
ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ І УКРАЇНА 
   
Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань  про юридичну 

природу міжнародного гуманітарного права (далі - МГП), його  джерела  та 
принципи, сфери дії норм МГП у часі, просторі та за колом осіб, інститут 
міжнародно-правової відповідальності за серйозні порушення норм МГП, а 
також механізмам притягнення до індивідуальної кримінальної 
відповідальності фізичних осіб, винних у порушенні норм МГП, механізми 
імплементації норм МГП у національне законодавство, особливості 
застосування МГП  в Україні.. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Право збройних конфліктів і 
Україна» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних ОК: «Міжнародний цивільний процес», «Міжнародна та 
європейська безпека», «Право міжнародної відповідальності». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисципліни «Міжнародне кримінальне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють відносини в сфері захисту прав 
жертв збройних конфліктів, регламентацію обмеження використання певних 
видів засобів і методів ведення війни.   

Програмні результати навчання:   
• знати: завдання, значення міжнародного гуманітарного права; положення 

найважливіших правових документів у сфері правового регулювання 
збройних конфліктів; положення норм міжнародного кримінального 
права, що стосуються відповідальності за вчинення міжнародних злочинів, 
особливості імплементації норм МГП в Україні. 

• вміти: аналізувати формування та розвиток ідеї міжнародного 
гуманітарного права; прогнозувати шляхи розвитку відповідного 
законодавства; виявляти проблеми практичної реалізації законодавства і 
окреслювати можливі шляхи щодо їх вирішення; вільно оперувати 
юридичними поняттями і категоріями; надавати консультації щодо 
використання міжнародних конвенційних та інституційних механізмів 
захисту прав людини під час збройного конфлікту; логічно і грамотно 



висловлювати і обґрунтовувати свою точку зору з проблем міжнародного 
гуманітарного права; давати правову кваліфікацію збройним конфліктам, в 
тому числі в Україні. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
сфері міжнародного гуманітарного права і вмінням застосовувати 
практику міжнародних організацій щодо збройних конфліктів.  

 
Змістове наповнення навчальної дисципліни:    

Міжнародне гуманітарне право в системі міжнародного публічного 
права. Становлення та розвиток міжнародного гуманітарного права. 
Поняття, предмет та юридична природа міжнародного гуманітарного права. 
Міжнародне гуманітарне право в системі міжнародного публічного права. 
Договірні джерела міжнародного гуманітарного права. Звичай в системі 
джерел міжнародного гуманітарного права.  

Сфера дії норм міжнародного гуманітарного права. Співвідношення 
міжнародного гуманітарного права з міжнародним правом прав людини. 
Принципи міжнародного гуманітарного права. Поняття збройних конфліктів 
та їх вид. Сфера дії норм міжнародного гуманітарного права. Правовий 
статус учасників збройних конфліктів. Співвідношення міжнародного 
гуманітарного права і права прав людини. Міжнародно-правовий захист 
жертв війни. Міжнародно-правове регулювання ведення збройних 
конфліктів. Міжнародно-правова заборона заборонених засобів ведення 
воєнних дій. Роль Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця у становленні й реалізації норм міжнародного гуманітарного права. 
Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права. 
Особливості імплементації МГП в Україні. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 140 годин – 
самостійна та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: залік.   
   


