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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Право міжнародних організацій» є тео-

ретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують про-

філь фахівця юриста-міжнародника. Викладається студентам, які 

вже ознайомилися з базовим курсом із міжнародного публічного 

права й добре орієнтуються в його основних поняттях і основопо-

ложних міжнародно-правових документах. 

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та прак-

тичних аспектів утворення, функціонування, правонаступництва та 

відповідальності міжнародних міжурядових та неурядових органі-

зацій. Опанування навчальної дисципліни також сприятиме погли-

бленню знань студенів і в інших галузях та інститутах міжнародно-

го публічного права, функціонування яких значною мірою зале-

жить від діяльності міжнародних організацій (право міжнародної 

відповідальності, міжнародної безпеки, прав людини, міжнародне 

морське, повітряне, економічне, екологічне право тощо). 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: 

– оволодіння навичками в галузі офіційних міждержавних від-

носин; 

– вивчення теоретичних та практичних аспектів утворення, фу-

нкціонування, правонаступництва та відповідальності міжнародних 

міжурядових та неурядових організацій. 

Навчальна дисципліна «Право міжнародних організацій» ґрун-

тується на знаннях, здобутих у процесі вивчення таких дисциплін, 

як «Основи теорії міжнародного права», «Історія міжнародного 

права», «Теорія держави та права», «Право зовнішніх зносин», 

«Дипломатична та консульська служба», «Міжнародні відносини 

та світова політика». 

Метою проведення практичних занять є закріплення набутих  

теоретичних знань під час навчання, уміння застосовувати закон до 

певних життєвих ситуацій. 
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

Практичні заняття є важливою та ефективною формою навчаль-

них занять, вони мають допомогти студентам глибше осягти теоре-

тичні положення, закріпити здобуті знання, оволодіти необхідними 

навичками в застосуванні теоретичних знань. 

При підготовці до практичного завдання студенти повинні знати 

теоретичний матеріал усіх тем, основні категорії курсу; відповіді 

на загальні питання щодо утворення та функціонування міжнарод-

них міжурядових та неурядових організацій. Під час виконання 

завдань необхідно спиратися на знання, здобуті на лекціях та під 

час самостійної роботи. 

У результаті виконання практичних занять студенти мають ово-

лодіти навичками аналізу документів права міжнародних організа-

цій та давати їм кваліфіковану оцінку; навчитися опрацьовувати 

відповідну навчальну та спеціальну літературу; застосовувати тео-

ретичний матеріал у практичній діяльності. Навчальний матеріал 

дисципліни структуровано за модульним принципом. У результаті 

засвоєння матеріалу навчального модуля «Право міжнародних ор-

ганізацій» студент має знати історичні аспекти становлення права 

міжнародних організацій; систему права міжнародних організацій; 

завдання та загальні принципи діяльності міжнародних організацій, 

джерела права міжнародних організацій; компетенцію та повнова-

ження окремих міжнародних міжурядових організацій; уміти ви-

значати компетенцію та повноваження міжнародних міжурядових 

організацій; правильно застосовувати (тлумачити) положення ста-

тутів, які визначають компетенцію та повноваження міжнародних 

організацій та регулюють внутрішню організаційну діяльність мі-

жнародних організацій. 
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Модуль І 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Практичне заняття 1 

ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА  
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. 

2. Поняття права міжнародних організацій. 

3. Поняття міжнародних організацій. 

4. Типізація міжнародних організацій. 

5. Сутність сучасних міжнародних організації. 

6. Структура й правові основи діяльності міжнародної організації. 

Ключові терміни та поняття: міжнародні організації, право 

міжнародних організацій,  внутрішнє та зовнішнє право, система 

норм права міжнародних організацій. 

Основні теоретичні відомості 

Сучасні міжнародні відносини характеризуються постійним ро-

зширенням сфер взаємодії держав, тому всі нові відносини стають 

предметом міжнародно-правового регулювання. Однією з таких 

порівняно нових організаційно-правових форм міждержавного 

співробітництва є міжнародні організації. 

Міжнародна організація — це об’єднання держав, створене на 

основі міжнародного договору для виконання певних цілей, що має 

систему постійно діючих органів, які володіють міжнародною пра-

восуб’єктністю, й засноване відповідно до міжнародного права. 

Будь-яка міжнародна організація характеризується низкою 

ознак. По-перше, міжнародну організацію вирізняє членство трьох 

і більше держав. За наявності меншої кількості держав виникає їх 

спілка, але не міжнародна організація, що створюється з метою 

колективного вирішення певних задач. По-друге, міжнародна орга-

нізація створюється відповідно до міжнародного права й на основі 

міжнародного договору. Будь-яка міжнародна організація має бути 

заснована на правомірній основі, а це означає, що установчий до-
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кумент повинен відповідати загальновизнаним принципам і нор-

мам міжнародного права. По-третє, неодмінною умовою міжнаро-

дної організації є повага до суверенітету держав-членів організації, 

невтручання у внутрішні справи. Ця ознака є основною функціональ-

ною ознакою міжнародної організації, оскільки в процесі її діяль-

ності всі держави, що є членами організації, мають рівні права й 

рівні обов’язки як суб’єкти міжнародного права незалежно від роз-

міру своєї території, кількості населення, рівня економічного роз-

витку та інших ознак, що характеризують державу. По-четверте, це 

наявність відповідної організаційної структури. Ця ознака, що ха-

рактеризує інституційну будову міжнародної організації, є однією з 

найважливіших. Вона підтверджує постійний характер організації і 

тим самим відрізняє її від численних інших форм міжнародного 

співробітництва. По-п’яте, міжнародні організації створюються для 

координації зусиль держав у тій чи іншій галузі, наприклад у полі-

тичній, військовій, економічній тощо. Таким чином, міжнародні 

організації поряд із іншими формами міжнародного спілкування 

(багатосторонні консультації, конференції, наради, семінари) є ор-

ганами співробітництва зі специфічних проблем міжнародних від-

носин. 

На відміну від інститутів міжнародних конференцій, міжнарод-

них комісій і комітетів інститут міжнародних міждержавних орга-

нізацій своїми головними інституційними елементами має договір-

ну основу, постійний характер діяльності та внутрішній організа-

ційний механізм. 

Право міжнародних організацій — це передусім система право-

вих норм, які регулюють міжнародні відносини, пов’язані зі ство-

ренням та функціонуванням міжнародних організацій. Норми пра-

ва міжнародних організацій є переважно договірними нормами. 

Джерелами цієї галузі є установчі документи міжнародних органі-

зацій: Віденська конвенція про представництво держав у їхніх від-

носинах із міжнародними організаціями універсального характеру 

1975 р., Віденська конвенція про право договорів між державами і 

міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 

1986 р., угоди про привілеї та імунітети міжнародних організацій, 

установчі документи міжнародних організацій тощо. 

Правову основу міжнародної організації становлять статути або 

угоди про створення міжнародних організацій, домовленості щодо 
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регламенту, правил процедури; окремі акти, які встановлюють ста-

тус персоналу; домовленості з урядами країн перебування; угоди з 

іншими міжнародними організаціями. 

Класифікація міжнародних організацій обумовлена їх значною 

кількістю та різноманітністю сфер діяльності. За характером членс-

тва і юридичною природою учасників розрізняють міждержавні 

(міжурядові) та неурядові організації. Міжнародна міжурядова 

організація створюється для досягнення загальних цілей на основі 

договору, для якого характерне членство держав, наявність установ-

чого міжнародного договору, постійних органів, здійснення діяль-

ності в інтересах держав. Неурядова міжнародна організація ство-

рюється на основі об’єднання фізичних або юридичних осіб у фор-

мі асоціацій, федерацій і діє в інтересах членів для досягнення кон-

кретних цілей. 

За предметом діяльності виділяють організації політичні, еко-

номічні, кредитно-фінансові, військово-політичні, з питань охоро-

ни здоров’я, культури, торгівлі тощо. За колом учасників міждер-

жавні організації поділяються на універсальні, відкриті для участі 

всіх держав (ООН та її спеціалізовані установи), і регіональні, чле-

нами яких можуть бути держави одного регіону. За компетенцією 

розрізняють організації загальної та спеціальної компетенції. За 

характером повноважень міжнародні організації поділяються на 

міждержавні та наддержавні (наднаціональні). 

Література: [1]; [3]; [8]; [19]; [22]. 

Завдання 1 

Поясніть, чому міжнародні організації називають вторинними 

та похідними інститутами міжнародних відносин. 

Завдання 2 

Визначте критерії класифікації міжнародних організацій. Підбе-

ріть приклади міжнародних організацій відповідно до визначених 

на основі критеріїв типів організацій. 

Завдання 3 

Розкажіть, чому держави делегують певні завдання й обов’язки 

міжнародним організаціям, а не взаємодіють безпосередньо. Об-

ґрунтуйте основні вигоди держав  від делегування компетенції мі-

жнародним організаціям. 
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Завдання 4 

Визначте міжнародні організації, що мають ознаки над -

національності. Охарактеризуйте їх.  

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Дайте визначення міжнародної організації та назвіть основні озна-

ки, які дозволяють віднести організацію до категорії «міжнародна». 

2. Як називається установчий документ, що засвідчує створення між-

народної організації? 

3. Як діяльність міжнародних організацій впливає на регулювання 

взаємовідносин між країнами? 

4. Охарактеризуйте юридичну природу права міжнародних організа-

цій. 

5. Які підходи існують до типології та класифікації міжнародних ор-

ганізацій? 

6. Як поділяють міжнародні організації за  предметом діяльності? 

7. Наведіть основні відмінності міжнародних урядових та неурядових 

організацій. 

8. Які риси притаманні сучасному етапу розвитку міжнародних орга-

нізацій? 

9. Що відрізняє міжнародні організації від інших міжнародних утво-

рень (конференцій, комісій, комітетів)? 

10. Наведіть приклади взаємодії права міжнародних організацій та мі-

жнародного права. 

Практичне заняття 2 

МІЖНАРОДНА МІЖУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА.  
ЗАВДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ  

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1. Поняття міжнародної міжурядової організації. 

2. Риси міжнародної міжурядової організації. 

3. Проблеми визначення поняття «Право міжнародних організацій». 

4. Класифікація міжнародних організацій. 

5. Основні функції міждержавних організацій. 

6. Механізм функціонування міжнародних організацій. 

7. Порядок утворення міжнародних міжурядових організацій. 

8. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових 

організацій. 
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Ключові терміни та поняття: суб’єкт міжнародного права, 

правосуб’єктність, міжнародна правоздатність, публічне право. 

Основні теоретичні відомості 

Поняття суб’єкта міжнародного права нерозривно пов’язано з 

характеристикою предмета міжнародно-правового регулювання. 

