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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Право міжнародної безпеки  

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.31. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – восьмий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин –  

 семінарські заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин –  

 самостійна робота (годин) – 54 

 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.11. Міжнародне публічне право 

ВДПП 2.2.15. Право зовнішніх зносин 

 2) супутні дисципліни –  

 3) наступні дисципліни –  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Результати 

навчання 

здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із. 

здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо правовідносин у 

визначених міжнародно-правових ситуаціях;  

здатність використовувати та демонструвати результати використання 

необхідних загальних та спеціалізованих програмних продуктів за допомогою 

пошукових систем та баз даних. 

 

 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) основні дефініції, концепції, положення права міжнародної безпеки; 

1.2) загальний зміст міжнародно-правових актів у сфері міжнародної безпеки;  

 

1.3) тенденції розвитку права міжнародної безпеки у сучасному світі; 

1.4) перспективу участі України у відносинах у сфері міжнародної безпеки; 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати міжнародно-правову термінологію у сфері міжнародної безпеки; 

2.2) класифікувати нормативно-правові акти у сфері регулювання міжнародної безпеки; 

2.3) пояснювати співвідношення національного права та міжнародного права у сфері 
безпеки; 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.2) розуміти і тлумачити закони чинного морського права, що регулює відносини в сфері 

міжнародної безпеки; 

3.3) самостійно визначати прогалини у правовому регулюванні у сфері міжнародної 
безпеки;; 

3.4) працювати з джерелами права міжнародної безпеки; 

 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) визначати роль України у функціонуванні сучасної міжнародно безпеки; 

4.2) досліджувати соціально-значущі проблеми та процеси; 

4.3) аналізувати наукові погляди та концепції у сфері міжнародної безпеки. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) узагальнювати практику застосування принципів права міжнародної безпеки; 

5.2) з’ясовувати на основі засад міжнародних відносин складні та суперечливі сучасні 
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міжнародні відносини. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) знаходити, досліджувати і оцінювати документи і матеріали в галузі права 

міжнародної безпеки; 

6.2) ураховувати вплив міжнародних організацій на розвиток національної 

економіки; 

6.3) проводити аналіз текстів міжнародних договорів та інших джерел права міжнародної 

безпеки; 

6.4) оцінювати співвідношення національного права та міжнародного права у сфері 

безпеки; 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати звіти про виконання завдань; 

7.2) розробляти схеми, таблиці, діаграми; 

7.3) застосовувати норми права в разі прогалин правового регулювання або наявності 

колізії норм; 

7.4) брати участь в дискусіях з актуальної зовнішньополітичної проблематики. 

7.5.) формулювати юридичну аргументацію з питань реалізації норм і принципів права 

міжнародної безпеки. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика та суть права міжнародної безпеки. 

Зміст поняття «право міжнародної безпеки», відмежування його від інших суміжних 

категорій. Становлення права міжнародної безпеки, як окремої галузі міжнародного права. 

Принципи права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної безпеки. Види міжнародної 

безпеки.  

 

Тема 2. Міжнародне співробітництво, як спосіб підтримання безпеки та правопорядку. 

Міжнародний конфлікт. 

Визначення поняття «міжнародне співробітництво» та його суть. Сучасні форми 

міжнародного співробітництва. Суб’єкти міжнародного співробітництва. Зміст поняття 

«міжнародний конфлікт». Загальна характеристика причин виникнення міжнародних 

конфліктів. Типологія міжнародних конфліктів.  

 

Тема 3. Міжнародна воєнна безпека. 

Зміст поняття «міжнародна воєнна безпека»: загальний огляд теоретичних положень. 

Система та принципи міжнародної воєнної безпеки. Джерела міжнародного права у сфері 

воєнної безпеки. Огляд та характеристика негативних чинників, що впливають на міжнародну 

воєнну безпеку. Типологія військових конфліктів. Гібридна війна. Сучасні засоби забезпечення 

міжнародної воєнної безпеки. Міжнародно-правовий режим роззброєння та обмеження 

озброєнь. Миротворчі місії. 

