
Міжнародне 
гуманітарне право
Кафедра міжнародного та європейського права



Дисципліна вивчається на 4 курсі (2 семестр)

Обсяг навчальної дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 годин, у 
тому числі, самостійної роботи - 54 години, лекційних - 18 
години, семінарських - 18 години.

Форма контролю - залік

Викладачі:
•Лекції, консультації: Черняк Олена Юріївна - завідувачка
кафедри міжнародного та європейського права, кандидатка
юридичних наук, доцентка
https://www.univer.km.ua/profile/chernyak-olena-yuriyivna
•Семінарські заняття, консультації: Кірик Алла Юріївна -
асистентка кафедри міжнародного та європейського права
https://www.univer.km.ua/profile/kiryk-alla-yuriyivna

https://www.univer.km.ua/profile/chernyak-olena-yuriyivna
https://www.univer.km.ua/profile/kiryk-alla-yuriyivna


Мета навчальної дисципліни - сприяти
розумінню студентами необхідності
дотримання правових норм, що
захищають жертви збройних
конфліктів та регулюють поведінку
учасників воєнних дій, сприяти
формуванню таких якостей
особистості, як повага до людської
гідності, милосердя, співчуття до
беззахисного.



Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття, предмет і сфера дії 
міжнародного гуманітарного права
Тема 2. Джерела міжнародного 
гуманітарного права
Тема 3. Збройні конфлікти та їх 
міжнародно-правове регулювання.
Тема 4. Міжнародно-правове 
регулювання засобів та методів 
ведення воєнних дій.
Тема 5. Правовий статус учасників 
збройних конфліктів.
Тема 6. Процедура завершення 
збройного конфлікту.

Тема 7. Міжнародно-правові 
заходи захисту цивільного населення 
та об’єктів.
Тема 8. Загальна 
характеристика воєнних злочинів.
Тема 9. Інституційна складова 
у міжнародному гуманітарному праві.
Тема 10. Міжнародний Рух 
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
Тема 11. Імплементація державами норм 
МГП
Тема 12. Українська держава у 
системі міжнародного гуманітарного права.



У процесі вивчення дисципліни
«Міжнародне гуманітарне право» 
студенти :
• Розмежують терміни «війна» та «збройний конфлікт». Поняття та вид

и збройних конфліктів

• Дослідять акти міжнародного права, які регулюють засоби та методи
ведення війни, а також заборонені засоби та методи ведення військо
вих дій.

• Дізнаються про правовий статус військовополонених.

• З'ясують питання захисту цивільного населення в період збройних ко
нфліктів. Визначать правовий статут жертв війни.

• Розглянуть питання відповідальність командирів та інших начальникі
в за вчинення міжнародних злочинів

• Дослідять роль ООН у процедурі імплементації норм міжнародного
гуманітарного права і т.д.



Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної 
дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти

Загальні компетентності :

•Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.

•Здатність цінувати та поважати різноманітність і
мультикультурність.

• Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності :

•Здатність розуміти природу, динаміку, принципи
організації міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації,
типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних
міжнародних відносинах та міжнародній політиці.

• Вміння характеризувати природу та джерела
зовнішньої політики держави, еволюцію підходів до формування
та здійснення зовнішньої політики, принципи організації
системи зовнішньої політики та функціонування інститутів
зовнішньої політики.

•Здатність захищати національні інтереси власної держави за
допомогою міжнародно-правових інструментів.

•Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну
кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі
міжнародно-правових норм.

•Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань
міжнародного права, національного права України та інших
держав; визначати юридичні ризики тих або інших
зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив,
підбирати шляхи їхньої мінімізації.

• Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 
прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного 
права.

• Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-
правові норми та принципи в національній правовій системі.



Результати навчання відповідно до стандарту 
вищої освіти

Здобувач вищої освіти повинен 
продемонструвати такі результати навчання:
•Уміння пояснювати природу та зміст основних 
міжнародно-правових явищ і процесів.

•Здатність демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності й змісту основних правових 
інститутів і норм фундаментальних галузей
національного права; міжнародного публічного 
і міжнародного приватного права; 
європейського права і права Європейського 
Союзу
•Здатність надавати консультації щодо 
можливих способів захисту прав та інтересів 
клієнтів на національному і міжнародному 
рівнях у різних правових ситуаціях.
•Уміння визначати історичний контекст 
формування державних та правових інститутів, 
ухвалення актів національного законодавства, 
права ЄС та міжнародного права.
•Здатність здійснювати юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці та 
зовнішньоекономічних операцій.