Традиційне уявлення про міжнародне право як регулятора міждер-

жавних відносин зумовило таке розуміння поняття суб’єкта міжна-

родного публічного права, яке істотно відрізняється від поняття 

суб’єкта національного (внутрішньодержавного) права. 

Суб’єкт міжнародного права — це самостійне утворення, що є 

учасником міжнародних правовідносин, володіє міжнародними 

правами й обов’язками й може брати участь в утворенні та реаліза-

ції міжнародно-правових норм. Із поняттям суб’єкта міжнародного 

права тісно пов’язане й поняття міжнародної правосуб’єктності як 

узагальнюючої характеристики правового статусу певного учасни-

ка міжнародних правовідносин. 

Міжнародна правосуб’єктність — це якісна характеристика 

статусу суб’єкта міжнародних правовідносин, що виражає його 

здатність самостійно брати участь у цих правовідносинах, підпо-

рядковуватися нормам міжнародного права та володіти міжнарод-

ними правами та обов’язками. 

На відміну від національних правових систем, де зміст право-

суб’єктності визначається та забезпечується державою, в міжнарод-

ному праві немає органів, які б стояли над суб’єктами й встанов-

лювали для них загальнообов’язкові правила поведінки. Суб’єкти 

міжнародного права самі можуть формувати міжнародно-правові 

норми та забезпечувати їх дотримання, тому міжнародна право-

суб’єктність має деякі елементи, не властиві правосуб’єктності в 

національному праві. До елементів міжнародної правосуб’єктності 

слід відносити здатність бути носієм міжнародних прав і обов’язків 

(міжнародна правоздатність); набувати міжнародні права та здійс-

нювати міжнародні обов’язки; самостійно нести міжнародно-

правову відповідальність за свої дії; брати участь у процесі міжна-

родної правотворчості; забезпечувати виконання норм міжнарод-

ного права. 

Правосуб’єктність міжнародних організацій виражається в то-

му, що вони можуть укладати договори з державами й іншими мі-
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жнародними організаціями; нести міжнародно-правову відповіда-

льність за свої дії; звертатися до держав та інших міжнародних 

організацій із вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної між-

народним правопорушенням; обмінюватися офіційними представ-

ництвами з державами й іншими міжнародними організаціями; 

наділяти своїх посадових осіб привілеями й імунітетами тощо. Го-

ворячи про завдання та принципи діяльності міжнародних органі-

зацій, слід зазначити, що вони залежать від цілі їх створення. У 

сучасній міжнародній системі існують різні за значенням, реаль-

ною вагою й формальними ознаками міжнародні організації. За 

предметом діяльності розрізняють загальнополітичні та спеціальні 

(економічні, науково-технічні, кредитно-фінансові, військові, з 

питань розвитку та ін.) міжнародні організації. 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) — універсальна організа-

ція, яка виконує й загальнополітичні, й спеціалізовані функції, 

оскільки включає більш ніж 30 взаємопов’язаних об’єднань. Вона 

охоплює 193 країни світу і є центром розв’язування  проблем, із 

якими стикається людство. Вона діє в напрямках дотримання прав 

людини, охорони довкілля, боротьби з хворобами і скорочення 

масштабів бідності тощо. До спеціальних установ ООН належать 

Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний союз елект-

розв’язку (МСЕ), Всесвітній поштовий союз (ВПС), Продовольча і 

сільськогосподарська організація (ФАО), Організація Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Світова орга-

нізація торгівлі (СОТ), Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ), Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Міжна-

родне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародний банк 

реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд 

(МВФ) та ін. 

До загальнополітичних організацій належить Рада Європи, ос-

новне завдання якої полягає в захисті прав людини та верховенства 

права. До цієї організації разом із країнами Європи входить й  

Україна та такі пострадянські країни, як Росія, Молдова, Грузія, 

Азербайджан, Вірменія. 

Співдружність Незалежних Держав (СНД) – регіональна між-

народна організація, до якої входять деякі пострадянські країни 

(Білорусь, Росія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Кир-

гизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан). 
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Європейський Союз (ЄС) – це спеціалізована організація, що ві-

діграє величезну роль у міжнародних відносинах. Країни ЄС зо-

бов’язалися проводити спільний зовнішньополітичний курс, узго-

джувати основні напрямки економічної, екологічної та соціальної 

політики. 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО, або Північно-

атлантичний Альянс) — міжнародна військово-політична організа-

ція, основним принципом діяльності якої є система колективної 

оборони: спільні організовані дії усіх її членів, якщо виникне за-

гроза ззовні. Нині НАТО — один із провідних компонентів безпеки 

в усьому світі. 

Література: [1]; [3]; [8]; [19]; [22]. 

Завдання 1 

Назвіть та проілюструйте на прикладах функції сучасних між-

народних організацій. 

Завдання 2 

Розкрийте особливості регіональних організацій на пострадян-

ському просторі. 

Завдання 3 

Охарактеризуйте взаємини України з НАТО в контексті захисту 

національних інтересів. 

Завдання 4 

Визначте роль міжнародних організацій у формуванні міжнаро-

дного громадянського суспільства. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Дайте визначення міжнародної правосуб’єктності. У чому ви-

ражається правосуб’єктність міжнародних організацій? 

2. За якими критеріями визначається суб’єкт міжнародного 

права? 

3. Назвіть права та обов’язки суб’єктів міжнародного права, які 

становлять зміст міжнародної правоздатності. 

4. Чому держава є основним суб’єктом міжнародного права? 

5. Чи можуть фізичні особи стати суб’єктами міжнародної від-

повідальності? 

6. Назвіть головні цілі й функції міжнародних організацій. 
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7. Яка міжнародна організація має найбільш розгалужену про-

сторову організацію? 

8. Розкажіть про структуру ООН. Які спеціалізовані організації 

входять до її складу? 

9. Назвіть загальнополітичні міжнародні організації. Які функції 

вони виконують? 

10. Пригадайте, членом яких міжнародних організацій є Україна. 

Практичне заняття 3 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН  

У МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

1. Поняття, предмет регулювання та юридична природа «внут-

рішнього» права міжнародних організацій. 

2. Участь міжнародної міжурядової організації в міжнародній 

нормотворчості. 

3. Методи прийняття рішень у рамках міжнародних між-

урядових організацій. 

4. Класифікація та принципи формування органів міжнародних 

міжурядових організацій. 

5. Принципи підбору персоналу міжнародних міжурядових ор-

ганізацій. 

Ключові терміни та поняття: внутрішнє право, зовнішнє 

право, правові норми, правотворчість, наднаціональність. 

Основні теоретичні відомості 

Правові норми, пов’язані з діяльністю міжнародних організацій, 

умовно можна поділити на три групи: внутрішнє право, зовнішнє 

право та специфічні правові норми. 

Внутрішнє право (власне право) — норми, які регламентують 

діяльність самих міжнародних організацій, визначають характер 

функцій та правовий стан різних категорій персоналу, регулюють 

порядок вирішення майнових, фінансових та інших питань. У вну-

трішньому праві розрізняють конституційне право, адміністративне 

право, фінансове та бюджетне право. 

Зовнішнє право — норми, які фіксують місце міжнародної орга-

нізації в загальній системі міжнародних відносин: правовий ін-

струмент, за допомогою якого міжнародна організація забезпечує 
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свій статус у конкретних умовах її місцеперебування, зв’язки з 

державами та іншими міжнародними й національними організаціями. 

Наднаціональність — сукупність  юридично закріплених пов-

новажень, якими держави наділяють визначений міжнародний ор-

ган для цілеспрямованого регулювання їх взаємовідносин відпові-

дно до компетенції держав-членів, навіть без їх згоди. Основними 

особливостями наднаціональної міжнародної організації є право 

міжнародної організації на втручання в питання, що належать до 

внутрішньої компетенції держави згідно з її конституцією; покла-

дання широких повноважень із визначення правил і налагодження 

контролю за їх дотриманням на непредставницькі органи, тобто 

міжнародних службовців; право організації своїми рішеннями зо-

бов’язувати й уповноважувати фізичних і юридичних осіб держав-

членів. 

Кожна організація вибирає конкретні правові форми рішень і 

відповідні назви (наприклад, постанова, директива, регламент, ре-

комендація, рішення, звернення тощо). 

На стадії постановки питання пропозиція про обговорення та 

прийняття рішень одним із органів міжнародної організації може 

бути внесена членом міжнародної організації, групою членів цієї 

організації, іншим органом цієї міжнародної організації, іншою 

міжурядовою або неурядовою міжнародною організацією (при 

цьому неурядовим організаціям, на відміну від міжурядових, таке 

право надається на основі одностороннього рішення міжурядової 

організації). 

У практиці діяльності міжнародних організацій існує чотири 

методи прийняття рішень. При одностайному методі рішення не 

може бути прийняте, якщо один із членів організації був відсутній 

або утримався від голосування. Мажоритарний метод передбачає 

прийняття рішення більшістю голосів. Консенсусний метод засто-

совується, коли не виникає заперечень із боку хоча б одного члена 

організації проти прийняття конкретного акта або документа. При 

методі «зважених» голосів члени організації мають неоднакову 

кількість голосів залежно від зазначених у статуті показників. Най-

поширенішим у сучасних міжнародних організаціях є мажоритар-

ний метод. 

Література: [1]; [3]; [8]; [19]; [22]. 
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Завдання 1 

Більшість рішень міжнародних організацій не є обов’язковими 

для членів. Чим пояснюється  їхній зростаючий вплив на економіч-

ні та міжнародно-політичні процеси? 

Завдання 2 

Визначте чинники самостійності та впливу міжнародних органі-

зацій на сучасному етапі розвитку. 

Завдання 3 

Розкажіть, чи є наднаціональність частини міжнародних органі-

зацій порушенням міжнародних норм про невтручання у внутрішні 

справи держав. Чи «загрожують» міжнародні організації суверені-

тету держав? 

Завдання 4 

Проаналізуйте принципи прийняття рішень на прикладі конкре-

тних міжнародних організацій. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте порядок прийняття рішень міжнародними органі-

заціями. 

2. Які методи прийняття рішень існують у практиці діяльності міжна-

родних організацій? Який із цих методів найпоширеніший? 

3. Назвіть основні принципи правового регулювання взаємодії держав. 

4. Із яких структурних органів складається міжнародна організація? 

5. Які норми та правила  регулюють взаємодію міжнародних організа-

цій та держав? 

6. У чому полягає нормативно-регулююча функція міжнародних орга-

нізацій? 

7. Як називається установчий документ, що засвідчує створення між-

народної організації? 

8. На основі чого припиняється існування міжнародної організації? 

9. Які міжнародні організації можна віднести до організацій наднаціо-

нального типу? 

