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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародне гуманітарне право  

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.27. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – восьмий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5 / 105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин –  

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин –  

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  
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 самостійної роботи –  

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.11. Міжнародне публічне право 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.15. Міжнародне економічне право 

 3) наступні дисципліни –  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) основні дефініції, концепції, положення міжнародного гуманітарного права; 

1.2) загальний зміст міжнародно-правових актів у сфері міжнародного гуманітарного 

права;  

1.3) тенденції розвитку міжнародного гуманітарного права у сучасному світі;  

1.4) перспективу участі України у відносинах міжнародного гуманітарного права; 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати міжнародно-правову термінологію у сфері міжнародного гуманітарного 

права; 

2.2) класифікувати нормативно-правові акти у сфері регулювання міжнародного 

гуманітарного права;  

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.2) розуміти і тлумачити закони чинного гуманітарного права, що регулює відносини в 

сфері міжнародного гуманітарного права;  

3.3) самостійно визначати прогалини у правовому регулюванні у сфері міжнародного 

гуманітарного права;   

3.4) працювати з джерелами права міжнародного гуманітарного права. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 
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4.1) визначати роль передісторію, причини та наслідки най глобальніших міжнародних та 

не міжнародних збройних конфліктів 

4.2) досліджувати соціально-значущі проблеми та процеси; 

4.3) аналізувати наукові погляди та концепції у сфері міжнародного гуманітарного права. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) узагальнювати практику застосування принципів міжнародного гуманітарного права; 

5.2) з’ясовувати на основі засад міжнародних відносин складні та суперечливі сучасні 

міжнародні відносини. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) знаходити, досліджувати і оцінювати документи і матеріали в галузі міжнародного 

гуманітарного права;  

6.2) Проводити аналіз сучасних міжнародних та не міжнародних збройних конфліктів; 

6.3) проводити аналіз текстів міжнародних договорів та інших джерел права міжнародного 

гуманітарного права; 

6.4) оцінювати співвідношення національного права та міжнародного гуманітарного права; 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати звіти про виконання завдань; 

7.2) розробляти схеми, таблиці, діаграми; 

7.3) застосовувати норми права в разі прогалин правового регулювання або наявності 

колізії норм; 

7.4) брати участь в дискусіях з актуальної зовнішньополітичної проблематики. 

7.5.) формулювати юридичну аргументацію з питань реалізації норм і принципів 

міжнародного гуманітарного права. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття, предмет і сфера дії міжнародного гуманітарного права 

Поняття і предмет міжнародного гуманітарного права. Формування міжнародно-

правового регулювання відносин щодо ведення збройних конфліктів. Доктрина «справедливої 

війни». Різниця між jus ad bellum і jus in bellum. Зв’язок норм міжнародного гуманітарного 

права з міжнародним правом прав людини. Дія міжнародного гуманітарного права у часі.  

Тема 2. Джерела міжнародного гуманітарного права  

Закріплення норм у міжнародному договірному і звичаєвому праві в Стародавні часи, 

Середньовіччі та у Новий час. Значення прийняття Женевської конвенції про поліпшення долі 

поранених на полі бою 1864 р. для розвитку міжнародного гуманітарного права. Гаазькі мирні 

конференції 1899 і 1907 років. Вплив Нюрнберзького і Токійського трибуналів на становлення і 

розвиток міжнародного гуманітарного права. Дипломатична конференція в Женеві 1949 р. 

Міжнародні договори як джерело міжнародного гуманітарного права. Основоположні 

міжнародні договори, що закріплюють «право Гааги» (правила ведення сухопутних війн і війн 

на морі) і «право Женеви» (участь поранених, хворих, військовополонених, статус цивільного 

населення). Взаємозв’язок між «правом Гааги» і «правом Женеви». Міжнародно-правовий 

звичай як джерело міжнародного гуманітарного права. Місце міжнародноправових звичаїв в 

регулюванні відносин міжнародного гуманітарного права.  

 

Тема 3. Збройні конфлікти та їх міжнародно-правове регулювання. 
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Визначення поняття «збройний конфлікт». Розмежування термінів «війна» та «збройний 

конфлікт». Поняття та види збройних конфліктів. Загальна характеристика сторін збройного 

конфлікту. Збройний конфлікт не міжнародного характеру. Кваліфікація збройних конфліктів 

за міжнародним та національним правом 

 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання засобів та методів ведення воєнних дій. 

