
ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 
   
Мета курсу ‒формування студентами сукупності знань про основні 

принципи і норми права міжнародної безпеки; систематизування основних 
підходів щодо розуміння ключових понять у сфері міжнародної безпеки; 
поглиблення навичок системного аналізу міжнародно-правових актів та їх 
застосування; поглиблення вмінь студента щодо формулювання власних 
юридичних висновків про сучасну міжнародно-правову ситуацію; 
використання різних джерела безпосередньої й опосередкованої інформації 
для з’ясування потрібних обставин і фактів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Право міжнародної безпеки» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Міжнародні організації», «Міжнародне публічне право (основи теорії)», 
«Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють відносини в сфері регламентації 
співробітництва держав у сфері міжнародної безпеки.   

Програмні результати навчання:   
• знати: основні дефініції, концепції, положення права міжнародної 

безпеки; загальний зміст міжнародно-правових актів у сфері міжнародної 
безпеки; тенденції розвитку права міжнародної безпеки у сучасному світі; 
перспективу участі України у відносинах у сфері міжнародної безпеки. 

• вміти: оцінювати співвідношення національного права та міжнародного 
права у сфері безпеки; застосовувати міжнародно-правову термінологію у 
сфері міжнародної безпеки; працювати з джерелами права міжнародної 
безпеки; аналізувати наукові погляди та концепції у сфері міжнародної 
безпеки; самостійно визначати прогалини у правовому регулюванні у 
сфері міжнародної безпеки; визначати роль України у функціонуванні 
сучасної міжнародно безпеки. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері 
міжнародної безпеки і вмінням застосовувати отримані знання на 
практиці.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    



Загальнотеоретичні засади права міжнародної безпеки. Загальна 
характеристика та суть права міжнародної безпеки. Міжнародне 
співробітництво, як спосіб підтримання безпеки та правопорядку. 
Міжнародний конфлікт. Загальні засади міжнародного правопорядку.  

Галузеві комплекси права міжнародної безпеки. Міжнародна 
воєнна безпека. 

Міжнародна економічна безпека. Міжнародна інформаційна безпека. 
Міжнародна екологічна безпека. Міжнародна ядерна та радіаційна безпека. 
Міжнародна соціальна безпека. Міжнародно-правовий режим протидії 
тероризму екологічна безпека. Українська держава у системі міжнародної 
безпеки. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: іспит.   
   