10.  Хто може вносити пропозиції про обговорення питань і прийняття 

рішень міжнародною організацією? 
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Практичне заняття 4 

ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО МІЖНАРОДНИХ  
МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1. Інститут постійних представництв держав при міжнародних 

організаціях: функції, порядок заснування. 

2. Міжнародні службовці та постійне представництво при між-

народній організації. 

3. Теоретичне обґрунтування привілеїв та імунітетів міжнарод-

них міжурядових організацій та їх персоналу. 

4. Спеціальні місії. 

5. Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнаро-

дним захистом. 

6. Поняття, особливості відносин та джерела міжнародно-

правового регулювання дипломатичного права міжнародних між-

урядових організацій. 

7. Положення про дипломатичне представництво України за  

кордоном; Закон України «Про дипломатичну службу»; Консульсь-

кий статут України. 

8. Інститут постійних представництв держав при міжнародних 

організаціях. 

Ключові терміни та поняття: дипломатичне представництво, 

постійний  представник, привілеї та імунітети, міжнародна конфе-

ренція. 

Основні теоретичні відомості 

Правові основи інституту постійних представництв при міжна-

родних організаціях були закладені ще в Статуті ООН у повоєнний 

період та інших міжнародно-правових актах. Сьогодні діяльність 

постійних представників і постійних представництв при міжнарод-

них організаціях регламентується Віденською конвенцією про 

представництво держав в їх відносинах із міжнародними організа-

ціями універсального характеру від 14 березня 1975 р. Постійні 

представництва при міжнародних організаціях входять до системи 

зарубіжних органів зовнішніх зносин та є складовою диплома-

тичної служби держави, як і посольства. 

Постійне представництво не акредитується, на відміну від по-

сольства, при державі перебування, оскільки створюється виключ-



 16 

но для підтримання зв’язків із організацією. Однак воно має кори-

стуватися всіма привілеями та імунітетами, що визначаються між-

народно-правовим чином. 

Відповідно до Віденської конвенції, основними напрямками ді-

яльності постійного представництва при міжнародній організації є: 

– належне представництво держави-члена в організації; 

– участь держави в переговорах у межах організації; 

– забезпечення діяльності держави в межах організації; 

– інформаційне забезпечення держави, що надсилає, щодо діяль-

ності організації; 

– захист національних інтересів держави щодо організації. 

На відміну від дипломатичного представництва (посольства) ді-

яльність постійного представництва при міжнародній організації 

здійснюється на тристоронній основі: держава, що надсилає пред-

ставництво; організація; країна перебування штаб-квартири органі-

зації або її відділення. 

Міжнародні службовці — це група осіб, наділених певними 

обов’язками, правами, повноваженнями, для виконання завдань та 

забезпечення ефективної діяльності міжнародної організації. 

Як і у випадку функціонування постійних дипломатичних пред-

ставництв, існує також необхідність гарантування для міжнародних 

організацій відповідного спеціального статусу, який би забезпечу-

вав реалізацію поставлених перед ними завдань і виключав негатив-

ний вплив державних органів, особливо держави місцезнаходження 

штаб-квартири організації, на внутрішні та зовнішні справи міжна-

родної організації. Гарантією такого статусу є система привілеїв та 

імунітетів. Таким чином, якість міжнародної правосуб’єктності 

міжнародних організацій виявляється, зокрема, у праві як самих 

організацій, так і їх посадових осіб на привілеї та імунітети. Сучас-

не міжнародне право надає привілеї та імунітети як універсальним, 

так і регіональним міжнародним організаціям. Зазвичай привілеї та 

імунітети міжнародних організацій визначаються в їх статутних 

документах, багатосторонніх конвенціях і двосторонніх угодах між 

організацією та державою перебування. 
Питання привілеїв та імунітетів  варто розглядати у двох аспек-

тах. А саме: привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх по-
садових осіб; привілеї та імунітети представників держав, що бе-

руть участь у діяльності міжнародних організацій і конференцій.  
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Віденська конвенція 1975 р. про представництво держав у їхніх 
відносинах із міжнародними організаціями універсального харак-
теру всі привілеї та імунітети поділяє на дві групи: привілеї та іму-
нітети самих органів зовнішніх зносин за кордоном і привілеї та 
імунітети співробітників цих органів. До першої групи належать 
такі основні привілеї та імунітети, як недоторканність приміщень 
представництв і делегацій в органах і на конференціях, недотор-
канність їхніх архівів і документів, податкові пільги, митні приві-
леї, право користуватися прапором та емблемою (гербом) держави, 
що направляє делегацію, на приміщеннях та транспортних засобах 
представництв та делегацій. До другої групи належить особиста 
недоторканність, недоторканність резиденції та майна, кореспон-
денції, імунітет від юрисдикції, звільнення від податків та зборів, 
свобода пересування та зв’язку, яка передбачає використання як 
дипкур’єрів, так і закодованих або шифрованих депеш. 

Привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх посадових 
осіб мають функціональний характер, тобто вони надаються для 
досягнення організацією своєї мети й для безперешкодного вико-
нання її посадовими особами своїх функцій. На практиці це озна-
чає, що вони діють тоді, коли посадова особа перебуває при вико-
нанні службових обов’язків. А тому вони значною мірою відрізня-
ються від дипломатичних привілеїв та імунітетів. Ця відмінність 
полягає в тому, що обсяг вказаних привілеїв та імунітетів у міжна-
родних організаціях і їх посадових осіб вужчий, ніж обсяг привіле-
їв та імунітетів як самого дипломатичного представництва, так і 
його співробітників. Винятком із загального правила є категорія 
вищих посадових осіб: генеральний секретар організації і його за-
ступники, а також члени Міжнародного Суду ООН, які користу-
ються дипломатичними привілеями та імунітетами. 

Інститут міжнародних організацій тісно пов’язаний із інститу-
том міжнародних конференцій. У сучасному міжнародному праві 
під терміном міжнародна конференція розуміють тимчасовий між-
народний орган, у якому беруть участь офіційні представники 
трьох і більше держав або інших суб’єктів міжнародного права, з 
можливим представництвом від третіх держав, міжурядових і не-
урядових організацій як спостерігачів, який має узгоджені між учас-
никами мету, компетенцію і правила процедури. Міжнародні кон-
ференції можуть мати різні найменування: конгрес, нарада, конфе-
ренція тощо, проте це не має юридичного значення. 



 18 

У міжнародних відносинах залежно від сфери діяльності міжна-

родні конференції поділяються на мирні, політичні, економічні, 

дипломатичні та змішані. Зазвичай метою міжнародної конференції 

є розробка й ухвалення тексту міжнародного договору; обговорен-

ня певної міжнародної проблеми або проблем і ухвалення спільної 

заяви; обмін думками та інформацією з певної міжнародної про-

блеми або проблем і вироблення рекомендацій. 

Міжнародні конференції для забезпечення успішності своєї роботи 

приймають правила процедури — нормативний акт так званого внут-

рішнього, або адміністративного, права конференцій. Вони покликані 

регламентувати всі аспекти діяльності конференції з метою досягти її 

ефективної та плідної роботи. Правила процедури виконують дві ос-

новні функції: стабілізуючу й творчу. З одного боку, вони мають за-

кріплювати міжнародні процесуальні відносини, що вже склалися, а з 

іншого — сприяти їх розвитку та вдосконаленню. Обидві функції 

взаємопов’язані й здійснюються паралельно. 

Попри те, що кожна конференція розробляє власні процедурні 

норми, які регулюють різні сторони її діяльності, можна виокреми-

ти чотири аспекти, що підлягають регламентації правилами про-

цедури будь-якої конференції: статус делегацій як офіційних пред-

ставників держав-учасниць; статус посадовців конференції; право-

ве становище та порядок діяльності секретаріату конференції та 

його виконавчого глави; порядок ухвалення рішень конференцією. 

Література: [1]; [3]; [6]; [9]; [10]; [11]; [12]; [14]; [19]; [22]; [23]; [27]. 

Завдання 1 

Назвіть функції, порядок утворення та класи дипломатичних 

представництв. Який порядок призначення та відкликання голів 

дипломатичних представництв? 

Завдання 2 

Визначте особливості привілеїв та імунітетів персоналу кон-

сульських закладів. 

Завдання 3 

Охарактеризуйте основні риси сучасної моделі дипломатії. 

Завдання 4 

Визначте нормативні засади дипломатичної служби. 
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Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Яким нормативно-правовим актом регулюється діяльність постій-

них представництв і постійних представників? 

2. Назвіть привілеї та імунітети дипломатичного представництва. 

3. Чим відрізняються привілеї та імунітети міжнародних організацій 

від дипломатичних привілеїв та імунітетів? 

4. Які існують органи зовнішніх зносин держав? 

5. Назвіть функції дипломатичного представництва. 

6. Дайте визначення поняття «дипломатичний корпус». 

7. Назвіть дипломатичні привілеї та імунітети. 

8. Які існують привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх персо-

налу? 

9. Назвіть функції постійних представництв держав при міжнародних 

організаціях. 

10. Які види консульських установ існують? 

Практичне заняття 5 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій. 

2. Специфіка та юридичні підстави відповідальності міжнарод-

них міжурядових організацій. 

3. Класифікація міжнародних правопорушень держав. 

4. Види й форми відповідальності держав за міжнародні право-

порушення. 

5. Абсолютна (об’єктивна) відповідальність міжнародних між-

урядових організацій. Міжнародна кримінальна відповідальність 

індивідів. 

Ключові терміни та поняття: правова відповідальність, підс-

тави відповідальності, міжнародне правопорушення, суб’єкт між-

народного правопорушення. 

Основні теоретичні відомості 

Існування інституту міжнародно-правової відповідальності є 

необхідною передумовою функціонування міжнародного права, 

забезпечення миру та світового правопорядку. 

Міжнародно-правова відповідальність — це обов’язок суб’єкта 

міжнародного права усунути шкоду, заподіяну іншому суб’єкту 
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міжнародного права в результаті порушення міжнародно-правового 

зобов’язання. 

Суб’єктами міжнародного правопорушення є міжнародні орга-

нізації та держави-правопорушники, які безпосередньо несуть між-

народно-правову відповідальність. Суб’єктами міжнародних пре-

тензій є держави та міжнародні організації, які вимагають відшко-

дування заподіяної шкоди або застосовують певні заходи щодо 

держави-правопорушника. 

Міжнародно-правова відповідальність настає за наявності пе-

редбачених міжнародним правом підстав, серед яких виділяють 

юридичні, фактичні та процесуальні підстави. 

