
ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
 

Мета курсу – формування у студентів системи теоретичних знань, вмінь та 

практичних навичок у сфері права збройних конфліктів.  
Міжпредметні зв’язки. Курс «Право збройних конфліктів» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: Актуальні проблеми 

міжнародного права; Конституційні та міжнародні правові засади захисту прав 

людини.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: науково-практичне спрямування для формування у студентів 

правосвідомісті та високої правової культури, вміння виробити практичні навички 

використання нормативних положень міжнародного гуманітарного права під час 

вирішення проблемних ситуацій (казусів). 
Програмні результати навчання: 
знати:  завдання, значення міжнародного гуманітарного права, правовий 

статус суб'єктів збройних конфліктів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у ньому, можливості імплементації норм міжнародного права у законодавство 

України, статус та завдання діючих міжнародних організацій у тому числі 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста; 
вміти: аналізувати формування та розвиток ідеї міжнародного гуманітарного 

права; здійснювати трансформацію норм міжнародного права у національних 

правових системах; прогнозувати шляхи розвитку відповідного законодавства; 

виявляти проблеми практичної реалізації законодавства і окреслювати можливі 

шляхи щодо їх вирішення; самостійно працювати з навчальною і спеціальною 

літературою; 
володіти: навиками абстрактного та аналітично мислення, синтезувати 

загальні знання з права збройних конфліктів для досягнення цілей професійної 

діяльності; навиками надавати консультації щодо використання міжнародних 

конвенційних та інституційних механізмів захисту прав людини під час збройного 

конфлікту в інтересах клієнта.; уміння в складі групи фахівців представляти 

інтереси клієнта при використанні міжнародних механізмів захисту прав людини; 

навички формування основ логічно обґрунтованих індивідуальну рекомендацій з 

конкретних питань міжнародного публічного права; креативність, здатність до 

системного мислення щодо причин прав людини та пошуку відповідних 

юридичних механізмів їх порушення. 
Змістове наповнення дисципліни: 
Теоретичні основи права збройних конфліктів. Поняття та історія 

становлення права збройних конфліктів. Джерела й принципи права збройних 

конфліктів. Поняття і види збройних конфліктів.  
Основні категорії права збройних конфліктів. Правове становище осіб у 

збройних конфліктах. Режим військового полону та воєнної окупації. Засоби й 

методи ведення війни. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей у 

збройних конфліктах. Відповідальність за злочини і правопорушення у сфері 

права збройних конфліктів. Міжнародно-правові засоби захисту прав людини у 

сфері права збройних конфліктів. Міжнародний Рух Червоного Хреста та 

Червоного Півмісяця. Українська держава у системі права збройних конфліктів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 105 годин, у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 55 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: залік. 
 