 

Тема 4. Міжнародна економічна безпека. 

Підходи до визначення поняття «міжнародна економічна безпека». Спеціальні принципи 

міжнародної економічної безпеки. Джерела міжнародного права у сфері економічної безпеки. 
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Характеристика чинників, що впливають на міжнародну економічну безпеку. Міжнародні 

засоби забезпечення економічної безпеки. 

 

Тема 5. Міжнародна інформаційна безпека. 

Визначення поняття «міжнародна інформаційна безпека», характеристика її складових. 

Принципи та джерела міжнародної інформаційної безпеки. Сучасні негативні чинники, що 

впливають на міжнародну інформаційну безпеку. Кіберзлочини. Інформаційна війна. Система 

міжнародних засобів забезпечення інформаційної безпеки. 

 

Тема 6. Міжнародна екологічна безпека. 

Зміст поняття «міжнародна екологічна безпека», її зв'язок з іншими видами безпеки. 

Принципи та джерела міжнародного права у сфері екологічної безпеки. Суб’єктивні та 

об’єктивні чинники, які мають негативний вплив на міжнародну екологічну безпеку. Екоцид. 

Організаційні та матеріальні засоби забезпечення міжнародної екологічної безпеки. Діяльність 

Greenpeace. Червоний список Міжнародного союзу охорони природи.   

 

Тема 7. Міжнародна ядерна та радіаційна безпека. 

Відмінності між поняттями «безпека» та «захищеність» у міжнародно-правових актах. 

Визначення понять «міжнародна ядерна безпека» та «міжнародна радіаційна безпека». 

Міжнародно-правовий режим ядерної та радіаційної безпеки та його нормативне забезпечення. 

Спеціальні принципи міжнародного права у сфері ядерної та радіаційної безпеки. 

Функціональне призначення та діяльність Міжнародного агентства з атомної енергії. 

Європейське товариство з атомної енергії. Без’ядерний статус, як особливість воєнної політики 

держави. Без’ядерний статус України. 

 

Тема 8. Міжнародна соціальна безпека. 

Підходи до розуміння поняття «міжнародна соціальна безпека». Похідний характер 

загроз у сфері соціальної безпеки. Загальні та галузеві джерела міжнародного права у сфері 

соціальної безпеки. Соціальні обов’язки держави у міжнародному праві. Загальна 

характеристика загроз у сфері міжнародної соціальної безпеки. Сучасні міжнародно-правові 

засоби забезпечення міжнародної соціальної безпеки. Проблема біженців. Сучасні питання 

гендерної рівності. Трудова міграція. 

 

Тема 9. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму. 

Визначення поняття «тероризм» та інших суміжних категорій. Суть та структура 

міжнародно-правового режиму протидії тероризму. Міжнародний захист прав людини в умовах 

протидії тероризму. Міжнародно-правове регулювання форм протидії тероризму. Проведення 

контртерористичних операцій. 

 

Тема 10. Органи регулювання міжнародної безпеки. Українська держава у системі 

міжнародної безпеки. 

Міжнародні організації, що регулюють міжнародну безпеку. Роль Ради Безпеки ООН у 

забезпеченні міжнародної безпеки. Міжнародні договори і конвенції, що забезпечують безпеку. 

Нормативно-правові засади участі України у міжнародних заходах у сфері безпеки. 

Інституційні основи національної безпеки України. Загальний огляд системи воєнної безпеки 

України. Нормативні та інституційні основи інших видів національної безпеки. Вектори 

розвитку Української держави у сфері безпеки. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва тем  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Загальна характеристика та суть 

права міжнародної безпеки. 
9 2 2 – – 5 

Тема 2. Міжнародне співробітництво, як 

спосіб підтримання безпеки та 

правопорядку. Міжнародний конфлікт. 