Юридичні підстави відповідальності — це сукупність юридично 

обов’язкових міжнародно-правових актів, на підставі яких певне діяння 

кваліфікується як міжнародне правопорушення. Ці підстави можуть 

закріплюватися в міжнародних договорах, звичаях, рішеннях міжна-

родних судових установ, односторонніх зобов’язаннях держави тощо. 

Фактичною підставою відповідальності є міжнародне правопо-

рушення, тобто діяння (дія чи бездіяльність) суб’єкта міжнародно-

го права, що порушує норми міжнародного договору чи звичаю та 

завдає іншому суб’єкту, групі суб’єктів чи усьому міжнародному 

співтовариству матеріальної або нематеріальної шкоди. 

Під діянням суб’єкта міжнародної відповідальності слід розумі-

ти дії, бездіяльність, рішення та інші акти органів чи посадових 

осіб цього суб’єкта (держави, міжнародної організації). У міжнарод-

ному праві склалася презумпція, згідно з якою держава несе відпо-

відальність за будь-які діяння її органів, посадових осіб, а також 

військовослужбовців. 

Процесуальні підстави відповідальності  — це винесене компе-

тентним органом із дотриманням встановленої процедури рішення 

про застосування до міжнародної організації чи держави-

правопорушника заходів міжнародної відповідальності. 

Від специфіки міжнародного правопорушення залежить, який 

вид відповідальності нестиме держава-порушник. За деякі право-

порушення можуть застосовуватися обидва види відповідальності 

одночасно. 

У рамках нематеріальної відповідальності виокремлюють такі 

форми: репресалія, реторсія, сатисфакція, репарація, реституція. 
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Репресалії – правомірні примусові дії держави, що мають на меті 

відновлення своїх прав, порушених іншою державою. Реторсії – пра-

вомірні примусові дії держави у відповідь на недружній акт із боку 

іншої держави, за допомогою якого посадові, фізичні або юридичні 

особи першої держави були поставлені в дискримінаційні умови. 

Сатисфакція виражається в наданні державою-порушницею задо-

волення постраждалій державі. Санкції — це індивідуальні або 

колективні правомірні примусові заходи, вжиті проти держави-

порушниці, для припинення її неправомірного поводження або 

покарання за таке поводження. Індивідуальні санкції, які застосо-

вуються потерпілою державою щодо держави-порушниці, не мо-

жуть включати використання збройної сили. Найчастіше вони зво-

дяться до часткового або повного розриву торгово-економічних 

відносин, транспортних зв’язків, спортивних контактів. Колективні 

санкції можуть використовуватися лише на підставі рішення Ради 

Безпеки ООН щодо держав, чиї дії становлять загрозу миру або 

порушення миру.  Репарації — це відшкодування потерпілій від 

агресії державі матеріальної шкоди грошима, натурою або послу-

гами. Реституція — одна з форм матеріальної відповідальності, що 

полягає у поверненні в натурі майна, неправомірно вилученого й 

вивезеного воюючою державою з території супротивника. 

Література: [1]; [3]; [4]; [8]; [9]; [10]; [11]; [14]; [17]; [19]; [22]; [25]. 

Завдання 1 

Охарактеризуйте форми матеріальної та нематеріальної відпові-

дальності міжнародних організацій. 

Завдання 2 

Назвіть міжнародні організації та проблеми втручання в сучас-

ному світі (миротворчі акції, гуманітарна інтервенція і т. д.). 

Завдання 3 

Розкрийте сутність гуманітарної інтервенції та принцип «при-

мушування до миру» в діяльності міжнародних організацій. 

Завдання 4 

Проаналізуйте чинники, що легітимізують застосування міжна-

родними організаціями санкцій. 
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Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «міжнародно-правова відповідальність». 

2. Які існують підстави міжнародно-правової відповідальності дер-

жав? 

3. Які бувають міжнародні правопорушення з боку держав? 

4. Назвіть види та форми відповідальності держав за міжнародні пра-

вопорушення. 

5. Чи існує відповідальність держав у зв’язку з діяльністю, не за-

бороненою міжнародним правом? 

6. За якими ознаками поділяють міжнародні правопорушення на між-

народні злочини й делікти? 

7. Чи існує міжнародна кримінальна відповідальність індивідів? 

8. Які санкції можуть бути застосовані проти держави-порушниці? 

9. Назвіть основні ознаки міжнародного правопорушення. 

10. Які підходи до поділу відповідальності на види  існують у 

міжнародній юридичній практиці? 

Практичне заняття 6 

МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

1. Виникнення та становлення міжнародних неурядових організацій. 

2. Види міжнародних неурядових організацій. 

3. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій в 

умовах глобалізації міжнародного економічного права. 

4. Неурядові організації й боротьба за соціально відповідальний 

бізнес. 

5. Консультативний статус міжнародних неурядових ор-

ганізацій в ООН. 

6. Роль міжнародних неурядових організацій у формуванні норм 

сучасного міжнародного права та їх застосуванні. 

Ключові терміни та поняття: неурядова організація, міжна-

родно-правова суб’єктність, політико-правовий статус неурядової 

міжнародної організації, суб’єкти міжнародних правовідносин, 

консультативний статус, компетенція міжнародної неурядової ор-

ганізації. 

Основні теоретичні відомості 

Міжнародні неурядові організації утворюються громадськими 

групами та юридичними особами для встановлення міжнародного 
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співробітництва з актуальних питань міжнародного життя, надання 

професійних консультацій тощо. Різниця між урядовими та неуря-

довими організаціями лежить в їх правовій основі. Неурядові струк-

тури впливають на світовий політичний процес як у глобальному, 

так і в регіональному вимірах; репрезентують широкі суспільні 

інтереси, що виходять за межі окремих держав; здійснюють безпо-

середній тиск на уряди; контролюють виконання міжнародних 

угод; забезпечують аналіз та експертну оцінку політичних про-

блем; сприяють ефективності та оптимізації міжнародного співро-

бітництва. 

Міжнародна неурядова організація — це організація некомер-

ційного характеру, створена не на основі міжурядової угоди, однак 

відповідно до нормативного акта держави-місцеперебування для 

здійснення діяльності в двох і більше державах відповідно до основ-

них принципів і норм міжнародного права. 

Критерії, за якими визначається міжнародна неурядова органі-

зація: 

– створена не на основі міжурядової угоди; 

– має відділення принаймні в трьох країнах; 

– має бути визнана принаймні однією країною чи мати консуль-

тативний статус у міжурядовій організації; 

– має отримувати гроші більше ніж з однієї країни; 

– має діяти відповідно до Статуту ООН і загальної Декларації 

прав людини; 

– відсутність цілей, пов’язаних із отриманням прибутку. 

Установчі документи неурядових організацій не є міжнародни-

ми угодами та не регламентуються нормами міжнародного публіч-

ного права. Тому міжнародні неурядові організації, на відміну від 

державних, не виступають суб’єктами міжнародного права. 

Членами міжнародних неурядових організацій, на відміну від 

міждержавних, у роботі яких беруть участь представники урядів, є 

приватні особи, національні організації, або й ті та інші одночасно.  

До більшості неурядових організацій входять колективні члени — 

національні асоціації, національні групи, національні професійні 

організації тощо. 

Література: [1]; [3]; [16]; [18]; [20]. 
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Завдання 1 

Охарактеризуйте міждержавні й міжнародні неурядові організа-

ції за такими критеріями: правосуб’єктність, членство, форми діяль-

ності, види, юридична сила рішень, що приймаються, механізми 

впливу на міжнародне життя. 

Завдання 2 

Розкрийте суть міжнародної неурядової організації та наведіть 

приклади відомих вам неурядових організацій. 

Завдання 3 

Розкажіть, як удосконалюватиметься механізм співробітництва 

між неурядовими та міждержавними оргалізаціями. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Визначте сутність і правовий статус міжнародних неурядових орга-

нізацій. 

2. Які види міжнародних неурядових організацій існують? Наведіть 

приклади. 

3. Яка роль міжнародних неурядових організацій? 

4. Назвіть організаційні структури та форми діяльності міжнародних 

неурядових організацій. 

5. Назвіть міжнародні неурядові організації економічного спрямування. 

6. Який правовий статус мають неурядові організації? 

7. Охарактеризуйте типові організаційні структури неурядових органі-

зацій. Наведіть приклади організаційних структур відомих вам міжнарод-

них неурядових організацій. 

8. Які форми діяльності притаманні сучасним неурядовим, економіч-

ним організаціям? Наведіть приклади. 

9. Які тенденції розвитку міжнародних неурядових організацій? 

10.  Охарактеризуйте існуючий механізм співробітництва між між-

державними та неурядовими організаціями. 

Практичне заняття 7 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) 

1. Історія створення ООН. Цілі й принципи ООН. 

2. Підтримання міжнародного миру й безпеки як головна мета 

ООН. 

3. Кодифікація  принципів міжнародного права в Статуті ООН. 
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4. Членство в ООН. Первісні члени ООН. Умови й порядок при-

йому в члени ООН. Членство в ООН України й Білорусі. 

5. Припинення й зупинення членства в ООН. 

6. Зміни Статуту ООН. Порядок прийняття й набуття чинності 

поправок до Статуту ООН. 

7. Місце й роль ООН у сучасному світі. 

Ключові терміни та поняття: ООН, Генеральна Асамблея, 

спеціалізовані установи, Статут ООН, первісні члени, міжнародне 

співробітництво. 

Основні теоретичні відомості 

Першим практичним кроком на шляху до створення ООН стала 

прийнята в 1943 р. на конференції в Москві Декларація чотирьох 

держав — СРСР, США, Великобританії та Китаю — з питань загаль-

ної безпеки. У ній зазначалася необхідність заснування в найкорот-

ший термін всесвітньої міжнародної організації для підтримання 

міжнародного миру та  безпеки. Ці положення були підтверджені 

на Тегеранській конференції у 1943 р. 

У ст. 1 Статуту ООН визначено основні цілі ООН: 

– підтримання миру й безпеки за допомогою колективних захо-

дів для відвернення й усунення загрози миру й придушення актів 

агресії чи інших порушень миру; 

– розвиток дружніх відносин між націями; 

– здійснення міжнародного співробітництва в розв’язанні між-

народних проблем економічного, соціального, культурного та гу-

манітарного характеру; 

– бути центром для погодження дій націй у досягненні цих цілей. 

Відповідно до своїх цілей і завдань, ООН є універсальною орга-

нізацією, відкритою для всіх миролюбних держав, які можуть і 

бажають ці зобов’язання виконувати. Прийняття держави в члени 

Організації здійснюється постановою Генеральної Асамблеї за ре-

комендацією Ради Безпеки. У Статуті не уточнюється, яка кількість 

голосів потрібна для прийняття такого рішення. 

