
Назва дисципліни Право міжнародних організацій 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

таких дисциплін, як: «Міжнародне публічне право», «Міжнародні 

відносини та світова політика», «Міжнародні організації». 

«Зовнішня політика України» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

поглибити знання у галузі міжнародного публічного права; 

засвоїти особливості міжнародно-правового регулювання 

утворення і діяльності міжнародних міжурядових організацій та 

міжнародних неурядових організацій, особливості їх впливу на 

процеси утворення та застосування норм міжнародного права, 

сутність основних правових понять даного курсу, отримати 

інформацію щодо основних напрямів діяльності найбільш 

впливових міжнародних організацій; сформувати навички 

правильного застосування статутних документів міжнародних 

організацій та резолюцій, виданих їх головними органами 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

 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; основні напрями діяльності і головні органи найбільш 

впливових міжнародних міжурядових і міжнародних неурядових 

організацій;  

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. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт 

міжнародного публічного права 

Тема 2. Правове регулювання внутріорганізаційних відносин в 



міжнародних міжурядових організаціях 

Тема 3. Дипломатичне право міжнародних міжурядових 

організацій 

Тема 4. Відповідальність міжнародних організацій 

Тема 5. Міжнародні неурядові організації 

 

Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 

семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; тестових 

завдання; виконання творчих завдань; розв’язування ситуаційних 

задач. Підсумковий контроль – у формі заліку 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 


