міжнародний правопорядок. (Лекції – 4 години, 

Семінарські – 2 години) 

Тема 3. Міжнародна воєнна безпека.  (Лекції – 4 години) 

Тема 4. Міжнародна економічна безпека. (Лекції – 2 години, 

Семінарські – 2 години) 

Тема 5. Міжнародна інформаційна безпека.  (Лекції – 4 
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години, Семінарські – 2 години) 

Тема 6. Міжнародна екологічна безпека.  (Лекції – 2 години, 

Семінарські – 2 години) 

Тема 7. Міжнародна ядерна та радіаційна безпека. (Лекції 

– 4 години, Семінарські – 2 години) 

Тема 8. Міжнародна соціальна безпека. (Лекції – 4 години, 

Семінарські – 2 години) 

Тема 9. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму. 

(Лекції – 4 години, Семінарські – 2 години) 

Тема 10.Українська держава у системі міжнародної 

безпеки. (Лекції – 2 години, Семінарські – 2 години) 

 

Методи контролю результатів навчання 

Перевірка та оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

проводиться у наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час семінарських занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. До 

заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які мають 

достатню кількість балів з поточного контролю. 

 

Мова викладання: українська 

 