Членами ООН є суверенні держави. За процедурою оформлення 

членства ст. ст. 3–4 Статуту розрізняють найперших членів і пізніше 

прийнятих членів Організації. Серед пострадянських республік лише 

Україна, Росія й Білорусь належать до найперших членів ООН. 
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Статут ООН (ст. 7) передбачає головні та допоміжні органи 

ООН. Останні, за потреби, можуть засновуватися відповідно до 

Статуту ООН. Головні органи Організації Об’єднаних Націй —

Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна й соціальна рада, 

Рада з опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат. Центральне місце в 

системі органів ООН посідають Рада Безпеки та Генеральна  

Асамблея. 

Генеральна Асамблея ООН — дорадчий представницький ор-

ган, у якому представлені всі держави-члени ООН. Відповідно до 

Статуту ООН, Генеральна Асамблея відіграє істотну роль у діяль-

ності ООН. Вона робить значний внесок у розробку й підготовку 

низки важливих міжнародних документів, кодифікації принципів і 

норм міжнародного права. 

Генеральна Асамблея — демократичний орган. Кожний член 

незалежно від розмірів території, чисельності населення, економіч-

ної й військової могутності має один голос. Рішення з важливих 

питань приймаються більшістю Асамблеї. 

Рада Безпеки має низку виключних повноважень. Вона є єдиним 

органом, правомочним приймати ухвали, пов’язані з діями ООН 

щодо підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки. 

Лише Рада Безпеки уповноважена приймати ухвалу про проведен-

ня примусових дій із застосуванням збройних сил. Рада Безпеки 

може приймати ухвали, обов’язкові для всіх членів Організації. 

Оскарження або перегляд їх у будь-якому іншому органі не допус-

кається. Окрім основних функцій і повноважень Рада Безпеки ви-

конує й низку інших: зокрема, разом із Генеральною Асамблеєю 

бере участь у прийнятті держав до членів ООН (ст. ст. 2–4), приз-

наченні Генерального секретаря ООН (ст. 97), обранні суддів Між-

народного Суду (ст. 4 Статуту Міжнародного Суду) тощо. 

На Секретаріат у цілому покладається обов’язок із забезпечення 

необхідних умов для роботи інших органів ООН: упорядкування 

протоколів, здійснення усних і письмових перекладів виступів і 

документів, опублікування резолюцій та інших матеріалів. Він по-

кликаний здійснювати практичну роботу із втілення в життя про-

грам і постанов, схвалених іншими органами ООН. Зокрема, діяль-

ність Секретаріату включає в себе здійснення операцій із підтри-
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мання миру за дорученням Ради Безпеки; організацію та проведен-

ня міжнародних конференцій із проблем, які мають світове значен-

ня; встановлення світових економічних та соціальних тенденцій і 

проблем; підготовку досліджень із питань роззброєння, розвитку, 

прав людини. Також до його функцій належить реєстрація та опуб-

лікування міжнародних договорів. 

Поняття спеціалізованої установи ООН увійшло в міжнародне 

право разом із Статутом ООН. Відповідно до ст. ст. 57, 63 Статуту, 

спеціалізованими установами ООН є міжнародні організації, які 

створені міжнародними угодами та наділені широкою міжнарод-

ною відповідальністю, визначеною установчими актами в галузях 

економічній, соціальній, а також культури, освіти, охорони здо-

ров’я тощо та які підтримують зв’язок із ООН. 

За сферою своєї діяльності вони можуть бути поділені на три 

основні групи. Перша група — спеціалізовані установи економіч-

ного характеру. До неї належать 12 організацій, а саме: Міжнарод-

ний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний валют-

ний фонд (МВФ), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Між-

народна асоціація розвитку (МАР), Продовольча та сільськогоспо-

дарська організація (ФАО), Організація міжнародної цивільної 

авіації (ІКАО), Міжнародна морська організація (ІМО), Всесвітній 

поштовий союз (ВПС), Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), 

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Міжнародний фонд 

сільськогосподарського розвитку (МФСГР), Організація 

Об’єднаних Націй із промислового розвитку (ЮНІДО). 

До другої групи відносяться спеціалізовані установи соціально-

го характеру: Міжнародна організація праці (МОП), Всесвітня ор-

ганізація охорони здоров’я (ВООЗ). Третю групу становлять уста-

нови культурно-гуманітарного характеру: Організація Об’єднаних 

Націй із питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 

Спеціалізовані установи — це постійно діючі міжнародні орга-

нізації, юридична природа яких подібна до інших міжнародних 

організацій. 

Література: [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [8]; [12]; [19]; [22]. 
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Завдання 1 

Розкрийте зміст проблеми реформування ООН. Визначте основ-

ні напрямки реформування Організації. 

Завдання 2 

Розкажіть, чи можна розглядати ООН як майбутню модель по-

літичної організації світу. 

Завдання 3 

Опишіть структуру та принципи прийняття рішень  ООН. 

Завдання 4 

Розкрийте особливості ООН та неурядових міжнародних органі-

зацій. Статус неурядових міжнародних організацій при ООН, умо-

ви його набуття. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні етапи становлення ООН. Які були підста-

ви для створення ООН? 

2. Проаналізуйте структуру ООН. 

3. Визначте мету та принципи діяльності ООН. 

4. Охарактеризуйте діяльність ООН у соціально-економічній, вій-

ськово-політичній, гуманітарній сферах. 

5. Визначте місце ООН у системі міжнародних організацій. 

6. Назвіть основні елементи структури ООН. 

7. Коли Україна стала членом ООН? 

8. Що є вищим органом ООН? Який порядок прийняття ним рішень? 

9. Які функції Ради Безпеки ООН? 

10. Визначте роль Генеральної Асамблеї в діяльності ООН? 

Практичне заняття 8 

СИСТЕМА ГОЛОВНИХ ОРГАНІВ ООН 

1. Органи ООН. Система органів ООН. Головні та допоміжні 

органи. 

2. Генеральна Асамблея: склад, представництво, функції і пов-

новаження. 

3. Рада Безпеки та її склад. 

4. Економічна й соціальна рада (ЕКОСОР). 
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5. Міжнародний Суд. Склад Суду, порядок обрання суддів. Пи-

тання про обов’язкову юрисдикцію. 

6. Секретаріат ООН, адміністративно-технічні функції й органі-

заційна структура Секретаріату. 

7. Рада з опіки: цілі, функції, склад. Угоди про опіку. 

Ключові терміни та поняття: система  органів,  міжнародне 

співробітництво, спеціалізовані установи, членство держав, миро-

творчі місії. 

Основні теоретичні відомості 

Як і будь-яка міжнародна організація, ООН має власну систему 

органів. Відповідно до Статуту, всі органи ООН поділяються на дві 

групи: головні й допоміжні. Головних органів шість: Генеральна 

Асамблея, Рада Безпеки, Економічна й соціальна рада, Рада з опіки, 

Міжнародний Суд і Секретаріат. Хоча в Статуті ООН всі зазначені 

органи іменуються головними, роль і значення їх у діяльності Ор-

ганізації Об’єднаних Націй неоднакова. Найвагоміша роль у справі 

підтримки міжнародного миру й безпеки належить Генеральній 

Асамблеї та Раді Безпеки ООН. 

Генеральна Асамблея є головним політичним консультативним 

органом ООН. Кожна держава може бути представлена в ній деле-

гацією щонайбільше з п’яти осіб. Одна держава має в Генеральній 

Асамблеї один голос. Кожна країна представлена дипломатом ви-

сокого рангу. 

Рада Безпеки, згідно зі Статутом, несе головну відповідальність 

за підтримання міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки скла-

дається з 15 держав — членів ООН: п’яти постійних (Велика Бри-

танія, КНР, Росія, США, Франція) та 10 непостійних, що обирають-

ся Генеральною Асамблеєю на дворічний строк. Кожен член Ради 

має один голос. На відміну від інших органів ООН, лише Рада Без-

пеки має право приймати рішення, обов’язкові для виконання всіма 

членами ООН. 

Економічна й соціальна рада (ЕКОСОР) — головний орган із 

координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих уста-

нов, пов’язаних із ООН. Важливість цього органу засвідчує той 

факт, що на нього припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів, а 

також персоналу ООН. Економічна й соціальна рада уповноважена 

обговорювати міжнародні економічні й соціальні проблеми глобаль-
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ного й міжгалузевого характеру та розробляти рекомендації щодо 

політики з цих проблем для країн-членів і для системи ООН; про-

водити дослідження, складати доповіді, розробляти рекомендації з 

міжнародних проблем в економічній і соціальній сферах Генераль-

ній Асамблеї, членам Організації та зацікавленим спеціалізованим 

установам; скликати міжнародні конференції та розробляти для 

подання Генеральній Асамблеї проекти конвенцій із питань, що 

входять до її компетенції; погоджувати діяльність спеціалізованих 

установ через консультації з ними та надавати рекомендації тощо. 

Рада з опіки — орган, на який покладено завдання спостере-

ження за управлінням підопічними територіями (територіями, що 

були колоніями). Рада уповноважена вимагати й розглядати звіти 

держав, що управляють цими територіями щодо політичного, еко-

номічного, соціального прогресу підопічних територій, розглядати 

(консультуючись із місцевою владою) петиції з підопічних терито-

рій і направляти туди спеціальні місії. 

Міжнародний Суд — головний судовий орган ООН, до юрис-

дикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, 

і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами й 

конвенціями. Цей орган складається з 15 суддів, яких окремо оби-

рають Генеральна Асамблея та Рада Безпеки на дев’ять років. Суд-

ді обираються за рівнем кваліфікації, а не за національною озна-

кою. Країни-члени можуть передавати на розгляд Міжнародного 

Суду справи про прикордонні суперечки, право на рибну ловлю, 

право на корисні копалини та інші спірні питання. Генеральна 

Асамблея або Рада Безпеки можуть консультуватися з Міжнарод-

ним Судом з будь-якого питання. 

Секретаріат — адміністративний орган ООН, який обслуговує 

інші органи, виконує програми та втілює в життя політику, розроб-

лену ними. Робота Секретаріату зводиться до керівництва операці-

ями з підтримування миру; організації міжнародних конференцій із 

проблем світового значення; підготовки оглядів світових економіч-

них та соціальних тенденцій і проблем; здійснення досліджень; 

перекладу виступів, документів; забезпечення світових засобів ма-

сової інформації відомостями про діяльність ООН. 

Література: [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [12];  [19]; [22]. 
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Завдання 1 

Розкажіть, чи можна розглядати ООН як майбутню модель по-

літичної організації світу? Відповідь обґрунтуйте. 

Завдання 2 

Визначте основні аспекти діяльності Економічної й соціальної 

ради у сфері міжнародного економічного співробітництва. 

