
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ПРАВОЗНАВСТВО (У ТОМУ ЧИСЛІ ОСНОВИ 

ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІЖНАРОДНЕ 

ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО)" 

 

Спеціальність: 253  Військове управління  

(за видами Збройних Сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу 

загальної підготовки 
Курс 3 (третій) 
Семестр 6 (шостий) 
Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

2,5 кредита / 75 годин 

Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні 

напрями та положення підходів до розуміння місця держави 

та права в сучасних умовах, основи конституційного, 

адміністративного, цивільного, трудового, сімейного, 

військового та інших галузей права. Склад Збройних Сил 

України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, 

керівництва та управління ними. Норми Міжнародного 

гуманітарного права (МГП). 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство 

(у тому числі основи військового законодавства та 

міжнародне гуманітарне право)» є підвищення рівня 

правової підготовки у курсантів та формування у них 

навичок та вмінь необхідних для їх майбутньої професійної 

діяльності. Розуміти основні завдання Збройних Сил 

України щодо подальшого їх розвитку та інтегрування в 

світові воєнно-політичні організації, перш за все у 

євроатлантичні структури, ролі Збройних Сил при 

запобіганні та стримуванні збройних конфліктів, участі їх у 

антитерористичних операціях ООС (АТО). 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати Кодекс честі офіцера, дотримуватись 

морально-етичних норм поведінки, створювати атмосферу 

довіри, взаємоповаги, доброзичливості і толерантності у 

військовому колективі, діяти соціально відповідально та 

свідомо, дотримуватись правил військового етикету.  

Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, 

виділяти нормативно-правові засади забезпечення 

національної безпеки України, питання правового 

регулювання ведення збройної боротьби.  

Застосовувати психолого-педагогічні основи управлінської 

та виховної діяльності, методи психодіагностики 

особистості, вивчення соціально-психологічних явищ у 

військових колективах, контролювати стан військової 

дисципліни, здійснювати морально-психологічне 

забезпечення і мотивувати особовий склад під час виконання 

завдань за призначенням.  



Володіти достатніми знаннями і розумінням сутності та 

основних питань етики збройної боротьби, визначення 

універсальних моральних норм в аспекті поведінки 

учасників збройної боротьби.  

Знати та розуміти правові засади функціонування держави, 

основи законодавства України; системи забезпечення 

національної безпеки України та основні принципи її 

функціонування; структуру сектору національної безпеки та 

оборони держави, особливості функціонування і взаємодії 

його складових; основи міжнародного права, структуру 

міжнародних організацій та основи їх діяльності в умовах 

інтеграційних процесів.  

Знати та розуміти процеси управління підрозділом (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України) в ході 

підготовки і ведення бою та у повсякденній діяльності.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного, демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи теорії держави і права. 

Характеристика теорії держави і права. Громадянське 

суспільство та правова держава. Правова поведінка, 

правосвідомість та правова культура, як основа 

демократичного суспільства. Конституційне право, як 

провідна галузь національного права України. Права, 

свободи та обов’язки громадян в Україні. Законодавча, 

виконавча влада в Україні. 

Змістовий модуль 2. Законодавчі основи запобігання та 

протидії корупції в України. 

Корупція та прозорість у Збройних Силах України – загальна 

характеристика. Застосування правових механізмів 

запобігання корупції в оборонному секторі. Протидія 

корупційним правопорушенням. Базовий онлайн-курс по 

запобіганню і протидії корупції в Міністерстві оборони 

України та Збройних силах України. 

Змістовий модуль 3. Міжнародне гуманітарне право. 

Міжнародне гуманітарне право в системі міжнародного 

права. Женевське право. Рух Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця. Гаазьке право або міжнародні правила, що 

стосуються ведення воєнних операцій. Міжнародне 

гуманітарне право та правила, що стосуються ведення 

воєнних операцій. Міжнародне гуманітарне право та 

відповідальність та порушення його норм. 

Змістовий модуль 4. Основи військового законодавства 

України. 

Правові основи діяльності Збройних Сил України та воєнної 

організації держави в цілому. Правові засади Збройних Сил 

України та воєнної організації держави в цілому. Законність 



та правопорядок у Збройних Силах України. 

Комплектування та забезпечення Збройних Силах України. 

Порядок проведення службового розслідування у Збройних 

Силах України. 

Змістовий модуль 5. Основи гендерної політики у Збройних 

Силах України. 

Ґендерна рівність в Збройних Силах України: стан, 

проблеми, перспективи. Практичні питання забезпечення 

ґендерної рівності Збройних Силах України. 

 

Види занять: лекції, семінарські, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Українська мова за професійним спрямуванням, історія 

України та української культури, філософія (філософія, 

релігієзнавство, логіка, етика і естетика) 

Постреквізити Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство),  

морально-психологічне забезпечення підготовки та 

застосування Збройних Сил України,  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Конституція України: зі змінами та доповненнями, станом 

на 02 червня 2016 р.: (відповідає офіц. текстові). — К.: 

Видавничий дім «Скіф», 2009. — 47 с. 

2. Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII «Про 

національну безпеку України». 

3. Закон України від 06 грудня 1991 № 1934-XII «Про 

Збройні Сили України» (зі змінами). 

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року № 1700-VII (зі змінами). 

5. Закон України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 

№ 2011-XII (зі змінами). 

6. Закон України «Про Військову службу правопорядку у 

Збройних Силах України» від 07 березня 2002 № 3099-III 

(зі змінами). 

7. Закон України «Про Статут внутрішньої служби 

Збройних Сил України» від 24 березня 1999 № 548-XIV (зі 

змінами). 

8. Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних 

Сил України» від 24 березня 1999 № 551-XIV (зі змінами). 

9. Закон України «Про Статут гарнізонної та вартової служб 

Збройних Сил України» 24 березня 1999 № 550-XIV (зі 

змінами). 

10. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 

№ 2341-III (зі змінами). 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

Факультет  

http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/2011-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2011-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/3099-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/548-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/548-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/551-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/551-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/550-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/550-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14


 

 

Викладач(і) СКИДАН РОМАН ОЛЕКСАНДРІВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (044)256-22-03 

 E-mail: http:/viti.edu.ua 

                              Робоче місце: 324* 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри     САЄНКО Олександр  Григорович 

 

Розробник       СКИДАН Роман Олександрович 
 