9 2 2 – – 5 

Тема 3. Міжнародна воєнна безпека. 8 2 1 – – 5 
Тема 4. Міжнародна економічна безпека. 8 2 1 – – 5 
Тема 5. Міжнародна інформаційна безпека. 10 2 2 – – 6 
Тема 6. Міжнародна екологічна безпека. 8 2 1 – – 5 
Тема 7. Міжнародна ядерна та радіаційна 

безпека. 
8 2 1 – – 5 

Тема 8. Міжнародна соціальна безпека. 10 2 2 – – 6 
Тема 9. Міжнародно-правовий режим 

протидії тероризму. 
10 2 2 – – 6 

Тема 10. Органи регулювання міжнародної 

безпеки. Українська держава у системі 

міжнародної безпеки. 

10 2 2 – – 6 

Всього годин: 90 20 16 – – 54 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним 

планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 
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Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету включає три теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

1. Статут Організації Об'єднаних Націй URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010. 

2. Декларація ООН про принципи міжнародного права 1970 р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569. 

3. Заключний акт НБСЄ Хельсінкі 1975 р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055. 

4. Загальна декларація прав людини URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

5. Статут Ради Європи. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001.  

6. Статут Співдружності Незалежних Держав URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_033. 

7. Бодрук О. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. – К. : 

НІПМБ, 2001.299 с. 

8. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем 

міжнародної безпеки. К.: ПЦ «Фоліант», 2009. – 572 с. 

9. Безпека у глобальному світі / Константинов В.Ю., Мінгазутдінов І.О., Капітоненко 

М.Г., Галака С.П., Кривонос Р.А. // Міжнародні системи та глобальний розвиток : 

підручник / Кер. авт. колективу О.А. Коппель; за ред.. Л.В. Губерського, В.А. 

Манжоли. – К.: «Київський університет», 2008.  с. 389-468. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_033
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10. Сушко О., Горбач В., Козій І., Матюханов А. Зовнішня та безпекова політика: шанси 

та межі багатовекторності. URL : http://www.euroatlantica.info/index.php?id=4192. 

11. Стаканов Р.Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції: / 

Р.Д. Стаканов. – Ужгород, 2017. – 550с. 

12. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека в визначеннях та поняттях.  К.: Текст, 

2006. – 256 с. 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Гашимов Е. Право міжнародної безпеки: [міжнародне право ]. / Віче. 2008. №15. 

С.45-46. 

2. Буяджа С. Позитивний досвід правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в 

країнах ЄС. Європейський політичний і правовий діскурс. 2017. Vol. 4. Iss. 4 URL : 

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2017/2017-4-4/07.pdf. 

3. Ржевська В.С. ООН — етап у розвитку концепції колективної безпеки. Актуальні 

проблеми міжнародних відносин.  2011. - Вип. 96(1). - С. 159-162. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_96(1)__28. 

4. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В.П. 

Горбуліна. – К.: НІСД, 2017. – 496 с 

5. Ткачук П.П., Гула Р.В., Сивак І.О. Інформаційна війна і національна безпека. – 

Львів: НА СВУ, 2015. – 265 с. 

 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт ООН: https://www.un.org. 

2. Офіційний сайт НАТО: https://www.nato.int. 

3. Офіційний сайт ЄС: https://eeas.europa.eu. 

4. Офісійний сайт ОБСЄ: https://www.osce.org. 

5. Офіційний сайт МАГАТЕ: https://www.iaea.org. 

6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: https://www.imf.org. 

7. Червоний список МСОП: https://www.iucnredlist.org. 

8. База рішень ЄСПЛ: https://hudoc.echr.coe.int. 

 

 

 

http://www.euroatlantica.info/index.php?id=4192
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2017/2017-4-4/07.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_96(1)__28
https://www.nato.int/
https://eeas.europa.eu/
https://www.osce.org/
https://www.iaea.org/
https://www.imf.org/
https://www.iucnredlist.org/
https://hudoc.echr.coe.int/
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