Завдання 3 

Оцініть роль ООН у формуванні міжнародного громадянського 

суспільства. 

Завдання 4 

Опишіть принципи проведення миротворчих операцій ООН. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте організаційну структуру ООН. 
2. Які держави можуть бути членами ООН? 
3. Визначте місце Ради Безпеки в організаційній структурі ООН. 
4. Які повноваження Генеральної Асамблеї ООН? 

5. Які регіональні комісії функціонують під керівництвом ЕКОСОР? 

6. Визначте основні напрями діяльності Секретаріату ООН. 
7. Які основні функції ООН у розв’язанні міжнародних проблем еко-

номічного характеру? 
8. Назвіть основні проблеми й суперечності в діяльності ООН. 
9. Як визначається розмір внесків держав-учасниць ООН? 

10. У яких напрямах Україна співпрацює з ООН? 

Практичне заняття 9 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ ТА ІНШІ  
ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ООН 

1. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН. 
2. Положення Статуту про спеціалізовані установи ООН. 
3. Поняття спеціалізованих установ ООН. 
4. Угоди ЕКОСОР зі спеціалізованими установами ООН. 
5. МАГАТЕ: компетенція, структура, розвиток. 
Ключові терміни та поняття: спеціалізовані установи, між-

народні угоди, міжнародна співпраця, міжнародна відповідаль-
ність, право міжнародних договорів. 
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Основні теоретичні відомості 

Сфера безпеки не є єдиною функцією ООН. Не менш значущою 
для світового розвитку є діяльність Організації в інших напрямках. 
У ст. 1 (3) Статуту ООН зафіксовано запровадження «міжнародної 
співпраці у розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціа-
льного, культурного та гуманітарного характеру». 

Спеціалізовані установи ООН — це самостійні міжнародні ор-
ганізації, створені на основі міжнародних договорів, що мають 
широку міжнародну відповідальність у сфері економічній, соціаль-
ній, культури, освіти, охорони здоров’я й інших подібних сфер і 
пов’язані з ООН за допомогою ЕКОСОР спеціальними міжнарод-
ними угодами. 

Спеціалізовані установи ООН характеризуються такими рисами: 
1) договірна основа діяльності; 2) широка міжнародна відповідаль-
ність, визначена в Статуті ООН; 3) спеціалізований характер діяль-
ності в соціально-економічній і гуманітарній сферах; 4) наявність 
зв’язку з ООН. Цей комплекс правових факторів зумовлює виді-
лення спеціалізованих установ ООН в особливу групу міжнародних 
організацій. 

Ці міжнародні організації за сферою діяльності можуть бути 
поділені на три групи. Першу утворюють спеціалізовані установи 
ООН економічного характеру, тобто ті, які функціонують у сфері 
міжнародної торгівлі, фінансів, транспорту і зв’язку. До них нале-
жать МБРР, МВФ, МФК, МАР, Міжнародне агентство з інвести-
ційних гарантій (МАІГ), Міжнародний центр із врегулювання інве-
стиційних спорів (МЦВІС), ФАО, МФСГР, ІМО, ІКАО, MCE, 
ВМО, ЮНІДО. 

До другої групи входять спеціалізовані установи ООН соціаль-
ного характеру: Міжнародна організація праці (МОП) та Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ). Третю групу спеціалізованих 
установ утворюють організації культурно-гуманітарної спрямова-
ності: ЮНЕСКО, ВОІВ, Всесвітня організація з туризму. 

Існують дві міжнародні організації, чия діяльність має досить 
спеціалізований характер, але до складу спеціалізованих установ 
ООН вони не входять. Це Міжнародне агентство з атомної енергії 
(МАГАТЕ) і Генеральна угода про тарифи й торгівлю (ГАТТ). 

МАГАТЕ є єдиною універсальною міжнародною організацією з 
мирного використання атомної енергії. МАГАТЕ заохочує та спря-
мовує розвиток і використання атомної енергії в мирних цілях, 
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установлює норми ядерної безпеки, надає допомогу державам-
членам шляхом технічного співробітництва та сприяє обміну нау-
ково-технічною інформацією про ядерну енергію. 

МАГАТЕ складається з Генеральної конференції (вищий орган), 
Ради керуючих (виконавчий орган), Науково-консультативного 
комітету й Секретаріату. Центральні установи МАГАТЕ розташо-
вані в Відні (Австрія). 

Головна мета ГАТТ — це лібералізація світової торгівлі й пос-
тановка її на стабільну основу, сприяння цим економічному зрос-
танню й розвитку, підвищенню добробуту народів світу. 

Література: [1]; [3]; [4]; [5]; [6]; [12]; [19]; [22]. 

Завдання 1 

Назвіть основні проблеми та суперечності в діяльності ООН. 

Завдання 2 

Охарактеризуйте спеціальні програми в структурі ООН, їх зна-
чення в системі міжнародних відносин. 

Завдання 3 

Визначте внесок ООН у збереження навколишнього середовища. 

Завдання 4 

Розгляньте права людини в діяльності міжнародних організацій. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Дайте визначення спеціалізованим установам ООН. 
2. Назвіть основні риси спеціалізованих установ ООН. 
3. На які основні групи поділяються міжнародні спеціалізовані органі-

зації та за якими ознаками? 
4. Які організації спеціального характеру не входять до складу спеціа-

лізованих установ ООН? 
5. Охарактеризуйте сферу діяльності ЮНЕСКО. 
6. Які регіональні комісії функціонують під керівництвом ЕКОСОР? 
7. Через які спеціалізовані установи ООН регулює економічне співро-

бітництво? 
8. Яка організація системи ООН сприяє розвитку підприємств 

переробки, збуту та розподілу  продовольчих та сільськогоспо -
дарських товарів?  

9. Створення якого об’єднання європейських країн передбачало віль-
ний обмін товарами й послугами? 

10. Який Комітет Генеральної Асамблеї ООН розробив проект Кон-
венції про право міжнародних договорів? 
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Практичне заняття 10 

УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

1. Конституційно-правові засади зовнішньої політики України. 
2. Принципи зовнішньої політики нашої держави. 
3. Завдання і пріоритетні напрями зовнішньої політики України. 
4. ООН  і участь України в її утворенні та діяльності. 
5. Членство України в європейських міжнародних структурах. 
6. Співробітництво України з ОБСЄ. 
7. Співробітництво України з країнами Чорноморського басейну. 
8. Євросоюз і Україна. Співробітництво України з Євросоюзом. 
Ключові терміни та поняття: зовнішня політика, коаліція, 

міжнародне співробітництво,  універсальний міжнародний договір. 

Основні теоретичні відомості 

Україна бере активну участь у всіх напрямках діяльності ООН, 
найважливішими з яких є підтримання міжнародного миру та без-
пеки та зміцнення верховенства права в міжнародних відносинах, 
розвиток співробітництва у вирішенні проблем соціально-
економічного та гуманітарного характеру, забезпечення прав лю-
дини. 

Співпраця з ООН в галузі роззброєння зводиться до зміцнення 
міжнародних інструментів і режимів у сфері контролю над озбро-
єннями, нерозповсюдження зброї масового знищення тощо. Вихо-
дячи з нагальної необхідності розробки світовою спільнотою ефек-
тивних заходів боротьби з тероризмом, Україна приєдналася до 
глобальної антитерористичної коаліції, підтвердила свою готов-
ність докласти максимальних зусиль до спільної боротьби з міжна-
родним тероризмом, насамперед у рамках ООН. 

Україна є учасницею більшості універсальних міжнародних до-
говорів, депозитарієм яких виступає Генеральний секретар ООН.  
У 2013 р. Україна була членом таких керівних органів ООН та спе-
ціалізованих установ системи ООН: Комісії ООН із права міжнаро-
дної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Комісії із соціального розвитку, Комі-
сії з наркотичних засобів, Комітету з внесків, Виконавчої ради 
Структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок, Комітету з інформації, Ради Організації ООН з 
промислового розвитку (ЮНІДО), Адміністративної ради та Ради 
поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу, Програмно-
го та бюджетного комітетів Всесвітньої організації інтелектуальної 
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власності (ВОІВ). Постійного представника України при ООН об-
рано Головою Шостого комітету (правові питання) 67-ї сесії  
ГА ООН. 

Україна бере участь у діяльності Європейської економічної ко-
місії ООН (ЄЕК ООН), спрямованій на зміцнення регіонального 
співробітництва у сфері енергетики, транспорту, екології, економіч-
ної інтеграції. ЄЕК ООН є для нашої країни одним із важливих 
джерел технічної допомоги у вищевказаних галузях. Україна ефек-
тивно взаємодіє зі спеціалізованими установами ООН із багатьох 
питань глобального порядку денного, включаючи боротьбу з бід-
ністю, охорону навколишнього середовища, вдосконалення систе-
ми охорони здоров’я тощо. 

На окрему увагу заслуговує ґрунтовна робота, що здійснюється 
українською стороною на різних напрямках співробітництва з  
МАГАТЕ. Одним із актуальних завдань цього співробітництва є 
налагодження взаємодії України – ЄС – МАГАТЕ в рамках інтег-
рації енергетичних просторів. Прикладом успішної участі України 
в діяльності міжнародних організацій також може бути різнобічна 
взаємодія з ЮНЕСКО, спрямована на розширення міжнародного 
співробітництва наукових, освітніх, культурних інституцій. 

На сучасному етапі міжнародного співробітництва дедалі біль-
ше уваги приділяється сільському господарству, в тому числі в 
контексті вирішення продовольчих, соціальних та екологічних 
проблем. Працюючи у складі п’яти комітетів та трьох комісій 
ФАО, українська сторона безпосередньо залучається до прийняття 
рішень у цій важливій сфері. Суттєвою перевагою співробітництва 
з ФАО є отримання Україною технічної допомоги для розвитку 
пріоритетних галузей АПК. Слід відзначити високу активність 
української сторони в міжнародному співробітництві в галузі охо-
рони здоров’я, особливо в рамках ВООЗ. Україна залучалася до 
розробки низки договірних та стратегічних документів ВООЗ, у 
тому числі Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, 
резолюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. Успішно розви-
вається співробітництво української сторони з Міжнародною орга-
нізацією з міграції, провідна роль в якому належить Міністерству 
внутрішніх справ. Також МВС активно працює з Міжнародною 
організацією кримінальної поліції — Інтерполом. 

Важливим вектором зовнішньої політики України є європейська 
інтеграція. Особливе значення надається співробітництву з Євро-
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пейським Союзом, яке останнім часом набуває рис стратегічного. 
Крім того, активізувалося співробітництво України з НАТО, що 
проявляється у проведенні спільних навчань, підвищенні кваліфі-
кації українських військових. 

