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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Право міжнародних організацій 

Викладач (-і) Албу Андрій Аркадійович, к.ю.н., викладач кафедри 

конституційного, міжнародного та адміністративного права 

Контактний телефон 

викладача 

Албу Андрій Аркадійович (0342) 596134 

E-mail викладача Албу Андрій Аркадійович andrii.albu@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 
занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді та 

сайті кафедри 

https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%

d0%ba%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd

%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83/ 
Також можливі консультації шляхом листування через електронну 

пошту, зокрема, що стосується погодження планів та змісту курсових 

робіт, індивідуальних науково-дослідних завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є однойменна галузь права та законодавства, а 

також практика реалізації відповідних норм різноманітними суб’єктами. 

Програма навчальної дисципліни складається з такого змістовного модулю, як “Право 
Міжнародних Організацій. Загальна характеристика. Сучасні міжнародні організації”. 

Дисципліна «Право Міжнародних організацій» орієнтована на вивчення студентами 

економічних, правових і соціально-культурних аспектів утворення та існування найбільших 

універсальних та регіональних міжнародних організацій, теоретичних проблем цього процесу, а 
також можливих шляхів їх вирішення. 

Дисципліна «Право Міжнародних організацій» спрямована на формування у студентів 

системи науково-теоретичних знань із функціонування сучасних міжнародних організацій та 
ознайомлення з актуальними проблемами сучасного міжнародного права у взаємозв’язку з 

викликами та загрозами для існування міжнародних організацій, учасником яких є Україна. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Право міжнародних організацій» є надання 
студентам відповідного рівня знань про історичні передумови утворення перших міжнародних 

організацій, їх основні функції, еволюцію повноважень;  

Основними цілями вивчення дисципліни «Право міжнародних організацій» є: 

- засвоєння студентами концептуальних основ походження та сутності права міжнародних 
організацій; вивчення основних функцій таких організацій; 

- формування у студентів розуміння особливостей імунітетів та привілеїв персоналу 

міжнародних організацій; 
- дослідження особливостей формування та функціонування основних органів в 

міжнародних організаціях; 

- з’ясування студентами  правового статусу, компетенції, структури, порядку формування 
Генеральної Асамблеї ООН, Ради Безпеки, Міжнародного Суду ООН, Ради з опіки ООН; 

- дослідження правових аспектів діяльності регіональних організацій на прикладі 

Європейського Союзу, Співдружності Незалежних Держав, тощо; 

- розуміння призначення та принципи діяльності правозахисних міжнародних організацій; 
- вивчення концептуальних поглядів української міжнародно-правової школи та 

напрямків розвитку права ЄС в Україні. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83/


4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел права та результатів 

наукових досліджень міжнародно-правових відносин. 

Здатність застосовувати знання міжнародно-правових приписів у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області міжнародного права та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в сфері міжнародного права. 

Фахові компетентності: 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, основні 

поняття та елементи правового механізму діяльності міжнародних організацій. 

Здатність аналізувати проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері 

міжнародного права. 

Здатність до критичного та системного аналізу, порівняння і тлумачення чинного 

законодавства у сфері міжнародного права. 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту і 

забезпечення прав і інтересів громадян у галузі міжнародного права. 

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення, здатність давати юридичну кваліфікацію відносинам, 

що пов'язані з діяльність міжнародних організацій. 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 10 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 4 

самостійна робота 76 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
8 081 Право 4 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Право Міжнародних Організацій. Загальна характеристика. Сучасні міжнародні 

організації 

Тема 1. Історія формування міжнародних організацій. Поняття, 

ознаки, принципи формування сучасних міжнародних 
організацій. Членство в МО, привілеї та імунітети. 

Нормотворча діяльність міжнародних організацій 

2 2 12 

Тема 2. Діяльність Організації Об’єднаних Націй. Її  

основні органи 

2 2 12 

Тема 3. Валютно–фінансові організації 2 - 12 

Тема 4. Військово-політичні організації. Організація 
північноатлантичного договору (НАТО). Організація безпеки 

та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

2 - 14 

Тема 5. Європейський Союз. Історія утворення ЄС. Основні 

органи ЄС, їх компетенція 

2 - 14 

Тема 6. Міжнародні неформальні організації. Міжнародні 

неурядові організації. Amnesty Int., Human Rights Watch, 

Freedom House 

- - 12 

ЗАГ.: 10 4 76 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 



система 

оцінювання 

курсу 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 
успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 
12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою навчально-наукового 

юридичного інституту, протокол №5 від 28 лютого  2017 р.) – текст 

розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами модульної контрольної роботи. Робота виконується на 

передостанньому/останньому семінарському занятті модуля.  
 

На контрольну виноситься 1 описове завдання, яке оцінюється в 20 балів, 

практичне/схематичне завдання (20 балів), тестові запитання, які 
оцінюються по 5 балу. 

Максимальний бал за контрольну становить 50 балів. 

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти можуть 
виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного семінарського 

заняття. Види, приклади підготовки та критерії оцінювання індивідуальних 

завдань знаходяться на кафедрі та розміщені на сайті кафедри 

https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0/ 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 4.4.3.3 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску 

до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про порядок 

організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 
навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 
Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів письмових 

робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань за темами, 

винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в Методичних вказівках і завданнях 
для підготовки до семінарських (практичних) занять), письмових експрес-опитувань на 

семінарських заняттях тощо, а також додаткових письмових індивідуальних завдань, курсових 

робіт (за вибором студента) – Методичні вказівки розміщені на сайті кафедри 

https://kkmtap.pnu.edu.ua/ ; https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%81-%d0/ 
Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 
виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 
лекції і практичні зайняття курсу.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох 
тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що 

перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну 

відповідно до робочого навчального плану, керівник курсу віднімає 5 балів від підсумкового 
семестрового балу студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/
https://kkmtap.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%81-%d0/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/).  

8. Рекомендована література 

1. Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського. - 

Київ: ЦУЛ, 2003. – Розд.П. 

2. Міжнародні організації. Навчальний посібник/ За ред. О.С.Кучика. – К.: Знання, 2005. 
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