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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПРАВО МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Навчальна дисципліна передбачає поглиблення знань у сфері 

міжнародного публічного права, вивчення принципів і засад 

організації і функціонування міжнародної інституційної системи. 

Студенти будуть опрацьовувати статутні документи, аналізувати 

рішення, резолюції, а також основні напрямки діяльності впливових 

міжнародних міжурядових організацій таких, як Організація 

Об’єднаних Націй, Світова організація торгівлі, Організація безпеки 

і співробітництва Європи, НАТО, Рада Європи, Організація 

американських держав, Ліга арабських держав, Африканський союз, 

Організація ісламського співробітництва, Співдружність незалежних 

держав та інші.    

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних і 

практичних знань про правову природу, структуру, особливості 

функціонування, види і значення діяльності міжнародних організацій 

в системі сучасного міжнародного права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати глибокі знання теорії права та міжнародного 

права, галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, 

екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, права 

Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та 

торговельного права, права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, а також галузей національного права України 

що є основою діяльності органів міжнародних відносин, публічного 

управління, правоохорони, правозахисту та судових органів; 

- пояснювати теоретичні та практичні аспекти імплементації, 

реалізації та виконання норм міжнародного права, рішень 

міжнародних судових та конвенційних органів, рішень національних 

судів та інших юрисдикційних органів України та іноземних держав; 

- пояснити матеріально-правові та процесуальні особливості 

розгляду міжнародними судовими та конвенційними органами, 

судами України та іноземних держав справ із застосуванням норм 

міжнародного публічного та приватного права, права Світової 

організації торгівлі та Європейського Союзу; 

- давати відповіді на питання з теорії права та міжнародного права, 

галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, 

екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, права 

Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та 

торговельного права, права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, галузей національного матеріального і 

процесуального права, з питань міжнародних відносин, публічного 



управління, правосуддя, правоохорони та правозахисту, комерційної 

діяльності та ін. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів, предметної галузі, професії; базових 

категорій, юридичних понять; 

- Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

- Знання та розуміння предметної області своєї професії; 

- Уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

- Вміння реалізовувати норми міжнародного права та національних 

нормативних актів у професійній діяльності, правильно 

застосовувати стандарти міжнародного права; 

- Вміння кваліфіковано та результативно застосовувати міжнародні 

правові механізми задля захисту прав людини, інтересів юридичної 

особи, суспільства, держави; 

- Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі 

позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до 

різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і 

професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних 

проблем у професійній практиці. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт 

міжнародного публічного права. Джерела і принципи права 

міжнародних організацій. Класифікація міжнародних організацій. 

Компетенція і правове регулювання внутрішніх організаційних 

відносин в міжнародних міжурядових організаціях. Дипломатичне 

право міжнародних організацій. Відповідальність міжнародних 

організацій. Особливості функціонування міжнародних неурядових 

організацій. Організація Об’єднаних Націй та її спеціалізовані 

установи. Регіональні міжнародній організації: ОАД, ЛАД, АС, СНД 

та інші. Правова природа і особливості функціонування ЄС.  

Міжнародні економічні організації: ПРООН, ЮНІДО, ОЕСР, 

МАГАТЕ, ФАО, МФСР, ММО, ІКАО, СОТ. Міжнародні фінансово-

валютні організації. Міжнародні інституційні механізми захисту прав 

людини. Міжнародні судові органи.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні завдання 

і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та аналітичні 

завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з права міжнародних організацій можуть бути використані 

при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Міжнародне публічне право : підручних у 2 т. / [В. В. Мицик, 

М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за ред. В. В. 

Мицика. – Харків : Право, 2019. 

2. Право международных организаций : учебник / под ред. И. П. 

Блищенко, А. Х. Абашидзе. – М., 2013  

3. Кулеба Д. І. Участь України в міжнародних організаціях. 

Правова теорія і практика : моногр. / Д. І. Кулеба ; за наук. ред. 

О. В. Задорожнього; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

міжнар. відносин. – К. : Вид. дім “Промені”, 2007. – 304 с. 

4. Міжнародні неурядові організації : Нав. посібник / За заг. ред. 

В. В. Балабіна. – К.: Інфодрук, 2008. – 118 с.  

5. Голуб Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-

довідкове видання / Н. В. Голуб. – К.: Кондор, 2005. – 182 с. 



6. Михайловська О. В. Спеціальні економічні утворення в 

системі міжнародних інтеграційних процесів: Монографія / О. 

В. Михайловська. – К. : Кондор, 2005. – 196 с. 

7. Міжнародні організації: навч. посіб. / Під ред. О. С. Кучика. – 

К.: Знання, 2005. – 497 с.  

 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20014  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  

ЯЦИШИН МАРТА ЮРІЇВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11683 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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