Отже, Україна бере активну участь у діяльності багатьох міжна-
родних організацій. Пріоритетного значення набуває співробітниц-
тво з країнами-членами в межах організацій — багатостороння 
дипломатія. Україна розширює свої міжнародні контакти, що пози-
тивно впливає на її імідж. 

Література: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [7]; [11]; [12]; [14]; [19]; [22]; [26]. 

Завдання 1 

Розкрийте основні принципи зовнішньої політики України на 
різних хронологічних етапах. 

Завдання 2 

Охарактеризуйте відносин України з НАТО в контексті захисту 
національних інтересів. 

Завдання 3 

Розкажіть про перспективи співробітництва з Радою Європи. 

Завдання 4 

Охарактеризуйте особливості участі України в міжнародних фі-
нансових організаціях (МВФ, Світовий банк, Міжнародна асоціація 
розвитку). 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. У яких напрямках Україна співпрацює з ООН? 
2. Що означає позаблоковий статус України? 
3. Участь українського контингенту в миротворчих операціях ООН. 
4. Які проекти реалізує в Україні Рада Європи? 
5. У межах якої організації створено міждисциплінарний орган спів-

робітництва на рівні міністрів із питань боротьби з наркоманією і неза-
конним обігом наркотичних засобів? 

6. Назвіть напрями й форми співробітництва України з НАТО. 
7. Які програми реалізуються в межах співробітництва України з НА-

ТО в економічній сфері? 
8. Які програми реалізуються в межах співробітництва України з НА-

ТО у військових галузях? 
9. Із якого року Україна є учасницею Міжнародного валютного фонду? 
10. У чому полягає співробітництво України з ОБСЄ? 
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Практичне заняття 11 

МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й УКРАЇНА 

1. Взаємовідносини між міждержавними неурядовими організа-

ціями та міжнародними міжурядовими організаціями. 

2. Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). 

3. Соціалістичний Інтернаціонал (Соцінтерн). 

4. Грінпіс. 

5. Міжнародна торгова палата. 

6. Міжнародний союз автомобільного транспорту. 

7. Міжнародний олімпійський комітет. 

8. Міжнародна організація з міграції. 

9. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Співдру-

жність Незалежних Держав. 

10. Євразійське економічне співтовариство. Питання про вступ 

України до Єдиного економічного простору. 

11. Болонський процес у євроінтеграційному вимірі України. 

Ключові терміни та поняття: неурядові міжнародні органі-

зації, суб’єкти міжнародного права, правосуб’єктність, інтеграційні 

процеси. 

Основні теоретичні відомості 

Актуальним для України є участь її представників у діяльності 

міждержавних неурядових організацій. З огляду на їх самооргані-

зацію, незаангажованість і велику підтримку в суспільстві вони 

якнайкраще сприяють реалізації в міжнародному житті волевияв-

лень широких кіл населення й здатні забезпечити дієвий громадсь-

кий контроль за діяльністю національних урядів міжнародних 

установ. 

Міжнародна неурядова організація — це організація некомер-

ційного характеру, створена не на основі міжурядової угоди, однак 

відповідно до нормативного акта держави-місцеперебування для 

здійснення діяльності в двох і більше державах відповідно до основ-

них принципів і норм міжнародного права. Фактично міжнародна 

неурядова організація становить об’єднання національних громад-

ських організацій двох і більше держав для досягнення спільних 

цілей у міжнародному масштабі. 
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Однозначної відповіді на питання, чи є міжнародна неурядова 

організація суб’єктом міжнародного права, юристи-міжнародники 

не дають. Однак, оскільки вони отримують консультативний статус 

при міжурядових організаціях, а також мають певні права й 

обов’язки відповідно до міжнародних договорів, наприклад, згідно 

з Женевськими конвенціями про захист жертв війни 1949 р., Кон-

венцією проти апартеїду в спорті 1985 р., Європейською хартією 

місцевого самоврядування 1985 р. тощо, необхідно визнати, що 

міжнародні неурядові організації беруть участь у міжнародних 

відносинах, урегульованих нормами міжнародного права. Іншими 

словами, вони мають міжнародну правосуб’єктність, щоправда 

правозастосовного характеру. 

Україна з часу проголошення нею незалежності проводить ак-

тивну політику щодо участі в провідних світових і європейських 

структурах та відстоюванні своїх інтересів на міжнародній арені. 

На сьогодні вона є державою-засновником, повноправним членом 

або спостерігачем у понад як 100 міжнародних політичних, еконо-

мічних, екологічних і галузевих організаціях. 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — незалежна 

нейтральна організація, яка надає гуманітарну допомогу та захист 

жертвам війн, бойових конфліктів, внутрішніх безладів та інших 

подібних ситуацій. У своїй діяльності МКЧХ керується міжнарод-

ним гуманітарним правом. Червоний Хрест України надає допомогу 

жертвам чорнобильської катастрофи. Сімдесят відсотків гуманітар-

ної допомоги, що надходить до України через Червоний Хрест, при-

значено для потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Соціалістичний Інтернаціонал (Соцінтер) — неурядова міжнародна 

організація, яка об’єднує близько 160 соціалістичних, соціал-

демократичних та лейбористських партій, і має статус дорадчої в ООН. 

Організація створена для урегулювання й запобігання конфліктів. 

Грінпіс — міжнародна громадська екологічна організація, яка 

ставить за основну мету своєї діяльності досягти вирішення гло-

бальних екологічних проблем, передусім шляхом привернення до 

них уваги громадськості та влади. 

Головною місією Міжнародної торгової палати (ІСС) є стиму-

лювання міжнародної торгівлі та інвестування, допомога бізнесу 

адаптуватися до викликів та переваг глобалізації. Міжнародний 

олімпійський комітет (МОК) — міжнародна організація, яка була 



 39 

створена заради відродження Олімпійських ігор та поширення 

олімпійського руху. 

Розпад СРСР та крах біполярної системи міжнародних відносин 

привели до появи нових акторів на міжнародній арені. Природне 

прагнення до виживання проявилося у створенні нової регіональної 

міжнародної організації  — Співдружності  Незалежних Держав 

(СНД), у межах якої функціонує ще декілька інтеграційних утво-

рень. Тож СНД була створена як нове інтеграційне об’єднання, яке 

мало б забезпечувати економічні, політичні, військові, науково-

технічні потреби країн пострадянського простору. Відносини між 

державами СНД регулюються на основі Статуту, який було при-

йнято в 1993 р. У Статуті СНД було визначено, що Співдружність 

будується на таких принципах міжнародного права, як непоруш-

ність державних кордонів, визнання існуючих кордонів і відмова 

від протиправних територіальних загарбань; територіальна ціліс-

ність держав і відмова від будь-яких дій, направлених на розчлену-

вання чужої території; незастосування сили чи погрози силою про-

ти держав-членів; вирішення суперечок мирним шляхом; верховен-

ство міжнародного права в міждержавних відносинах; невтручання 

у внутрішні та зовнішні справи один одного; добросовісне вико-

нання прийнятих на себе зобов’язань; урахування інтересів один 

одного і Співдружності в цілому тощо. 

Закономірним підсумком тих процесів, що відбувалися в краї-

нах СНД, стало створення у 1993 р. Економічного союзу. Він мав 

створити умови для погодженої стратегії з усунення кризових явищ 

і реформування всієї економічної сфери СНД. Мета створення ЕС: 

глибока економічна інтеграція через створення спільного ринку для 

вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, трудових ресурсів 

на спільному економічному просторі цих держав. 

Процес об’єднання Європи, його поширення на схід і на приба-

лтійські країни супроводжується формуванням спільного освітньо-

го й наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандар-

тів у цій сфері в масштабах усього континенту. Цей процес отри-

мав назву Болонського від назви університету в італійському місті 

Болонья, де були започатковані такі ініціативи. 

Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: форму-

вання співдружності провідних європейських університетів під 

егідою документа, названого Великою хартією університетів, та 
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об’єднання національних систем освіти й науки в європейський 

простір із єдиними вимогами, критеріями й стандартами. Головна 

мета цього процесу — консолідація зусиль наукової та освітянської 

громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення 

конкурентоспроможності європейської системи науки й вищої 

освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї систе-

ми в суспільних перетвореннях. У межах цього простору мають 

діяти єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлашту-

вання та мобільності громадян, що істотно підвищить конкуренто-

спроможність європейського ринку праці й освітніх послуг. 

Література: [1]; [2];  [3]; [4]; [5]; [11]; [12]; [14]; [16]; [19]; [22]; [26]. 

Завдання 1 

Охарактеризуйте особливості регіональних організацій на пост-

радянському просторі. 

Завдання 2 

Розкажіть про історію створення, суперечності  функціонування 

СНД. 

Завдання 3 

Розгляньте нормативно-правову діяльність неурядових органі-

зацій в Україні. 

Завдання 4 

Наведіть приклади найстаріших неурядових організацій. Корот-

ко опишіть одну з них. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Що таке міжнародні неурядові організації? 

2. Яка основна мета міжнародних неурядових об’єднань? 

3. Назвіть основні напрями діяльності Міжнародної торгової палати. 

4. Чи є міжнародна неурядова організація суб’єктом міжнародного права? 

5. Із якими міжнародними неурядовими організаціями співпрацює 

Україна? 

6. Які цілі ставить перед собою Соцінтерн? 

7. Як співпрацює Україна з Міжнародною організацією з міграції? 

8. Охарактеризуйте принцип діяльності Грінпіса. 

9. Чим керується у своїй діяльності Міжнародний Комітет Червоного 

Хреста? 

10. Визначте головну мету Болонського процесу. 
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Практичне заняття 12 

МІЖНАРОДНІ МІЖУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

1. Система основних універсальних міжнародних організацій. 

2. Світова організація торгівлі (СОТ). 

3. Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ): 

структура, функції, порядок прийняття і юридична сила рішень. 

4. Регіональні міжнародні економічні організації. 

Ключові терміни та поняття: міжнародні фінанси, світовий 

фінансовий ринок, міжнародний фінансовий ринок, міжнародний 

валютний ринок, міжнародний ринок банківських кредитів, фінан-

си міжнародних організацій, міжнародні фінансові інституції. 

Основні теоретичні відомості 

Велику роль в економічних правовідносинах між державами ві-

діграють міжурядові економічні організації, кількість яких постій-

но збільшується. Ці організації є постійно діючим механізмом, 

який дає можливість державам оперативно вирішувати питання 

міжнародного економічного життя. Міжнародні міжурядові еконо-

мічні організації є постійним об’єднанням відповідних держав. 

