
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 Мета курсу — засвоєння студентами суми знань про особливості 
міжнародно-правового регулювання діяльності міжнародних міжурядових 
організацій як суб’єктів міжнародного права; формування знань про особливості 
впливу міжурядових організацій на процеси утворення та застосування норм 
міжнародного права у їх відносинах як з державами-членами, так і між самими 
міжнародними організаціями. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни «Право 
міжнародних організацій» базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Міжнародні відносини та світова політика», «Теорія міжнародних відносин», 
«Міжнародні організації», «Міжнародні економічні відносини», «Регіональні 
підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародне публічне право», 
«Дипломатична та консульська служба»,  вона інтегрується з наступною 
дисципліною: «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у 
сфері права міжнародних організацій;  здатність аналізувати міжнародні 
процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та інформаційному у сфері діяльності 
міжнародних міжурядових організацій; здатність правильно тлумачити, 
аналізувати та узагальнювати положення законодавства України, що 
стосуються її міжнародних договірних зобов’язань в межах членства в 
міжнародних міжурядових організаціях; здатність складати цілісне уявлення 
про специфіку діяльності міжнародних організацій і оцінювати корінні 
проблеми їх практики; юридично правильно кваліфікувати відповідні факти і 
події, аналізувати правотворчу та правозастосовну практику у сфері діяльності 
міжнародних міжурядових організацій; здатність давати адекватну оцінку 
поточним політичним і правовим подіям у сфері діяльності міжнародних 
міжурядових організацій. 

Програмні результати навчання:  
• знати: юридичну природу, характерні риси і специфіку права міжнародних 

організацій; історію становлення, предмет та методи правового регулювання 
права міжнародних організацій; перелік, структуру, компетенцію основних 
міжнародних органів та організацій, які забезпечують застосування 
міжнародних норм; 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; складати цілісне 
уявлення про специфіку діяльності міжнародних організацій і оцінювати 
корінні проблеми їх практики; юридично правильно кваліфікувати 
відповідні факти і обставини, аналізувати правотворчу та правозастосовну 
практику; працювати в міжнародному контексті з міжнародними договорами 
та іншими міжнародними актами, правильно тлумачити їх стосовно 
конкретних подій, які стосуються діяльності міжнародних міжурядових 
організацій; розуміти та відстоювати національні інтереси України у 
міжнародній діяльності. 

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

Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття, класифікація і роль міжнародних організацій у сучасному 

світі. Історичний розвиток інституту міжнародних організацій. Порядок 
утворення, компетенція і функції міжнародних організацій. Юридична природа, 
привілеї та імунітети міжнародних організацій. Організаційна структура і 
процедура прийняття рішень в рамках міжнародних організацій. Організація 
Об’єднаних Націй. Участь України у складі міжнародних (міжурядових) 
організацій. Організація Об’єднаних Націй. Спеціалізовані та інші установи 
системи ООН. Статут ООН про регіональні організації колективної безпеки. 
Міжнародні військово-політичні організації екстра регіонального характеру. 
Міжнародні організації  інших видів і рівнів регіональності. Участь України у 
складі міжнародних (міжурядових) організацій. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна 
та індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Усманов Юрій Ільдарович, канд.юр.наук, доцент кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства.  


