
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

 

Спеціальність: 293 «Міжнародне право» 
 

 

Рівень вищої освіти) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Навчальний курс «Право міжнародної безпеки та міжнародно-

правова відповідальність» є теоретичною основою сукупності 

знань та вмінь, що формують профіль фахівця, вносить значний 

вклад у виховання молодої людини, формування особистості 

майбутнього юриста-міжнародника. Метою курсу є формування у 

студентів достатньої бази теоретичних знань про право 

міжнародної безпеки та міжнародно-правову відповідальність.  

 

 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із 

сутністю, правовою природою і особливостями реалізації 

міжнародно-правової відповідальності суб’єктів міжнародного 

права за вчинення міжнародних правопорушень, а також за 

шкідливі наслідки правомірної діяльності відповідно до чинного 

міжнародного права. Особлива увага приділяється системі та 

принципам права міжнародної безпеки, особливостям галузевих 

принципів права міжнародної безпеки, систематизації знань щодо 

основних міжнародних організацій, які займаються колективною 

та регіональною безпекою. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- практичне оволодіння термінологією дисципліни;  

- оволодіння навичками роботи з міжнародно-правовими 

документами, що закріплюють матеріальні та процесуальні 

норми щодо міжнародно-правової відповідальності; 

- опанування студентами за допомогою різних форм і 

методів 

(лекції, семінари, реферати, дискусії, конференції, самостійна 

робота та ін.) програмного матеріалу, засвоєння базових знань у 

сфері права міжнародної безпеки; 

- вміння  використовувати в юридичній практиці знання, 

здобуті в процесі вивчення курсу. 
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Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 
- аналізувати міжнародно-правові акти у рамках курсу 

«Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова 
відповідальність»; 

- правильно тлумачити правові поняття і категорії у сфері 

права міжнародної відповідальності та права міжнародної безпеки; 

- правильно застосовувати професійну юридичну 

термінологію у сфері права міжнародної відповідальності та права 

міжнародної безпеки; 

- правильно з міжнародно-правової точки зору оцінювати 

факти та обставини, визначати наявність міжнародного 

правопорушення; 

- відповідно до норм міжнародного права та міжнародно-

правової практики кваліфікувати діяння суб’єктів міжнародного 

права на предмет вчинення міжнародного делікту;  

- здійснювати експертний аналіз міжнародних нормативно-

правових актів у сфері права міжнародної відповідальності та 

права міжнародної безпеки; 

- аргументувати власні ідеї і погляди  щодо векторів розвитку 

інститутів права міжнародної відповідальності та міжнародної 

безпеки посилаючись на положення чинного міжнародного права, 

міжнародно-правову практику, доктринальні концепції і розробки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Еволюція концепції міжнародної безпеки після 

закінчення «холодної війни»; поняття права міжнародної безпеки; 

міжнародна інформаційна безпека; джерела і принципи права 

міжнародної безпеки; колективна безпека; роззброєння і 

обмеження озброєнь; міжнародно-правова відповідальність; 

міжнародні правопорушення; суб’єкти, види і форми 

відповідальності; міжнародні злочини.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: семінар-дискусія, дидактичні завдання, 

вирішення практичних задач, робота в малих групах, індивідуальні 

опитування, фронтальне опитування, методи письмового 

контролю, творчі завдання, тестові завдання, аналітичні завдання, 

кейс, презентація 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Навчальна дисципліна «Право міжнародної безпеки та 

міжнародно-правова відповідальність» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Міжнародне публічне право: основи теорії», 

«Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне 

приватне право», «Міжнародна кримінологія тероризму», 

«Міжнародне космічне право», «Міжнародне повітряне право», 

«Міжнародне морське право», «Міжнародне кримінальне право», 

«Міжнародне економічне право». 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Право міжнародної безпеки та 

міжнародно-правова відповідальність» є базою для вивчення таких 



дисциплін, як «Міжнародне гуманітарне право»,  «Право 

Європейського Союзу». 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Ліпкан В.А. Основи права національної безпеки // Право 

України. — 2009. — № 1. — С. 108—116. 

2. В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський  

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: 

Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с. (Серія: 

Національна і міжнародна безпека). 

3. Степаненко К.В. Перспективні напрями наукових 

досліджень сучасних міжнародних відносин / К.В. 

Степаненко // Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. - 2015. - № 2 (2). - С. 160-

165. 

4. Чернявський, А.Л. Міжнародно-правова відповідальність за 

забруднення поверхневих вод [Текст]: дисертація... канд. 

юридичних наук, спец.: 12.00.11 - міжнародне право / 

Чернявський А.Л.; наук. керівник Ю.С. Шемшученко. - К.: 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2008. - 211 с. 

5. Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності 

держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному 

праві: монографія / К.А. Важна. – Київ: Видавництво Ліра – 

К, 2017. – 292 с.  

6. Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве / 

Ю. М. Колосов. – М. : Юрид. лит., 1975. – 256 c. 

7. Brownlie I., System of the Law of Nations: State Responsibility 

/ I. Brownlie. – Oxford: Clarendon Press, 1983. – Part 1. – Р. 

302. 

8. Pellet A. The Definition of Responsibility in International Law / 

A. Pellet // The of International Responsibility / eds. J. 

Crawford, A. Pellet, S. Olleson. – New York: Oxford University 

Press, 2010. – P. 3–16. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) АКЧУРІН ЮРІЙ РАВІЛЬОВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ; 

ЗАМУЛА АЛІНА ЮРІЇВНА 
Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства ФМВ;  

Науковий ступінь: к.ю.н. 

Вчене звання: - 



Профайл викладача:  
Тел.: 406-77-56 

E-mail: alina.zamula@ukr.net 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


