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ДИСЦИПЛІНА  
«ОПЕРАТИВНЕ ПРАВО» 
 
Анотація: дозоляє зрозуміти методи та способи правового забезпечення воєнних та 
безпекових операцій, зрозуміти сутність правового забезпечення діяльності військ 
(сил). В рамках дисципліни розглядається особливості гібридних конфліктів, де поряд 
із "класичним" застосуванням збройної сили актуальними є економічний, фінансовий, 
інформаційний та психологічний види впливу сторони конфлікту. Досліджуються 
сучасні тенденції розвитку, актуалізації і трансформації правових норм, що 
забезпечують операційну діяльність збройних сил.  
Мета навчальної дисципліни: опанування аспірантами/ад’юнктами теоретичного і 
нормативного матеріалу, розвиток вміння логічно обґрунтовувати висновки з питань 
правового забезпечення воєнних та безпекових операцій, набуття навичок 
правильного використання юридичних понять і категорій, які застосовуються у сфері 
права збройних конфліктів. 
Попередні вимоги:  
Знати: засоби і методи ведення бойових дій, основи права збройних конфліктів, права 

міжнародної безпеки, основи і методи військового управління на рівні випускника 

магістратури Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Вміти: застосовувати прогнозування та моделювання при аналізі операційного 

середовища під час здійснення воєнних та безпекових операцій, основні методи 

аналізу факторів операційного середовища та їх впливу на процес прийняття 

військових рішень з урахуванням широкого спектру факторів правового характеру; 

формувати аргументацію для обґрунтування правової позиції під час планування та 

здійснення операцій. 

Змістовні модулі:  

 Сучасні тенденції світових та регіональних збройних конфліктів: концепції, 
визначення, світовий досвід; 

 Вплив збройних конфліктів на об’єкти, що знаходяться під захистом, об’єкти 
критичної інфраструктури та цивільних осіб; 

 Процес прийняття рішень (Military Decision Making Process, MDMP) згідно зі 
стандартами НАТО та провідних країн. Основні види та процедури; 

 Участь у створенні та перевірка документів бойового управління на предмет 
відповідності вимогам норм та принципів права збройних конфліктів та інших 
галузей права; 

 Особливості правового забезпечення процесу прийняття рішень у операціях з 
підтримання миру і безпеки (миротворчих, стабілізаційних операціях); 

 Особливості процесу прийняття рішень під час участі складових Сектору 
безпеки і оборони у антитерористичних операціях; 

 Особливості процесу прийняття рішень під час участі у багатовимірних 
операціях (multidimensional operations); 

 Особливості правового забезпечення співробітництва збройних формувань з 
недержавними інституціями, громадянським суспільством та окремими 
цивільними особами під час ведення операцій. 

Мова викладання: українська  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
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Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 
2 год. – консультації), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Гущин Олег Олександрович, к.ю.н., професор кафедриправового 

забезпечення військового факультету фінансів і права Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  