Визначення понять «засоби ведення воєнних дій», «методи ведення воєнних дій», їх 

види. Акти міжнародного права, які регулюють засоби та методи ведення війни. Заборонені 

засоби ведення військових дій. Заборонені методи ведення збройної боротьби. Режим воєнної 

окупації. Права та обов’язки нейтральних держав під час збройних конфліктів. Створення 

санітарних зон та зон безпеки. 

 

Тема 5. Правовий статус учасників збройних конфліктів. 

Учасники збройних конфліктів. Правовий статус комбатантів, їх категорії. Правовий 

статус добровольців, їх відмежування від інших учасників. Правовий статус 

розвідників,парламентарів, іноземних військових радників, спеціалістів. Правовий статус 

некомбатантів. Незаконні учасники збройних конфліктів. Правовий статус військовополонених.  

 

Тема 6. Процедура завершення збройного конфлікту. 

Завершення воєнних дій: правові наслідки. Визначення поняття «перемир’я», його види. 

Визначення поняття «капітуляція», її види. Демілатаризовані та нейтралізовані зони. Норми 

міжнародного гуманітарного права, які продовжують застосовуватися після закінчення 

збройного конфлікту. Репарація військовополонених.  

 

Тема 7. Міжнародно-правові заходи захисту цивільного населення та об’єктів. 

Захист цивільного населення в період збройних конфліктів. Жертви війни: правовий 

статус, види. Система захисту жертв війни у міжнародному гуманітарному праві. Захист 

поранених, хворих та осіб, що зазнали аварії на морі. Захист медичного і духовного персоналу, 

медичних формувань і санітарно-транспортних засобів. Розмежування військових та цивільних 

об’єктів. Система захисту культурних цінностей у міжнародному гуманітарному праві.  

 

Тема 8. Загальна характеристика воєнних злочинів. 

Визначення поняття «воєнний злочин», його склад. Воєнні злочини за міжнародним 

правом. Воєнні злочини у національному праві. Колективна та індивідуальна відповідальність 

за воєнні злочини.  Кримінальні та дисциплінарні покарання військовополонених. 

Відповідальність командирів та інших начальників за вчинення міжнародних злочинів. Органи 

міжнародної кримінальної юстиції: юрисдикція, процедура провадження. 

 

Тема 9. Інституційна складова у міжнародному гуманітарному праві. 

Міжнародний механізм імплементації норм міжнародного гуманітарного права. Урядові 

та неурядові міжнародні організації у системі гуманітарного права. Роль ООН у процедурі 

імплементації норм міжнародного гуманітарного права. Операції з підтримки миру та операції 

примусу до миру.  

 

Тема 10. Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 

Загальний огляд виникнення і розвитку Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 

Червоного Півмісяця. Правовий статус Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного 
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Півмісяця. Діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста у мирний час. Діяльність 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста під час збройних конфліктів. Суть, роль і значення 

емблем Червоного Хреста, червоного півмісяця та червоного кристала. Правова основа їх 

використання. Захисна та розпізнавальна функції емблем. 

 

Тема 11. Імплементація державами норм міжнародного гуманітарного права. 

Поняття імплементації норм міжнародного гуманітарного права. Імперативне 

зобов’язання держав додержуватись положень Женевських конвенцій 1949 р. і Протоколів до 

них. Види діяльності держав щодо імплементації норм міжнародного гуманітарного права. 

Заходи щодо реалізації норм міжнародного гуманітарного права, які повинні вчиняти держави у 

мирний час. Міжнародні процедури імплементації норм міжнародного гуманітарного права. 

Діяльність ООН щодо імплементації норм міжнародного гуманітарного права.  

Тема 12. Українська держава у системі міжнародного гуманітарного права. 

Нормативно-правові засади участі України у міжнародних заходах у гуманітарного 

права. Інституційні основи національної системи гуманітарного права. Загальний огляд 

національного гуманітарного права. Вектори розвитку Української держави у сфері 

гуманітарного права. 

 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва тем  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Поняття, предмет і 

сфера дії міжнародного 

гуманітарного права 

5 2 1 – – 2 

Тема 2. Джерела 

міжнародного гуманітарного 

права 

6 2 1   3 

Тема 3. Збройні конфлікти та 

їх міжнародно-правове 

регулювання. 

11 4 2 – – 5 

Тема 4. Міжнародно-правове 

регулювання засобів та 

методів ведення воєнних дій. 

9 2 2 – – 5 

Тема 5. Правовий статус 

учасників збройних 

конфліктів. 

9 2 2 – – 5 

Тема 6. Процедура 

завершення збройного 

конфлікту. 

