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Міжнародне співробітництво у сфері цивільної безпеки
Цивільного захисту та комп’ютерного моделювання
екогеофізичних процесів
ст. викладач, к.т.н. Гаврись Андрій Петрович
4,5 кредити / 135 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин,
практичних занять – 16 годин,
самостійної роботи – 103 година
 застосовувати основні концепції цивільного захисту,
охорони праці, сталого розвитку і методології наукового
пізнання у професійній діяльності;
 застосовувати правові та етичні норми для оцінки
професійної діяльності, розроблення та реалізації
соціально-значущих
проектів,
спрямованих
на
регулювання та забезпечення цивільної безпеки;
 демонструвати здатність до адаптації та дії в новій
ситуації, пов’язаній з професійною діяльністю;
 проводити аналіз правових, організаційних, технічних та
інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони
праці та техногенної безпеки;
 аналізувати міжнародний досвід у сфері запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на
надзвичайні ситуації
та ліквідації їх наслідків
надзвичайних ситуацій.
Виникнення
міжнародного
права.
Сутність
міжнародного права. Визначення поняття “міжнародне
право”. Функції міжнародного права. Характеристика
міжнародного права. Поняття і види джерел у міжнародному
праві. Міжнародні договори. Міжнародно-правовий звичай.
Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими
націями. Рішення міжнародних і національних судів.
Поняття та ознаки міжнародної міжурядової організації.
Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових
організацій. Класифікація міжнародних міжурядових
організацій. Організація Об’єднаних Націй: цілі, принципи,
структура. Організація з безпеки і співробітництва в Європі:
установчі документи, цілі, головні органи. Організація
Північноатлантичного договору: цілі, принципи, структура.
Виникнення
і
розвиток
міжнародно-правового
співробітництва в галузі прав людини. Природність і
невід’ємність прав людини та основних свобод і можливість
їх обмеження. Універсальні і спеціальні права людини в
міжнародному праві, їх поняття, призначення, зміст.
Проблема міжнародної військової безпеки та визначення
міжнародно-правових
принципів
її
забезпечення.
Міжнародно-правові нормативні засоби забезпечення
міжнародної безпеки. Правові засади співробітництва
Україна-НАТО. Меморандуми про взаєморозуміння щодо
планування при надзвичайних ситуаціях цивільного
характеру. Оформлення, розподіл і контроль гуманітарної
допомоги. Гуманітарні місії в Україні. Участь ДСНС
України в міжнародних навчаннях. Участь ДСНС України в
міжнародних науково-рятувальних операцій.

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):

Методи і критерії
оцінювання:
Рекомендована література:

• Правознавство;
• Державне управління у сфері цивільної безпеки
• Управління ризиками виникнення надзвичайних
ситуацій.
• практичні роботи, усне опитування,
• підсумковий контроль (контрольний захід –
диференційований залік): письмова форма
1. Кодекс цивільного захисту України.
2. Меморандум про взаєморозуміння щодо планування при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності
до катастроф між Міністерством України з надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської
катастрофи
та
Організацією
Північноатлантичного
договору.
Дата
підписання:
16.12.1997.
3. Меморандум про взаєморозуміння між Державною
службою
України
з
надзвичайних
ситуацій
і
Євроатлантичним координаційним центром з реагування на
надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного
договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015».
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