
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
Метою курсу є системне та комплексне освоєння студентами базових 

теоретичних положень у галузі міжнародного публічного права; засвоєння 
особливостей міжнародно-правового регулювання утворення і діяльності 
міжнародних міжурядових організацій та міжнародних неурядових організацій, 
особливостей їх впливу на процеси утворення та застосування норм міжнародного 
права. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Право міжнародних організацій» має 
безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне публічне право, 
теорія міжнародних відносин 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення питань, що 
стосуються основних напрямів діяльності найбільш впливових міжнародних 
організацій (ООН, спеціалізованих установ ООН, Світової організації торгівлі, 
СНД, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Ліги арабських держав, Африканського союзу, 
Організація ісламського співробітництва); здобудуть навички правильного 
застосування статутних документів міжнародних організацій та резолюцій, 
виданих їх головними органами. 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст понять “міжнародна міжурядова організація”, “міжнародна 

неурядова організація”, “внутрішнє право міжнародних організацій”, “зовнішнє 
право міжнародних організацій” тощо; основні консультативні рішення 
Міжнародного суду ООН, які вплинули на розвиток права міжнародних організацій 
(консультативні висновки Міжнародного суду ООН від 28.05.1948 р., 11.04.1949 р., 
03.03.1950 р., 13.07.1954 р.); основні напрями діяльності і головні органи найбільш 
впливових міжнародних міжурядових і міжнародних неурядових організацій 
(ООН, ОБСЄ, СНД, Ради Європи, СОТ, НАТО, ЛАГ, ОІС, АС, ОЕСР, ОАД); 

вміти: правильно тлумачити статути міжнародних організацій, а також 
резолюції їх головних органів, визначати підстави міжнародно-правової 
відповідальності міжнародних організацій, форми відшкодування збитків, завданих 
їх правомірною і неправомірною діяльністю; 

володіти: навичками оперування основними поняттями права міжнародних 
організацій; навичками аналізу ознак міжнародних міжурядових організацій. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Теорія права міжнародних організацій. Міжнародна міжурядова організація 

як суб’єкт міжнародного публічного права. Правове регулювання 
внутрішньоорганізаційних відносин в міжнародних міжурядових організаціях. 
Дипломатичне право міжнародних міжурядових організацій. Відповідальність 
міжнародних організацій. Міжнародні неурядові організації.  

Сучасні міжнародні універсальні і регіональні організації. Організація 
Об’єднаних Націй. Спеціалізовані установи та інші організації системи ООН. 
Міжнародні міжурядові організації економічного характеру. Рада Європи. 
Євроатлантичні міжнародні системи колективної безпеки. Співдружність 
Незалежних Держав. Міжнародні організації країн Азії, Африки та Америки.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: іспит. 
 


