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Назва дисципліни 
Міжнародне гуманітарне право 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Лисик Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного права. 

 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

volodymyr.lysyk@lnu.edu.ua, vlysyk@gmail.com  

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 13.30-14-30 год. (кафедра міжнародного права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна ―Міжнародне гуманітарне право‖ є нормативною 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для 

освітньої програми «Міжнародне та європейське право», яка 

викладається у 1 семестрі (магістратури) в обсязі 6 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна ―Міжнародне гуманітарне право‖ дозволить 

студентам ознайомитися з основами системи міжнародно-

правових норм і принципів, що застосовуються під час збройних 

конфліктів і встановлюють права і обов’язки суб’єктів 

міжнародного права щодо заборони чи обмеження певних засобів 

і методів ведення військової боротьби, забезпечення захисту 

жертв конфлікту та визначають відповідальність за порушення 

цих норм. 

Мета дисципліни Формування комплексних знань про правове регулювання 

поведінки воюючих та цивільного населення, а також  захисту 

прав людини під час збройних конфліктів. 

mailto:volodymyr.lysyk@lnu.edu.ua
mailto:vlysyk@gmail.com
https://intrel.lnu.edu.ua/
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. International Humanitarian Law: Prospects / John 

Carey,William V. Dunlap,Robert John Pritchard. BRILL, 2006 

-  387 p. 

2. Implementing International Humanitarian Law: From the Ad 

Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court / 

Yusuf Aksar, Psychology Press, 2004 -  314 p. 

3. The Handbook of International Humanitarian Law  Dieter 

Fleck Oxford University Press,  2013. 714 p. 

4. International Humanitarian Law and International Human 

Rights Law Orna Ben-Naftali. Oxford University Press,  

2011 – 388 p. 

5. Customary International Humanitarian Law  Edited by Jean-

Marie Henckaerts https://sites.google.com/a/gs.books-

now.com/en9/9780521808880-34propolGEtincpes20  

6. Kolb R., Hyde R. An Introduction to the International Law of 

Armed Conflicts. Oxford—Portland Oregon 2008.  

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documen

tos/an-introduction-to-the-international-law-of-armed-

conflicts.pdf 

7. HOW DOES LAW PROTECT IN WAR 

https://casebook.icrc.org/  

Обсяг курсу 6 кредити ЄКТС  

лекції - 32 год. 

семінарські заняття - 32 год. 

самостійна робота - 116 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):   

1. Поняття Міжнародного гуманітарного права та його місце 

в системі міжнародного права; 

2. Історію становлення Міжнародного гуманітарного права; 

3. Права та обов’язки сторін та учасників збройних 

конфліктів; 

4. Заборонені засоби та методи ведення війни і критерії їх 

віднесення до таких. 

вміти: 

1. Проводити кваліфікацію міжнародних та неміжнародних 

збройних конфліктів; 

2. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем що виникають із захистом прав людини. 

Під час збройних конфліктів.  

Доносити власні знання із сфери міжнародного гуманітарного 

права, висновки та аргументи до стейкхолдерів, перш за все 

керівництва збройних сил та органів державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Програмні результати навчання за ОП 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/an-introduction-to-the-international-law-of-armed-conflicts.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/an-introduction-to-the-international-law-of-armed-conflicts.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/an-introduction-to-the-international-law-of-armed-conflicts.pdf
https://casebook.icrc.org/
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ПРН 3. Спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 

професійній юридичній діяльності. 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її 

розвиток, фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери 

міжнародних відносин та світової політики, використовуючи 

юридичний інструментарій. 

ПРН 7. Захищати інтереси власної держави у національних судах, 

міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судах та 

організаціях, зокрема інтеграційних, на міжнародних 

конференціях. 

ПРН 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до 

фахівців і нефахівців. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Вступ до МГП 

Тема 2. Сфера застосування МГП 

Тема 3. Введення бойових дій 

Тема 4.Поранені, хворі та медичний персонал 

Тема 5.Затримання та інтернування 

Тема 6. Цивільні особи на території, що знаходиться під 

контролем сил супротивника 

Тема 7. Імплементація та дотримання МГП 

Тема 8. Особлива роль МКЧХ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит (усно) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, міжнародного кримінального 

права, міжнародного права прав людини достатніх для 

сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 
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Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

 семінарські заняття – 10%; 

 індитвідуальна робота  та активна участь у групових 

дискусіях 40%. 

 Екзаменаційна робота 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 

не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять 

є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 


