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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ 

ПРАВО» 

 

Спеціальність: 293 Міжнародне 

право 

Галузь знань: 29 Міжнародні 

відносини  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти 

фахового  переліку. 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Міжнародно-правова регламентація ведення збройних конфліктів, 

механізми захисту жертв війни, принципи та норми обмеження 

використання заборонених засобів та методів веденні війни.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Міжнародне гуманітарне право є єдиним механізмом обмеження 

воюючих у використанні насильства під час збройних конфліктів. 

Держава несе зобов’язання за Женевськими конвенціями від 12 

серпня 1949 р. щодо розповсюдження знань про міжнародне 

гуманітарне право. Знання принципів та норм міжнародного 

гуманітарного права підвищує можливість захисту в період 

збройного конфлікту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 знати зміст принципів та норм міжнародного гуманітарного 

права; 

 вміти орієнтуватися в системі міжнародного гуманітарного права; 

 мати навички аналізу міжнародних договорів та звичаєвих норм з 

міжнародного гуманітарного права;  

 знати категорії та правовий статус учасників збройного 

конфлікту; 

 вміти розрізняти види та особливості збройних конфліктів; 

 мати навички застосування норм міжнародного гуманітарного 

права при вирішенні професійних завдань;  

 давати оцінку проблемам та особливостям захисту жертв війни;  

 знати особливості імплементації міжнародного гуманітарного 

права. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

розвитку та застосування принципів та норм міжнародного 

гуманітарного права; 

 здатність оцінювати стан дотримання та ефективності принципів 

та норм міжнародного гуманітарного права; 

 здатність застосовувати кумулятивні знання у сфері 

міжнародного гуманітарного права для удосконалення механізмів 

захисту жертв збройних конфліктів; 

 здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародного 

гуманітарного права. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність й система міжнародного 

гуманітарного права. Предмет та джерела міжнародного 

гуманітарного права. Історія й еволюція міжнародного 



гуманітарного права. Принципи міжнародного гуманітарного 

права. Сфера дії міжнародного гуманітарного права. Виникнення і 

діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Компоненти 

та правові засади діяльності Міжнародного Руху Червоного Хреста 

і Червоного Півмісяця. Правовий  статус учасників воєнних дій і 

жертв війни. Класифікація збройних конфліктів міжнародного та 

неміжнародного характеру. Правовий режим захисту жертв війни. 

Імплементація норм міжнародного гуманітарного права;  

Відповідальність в міжнародному гуманітарному праві. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії, мут-корти, 

підготовка есе. 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Теорія міжнародного права; Право міжнародної відповідальності; 

Право міжнародних договорів; Міжнародно-правовий захист прав 

людини. 

Пореквізити Міжнародне кримінальне право; Міжнародне правосуддя. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Анри Дюнан «Воспоминание о битве при Сольферино» / Пер. с 

фр. С. Н. Норман. – М. : МККК, 2004. – 64 с. 

2. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право : навчально-

методичний посібник для закладів середньої освіти / М. 

Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель; за ред. радника 

президента Товариства Червоного Хреста України з міжнародного 

гуманітарного права, к.ю.н. Т. Короткого. – Київ, УГСПЛ; Одеса : 

Фенікс, 2019. 141 с.  

3. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов / Эрик 

Давид. – Международный Комитет Красного Креста, Москва, 2011. 

4. Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права / передм. Т. Р. 

Короткий, Є. В. Лук’янченко ; вступ. стаття М.М. Гнатовський. – 

Київ-Одеса : Фенікс ; Товариство Червоного Хреста України, 2018. 

– 40 с. 

6. Кориневич А.О. Застосування міжнародного гуманітарного права 

до збройного конфлікту на території України : навч. посіб. / А.О. 

Кориневич ; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2015. – 78 с. 

6. Міжнародне гуманітарне право. Посібник для юриста / [М.М. 

Гнатовський, Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич, В.М. Лисик, О.Р. 

Поєдинок, Н.В. Хендель]; за ред. Т.Р. Короткого – Київ-Одеса : 

Українська гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 2016. – 2017. 

– 145 с.  

7. Международное гуманитарное право. Общий курс /Нильс 

Мельцер. 

8. Міжнародне гуманітарне право. Довідник для юристів 

громадських приймалень / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. 

Хендель. – Одеса : Фенікс, 2015. – 92 с. 

9. Міжнародне гуманітарне право. Довідник для журналістів / М. М. 

Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель. – 2-ге вид., доповн. – 

Одеса : Фенікс, 2015. – 92 с.  

 

Репозитарій НАУ: 

1. Короткий Т. Р. Некоторые теоретические проблемы 

международного гуманитарного права / Т. Р. Короткий. – Одеса : 

Фенікс, 2009. – 24 с. – (Сер.: Університетські читання, № 1). 

2. Короткий Т. Р. Информационные войны как объект 

регулирования международного права / Т. Р. Короткий, Д. А. 



Коваль // Інформаційна безпека. – 2010. – № 2(4).  – С. 70-78. 

3. Право війни на морі: сучасне врегулювання / Е. А. Плешко, 

Т. Р. Короткий, А. О. Кориневич // Збірник наукових праць 

Науково-дослідного центру ЗС України “Державний океанаріум”, 

2017. – Одеса : Фенікс – С. 59-71. 

4. Короткий Т. Поширення знань про міжнародне гуманітарне 

право: синергія держави та недержавних акторі / Т. Короткий, 

А. Капустін // Український часопис міжнародного права : наук.-

практ. журн. – 2018. – № 2. – С. 60-68. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права і порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово  

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  

 КОРОТКИЙ ТИМУР РОБЕТРОВИЧ 

Посада: завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: доцент  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/ 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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