9 2 2 – – 5 

Тема 7. Міжнародно-правові 

заходи захисту цивільного 

населення та об’єктів. 

9 2 2 – – 5 
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Тема 8. Загальна 

характеристика воєнних 

злочинів. 

9 2 2 – – 5 

Тема 9. Інституційна 

складова у міжнародному 

гуманітарному праві. 

11 4 2 – – 5 

Тема 10. Міжнародний Рух 

Червоного Хреста та 

Червоного Півмісяця. 

11 4 2 – – 5 

Тема 11. Імплементація 

державами норм МГП 
8 2 1   5 

Тема 12. Українська держава 

у системі міжнародного 

гуманітарного права. 

8 2 1 – – 5 

Всього годин: 105 30 20 – – 55 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним 

планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  
форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях. URL : http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/995_048. 

2. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту 

158 жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL : 

http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_199/page.  

3. Женевські конвенції про поводження з військовополоненими. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153.  

4. Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які 

можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають не вибіркову дію. URL 

: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_266.  

5. Конвенція про захист цивільного населення під час війни. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_154.  

6. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_151. 

7. Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_722 

8. Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни. URL : 

http://subject.com.ua/textbook/protection/10klas/6.html.  
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9. Жаровська І. М. Міжнародне гуманітарне право: навч. посіб. Київ: Атіка, 2010.  280 с. 

10. Основи міжнародного гуманітарного права для прокурора (з довідковими матеріалами): науково-

практичний посібник / кол. авт. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 234 с. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 
1. Горбулін В. П.,  Трофимчук О. М., Греков Л. Д. Сучасні тенденції на вістрі викликів часу у 

військовій сфері. Вісн. Нац. Акад. Наук України.  2018.  № 7.  С. 48-54. 

2. Горпинка С. Б. Роззброєння і українська система законодавства. Право України. № 3. 2010. 

С.89-94. 

3. Климчук Ю.В. Поняття “збройний конфлікт” у сучасному міжнародному праві. Пробл. 

законності.  Вип. 46: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. Харків: Нац. юрид. 

акад. України, 2010. С. 214-217. 

4. Лисик В. М. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на формування звичаєвих 

норм міжнародного гуманітарного права. Часопис Київського університету права.  2012.  № 

4.  С. 340–345.  

5. Мотиль В. І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика : монографія. 

Л., 2011.  302 с.  

6. Нечхаєв С. М. Роль операцій стратегічних об’єднань військ для досягнення цілей війни. Зб. 

наук. пр. Центру воєн.- стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України імені Івана 

Черняховського.  Київ, 2018.  № 2 (63).  С. 6-9. 

7. Пунда О.О. Збройне найманство: публічний і приватний аспект. Університетські наукові 

записки. 2010. №2(18). С. 69-72 

8. Сорока Г. Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті. Віче. 2013. № 18. С. 24–25.  

9. Фесечко Л. Виникнення, розвиток і визначення міжнародного гуманітарного права. газ. 

Історія України. 2010. №36. С. 9-13. 

 

 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 Офіційний сайт ООН: https://www.un.org.  

 Офіційний сайт досліджень по МГП - http:/www.ihl.ihlresearch.org  

 Офіційний сайт Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - 

http:/www.redcross.int  

 Офіційний сайт Міжнародного кримінального суду - http:/www.icc.int  

 Офіційний сайт Міжнародної гуманітарної комісії з встановлення фактів - 

http:/www.ihffc.org  

 Офіційний сайт ООН - http:/www.un.org 

https://www.un.org/


 10 

 
РОЗРОБНИКИ:   
   

Асистентка кафедри міжнародного та 

європейського права   

  

Алла КІРИК 

_____________ 2021 року   
   

   

СХВАЛЕНО   
   

Рішення кафедри міжнародного та європейського права 

27 серпня 2021 року, протокол № 1 . 
 

Завідувачка кафедри, кандидатка юридичних 

наук, доцентка 

  

Олена ЧЕРНЯК 

_____________ 2021 року   
   

Декан юридичного факультету, кандидат 

юридичних наук 

  

Сергій КРУШИНСЬКИЙ 

_____________ 2021 року   
   

ПОГОДЖЕНО   
   

Рішення методичної ради  університету 

28 серпня 2021 року, протокол № 1. 
 

Перша проректорка, голова методичної ради 

університету, кандидатка наук з державного 

управління, доцентка 

  

 

Ірина КОВТУН 

_____________ 2021 року   

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг програми – 0,45 ум.др.арк. 

 


	4. Структура вивчення навчальної дисципліни