Вони створюються на основі схваленої державами міжнародної 

угоди чи іншого установчого акта з метою координації зусиль для 

вирішення певних проблем. Функції та повноваження організації та 

її органів, як правило, визначаються так званим конституційним 

документом відповідної організації (статутом, конвенцією, угодою 

тощо). Міжнародні організації мають приблизно таку структуру: 

збори (що скликаються періодично) представників усіх держав-

членів, виконавчий орган, а також у більшості випадків постійний 

секретаріат. 

Світова організація торгівлі (СОТ) — єдина глобальна міжна-

родна організація, яка регулює питання торгівлі між країнами сві-

ту. Вона забезпечує інституційну та правову базу торговельної сис-

теми. Таким чином, після тривалого етапу становлення торговель-

них відносин торгівля набула якісно нової системи правового регу-

лювання. СОТ має спеціальний статус організації ООН і є органі-

заційно-правовою основою системи міжнародної торгівлі. Органі-

зація формує міжнародні правила, яких повинні дотримуватися 
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країни-члени при торговельних відносинах, а також забезпечує 

умови для проведення багатосторонніх переговорів, спрямованих 

на глобальну лібералізацію торгівлі. До створення СОТ торговельні 

відносини між країнами регулювалися Генеральною  угодою з та-

рифів і торгівлі (ГАТТ), правонаступницею якої стала СОТ. Зараз 

повноправними учасниками СОТ є 146 держав, причому тільки 17 

із них стали новими членами. Більше тридцяти держав мають ста-

тус спостерігача у СОТ. Переважна більшість із них, у тому числі 

Росія, Саудівська Аравія, Алжир, Україна, Казахстан, інші держави 

СНД (крім Туркменистану) перебувають на різних етапах приєд-

нання до СОТ. 

Розвитку зовнішньої торгівлі сприяла діяльність міжнародних 

фінансових інституцій. Найважливішу роль серед міжнародних 

фінансових інституцій відіграють так звані Бреттон-Вудські інсти-

тути — МВФ та СБ, які є важливою ланкою сучасної інституційної 

структури міжнародних валютних відносин. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна наднаціо-

нальна валютно-кредитна організація, що має статус спеціалізова-

ної представницької установи ООН. Офіційну діяльність МВФ роз-

почав з березня 1947 р. Метою створення МВФ було сприяння мі-

жнародному валютному співробітництву та стабілізації валют, 

створення багатосторонньої системи платежів і розрахунків, підт-

римання рівноваги платіжних балансів країн — членів Фонду, 

вжиття системи заходів, спрямованих на регулювання валютних 

курсів, підвищення ступеня конвертованості валют, надання корот-

кострокових кредитів країнам — членам Фонду для покриття тим-

часового дефіциту їхніх платіжних балансів, на ліквідацію валют-

них обмежень, організацію консультативної допомоги з фінансових 

і валютних питань. Отже, МВФ у своїй діяльності поєднує функції 

регулювання, фінансування, нагляду та консультування держав-

членів у сфері валютно-фінансових відносин. 

У межах Економічної та соціальної ради ООН діє п’ять організа-

цій (комісій) регіонального спрямування: Європейська економічна 

комісія (ЄЕК), Економічна комісія для Латинської Америки і Кариб-

ського басейну (ЕКЛАК), Економічна комісія ООН для Азії і Тихого 

океану (ЕСКА-ТО), Економічна й соціальна комісія ООН для Захід-

ної Азії  (ЕС-КЗА), Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА). 

Література: [1]; [3]; [12]; [14]; [19]; [22]. 
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Завдання 1 

Опишіть, яку роль відіграє МВФ у постійно змінному світовому 
фінансовому середовищі. 

Завдання 2 

Розкрийте суть міжнародних фінансів у широкому й вузькому 
розумінні. 

Завдання 3 

Розкажіть про СОТ та регулювання світової торгівлі. Розгляньте 
наслідки вступу України до СОТ. 

Завдання 4 

Опишіть історію та тенденції розвитку Бреттон-Вудських інсти-
тутів на сучасному етапі. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Що таке міжнародні організації та міжнародні фінансові інституції? 
Що між ними спільного, а що відмінного? 

2. На основі чого створюються міжнародні міжурядові економічні ор-
ганізації? 

3. Чим зумовлена поява міжнародних фінансових інституцій? 

4. Які міжурядові організації належать до міжнародних економічних 
організацій? 

5. Охарактеризуйте організаційну структуру СОТ. 
6. Назвіть регіональні міжнародні організації в Африці. 
7. Що таке міжнародний фінансовий ринок? У чому полягає принци-

пова відмінність міжнародного фінансового ринку від світового? 

8. Правонаступницею якої міжнародної організації є СОТ? 

9. Назвіть особливості прийняття рішень у МВФ. 
10. Які основні напрями економічної діяльності ООН? Назвіть основ-

ні структурні підрозділи системи органів економічного й фінансового 
співробітництва в рамках ООН. 

Практичне заняття 13 

РАДА ЄВРОПИ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

1. Створення Ради Європи (РЄ). 
2. Цілі РЄ. Значення РЄ у політико-правовому об’єднанні Європи. 
3. Головні органи РЄ, Комітет міністрів. 
4. Парламентська Асамблея, Європейський Суд із прав людини. 

Венеціанська комісія. 
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5. Співробітництво між Україною та Радою Європи. 

6. Європейський Союз. Європейська Рада. Європейський Пар-

ламент. Рада ЄС. 

Ключові терміни та поняття: загальнополітичні організації, 

спеціалізовані організації, інтеграційні процеси, європейські цінно-

сті, принципи демократії, суверенітет держав, міжнародні конвен-

ції. 

Основні теоретичні відомості 

Рада Європи, яка функціонує з 1949 р., є міжурядовою організа-

цією, завданням якої є захист прав людини та верховенство права. 

Організація  пропагує європейську культурну самобутність та роз-

маїття європейських культур, розв’язує проблеми, які існують у 

суспільстві (щодо національних меншин, расової міжетнічної нетер-

пимості, захисту навколишнього середовища, СНІДу, наркотиків, 

організованої злочинності тощо). Рада Європи допомагає утвер-

дженню демократії в регіоні, підтримуючи політичні, законотворчі 

та конституційні реформи. До цієї організації разом із країнами 

Європи входить й Україна (з 1995 р.) та такі пострадянські країни, 

як Росія, Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія. 

У рамках РЄ прийнято понад 200 міжнародних конвенцій із ак-

туальних питань, що є авторитетними джерелами міжнародного 

публічного права (зокрема, Європейська Конвенція про захист прав 

людини й основних свобод 1950 р., Європейська Хартія місцевого 

самоврядування 1985 р., Рамкова конвенція про захист національ-

них меншин 1995 р. та ін.). 

Держава, що висловила бажання вступити до РЄ, має відповіда-

ти таким умовам: правовий устрій та інститути повинні відповідати 

принципам демократії; народні представники мають обиратися 

шляхом вільних, рівних і загальних виборів. При розгляді кандида-

тур на вступ до організації беруть до уваги також наявність у дер-

жаві форм плюралістичної демократії, гарантії здійснення свободи 

висловлення думки, захист національних меншин, дотримання ос-

новних принципів міжнародного права. Обов’язковою умовою 

вступу до РЄ є підписання Європейської конвенції з захисту прав 

людини й основних свобод 1950 р. та наступне визнання всієї су-

купності її контрольних механізмів. 
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Головними статутними органами РЄ є Комітет міністрів (КМ) 

та Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ). КМ є керівним 

органом. До його складу входять міністри закордонних справ дер-

жав-членів РЄ або їх постійні представники. Комітет міністрів ви-

значає напрямки діяльності РЄ, розглядає та приймає рішення що-

до висловлених Парламентською асамблеєю рекомендацій, пропо-

зицій міжурядових комітетів та конференцій галузевих міністрів. 

Комітет міністрів затверджує програму діяльності РЄ та її бюджет. 

Рішення Комітету міністрів передаються урядам країн-членів РЄ як 

рекомендації або як європейські конвенції та угоди для визначення 

щодо участі в них. 

Парламентська асамблея відіграє важливу роль у визначенні на-

прямків діяльності РЄ. Під час засідань Асамблеї предметом обго-

ворень можуть бути питання, що визначають вплив на життя всієї 

Європи. Робота парламентарів також відіграє значну роль у визна-

ченні напрямків діяльності Комітету міністрів. Крім того, продов-

жуючи розпочату роботу в національних парламентах, депутати 

ПАРЄ мають можливість впливати на рішення урядів своїх країн із 

кола питань, якими опікується Асамблея. Ухвалені Асамблеєю 

рішення мають рекомендаційний характер. Разом із тим вони часто 

беруться за основу майбутніх міжнародних угод, європейських 

конвенцій, які формують правову базу РЄ. 

Венеціанська комісія — дорадчий орган РЄ з питань конститу-

ційного права, який надає висновки про відповідність проектів за-

конодавчих актів європейським стандартам та цінностям. 

Європейський Суд із прав людини — це міжнародний судовий 

орган, розташований у місті Страсбург (Франція). Кількість суддів, 

із яких він складається, відповідає кількості держав-членів РЄ, що 

ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основополож-

них свобод. Суд застосовує Європейську Конвенцію з прав люди-

ни. Він покликаний перевіряти дотримання державами прав та га-

рантій їх забезпечення, передбачених Конвенцією. Це завдання Суд 

виконує, розглядаючи скарги (відомі як «заяви»), подані громадя-

нами або, в деяких випадках  — державами. Якщо Суд доходить 

висновку, що одне чи декілька з цих прав та гарантій їх забезпе-

чення було порушено державою-членом РЄ, Суд виносить рішення 
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по суті. Рішення Суду є обов’язковим для держав, яких воно стосу-

ється. 

Європейський Союз (ЄС) — політико-економічне інтеграційне 

об’єднання 27 країн Європи,  утворене в 1993 р. ЄС поєднує ознаки 

міжнародної організації та держави, однак формально не є ні тим, 

ні іншим. Країни ЄС пройшли довгий інтеграційний шлях: від під-

писання в 1951 р. договору про створення Європейського 

об’єднання вугілля й сталі до Лісабонського договору 2007 р. про 

реформування ЄС. Він відіграє величезну роль у міжнародних від-

носинах. Країни ЄС зобов’язалися проводити спільний зовнішньо-

політичний курс, узгоджувати основні напрямки економічної, еко-

логічної та соціальної політики. 

У 1965 р. на основі Брюссельського договору було створено 

єдині органи Співтовариства. Єдиний Європейський акт 1986 р. 

оформив передачу ЄС повноважень у галузі охорони навколишньо-

го середовища, культури й освіти, охорони здоров’я, технологічної 

і соціальної політики, єдиного митного простору. Угода 1990 р. 

врегулювала питання безперешкодного переміщення через кордони 

країн — членів ЄС товарів, робочої сили та капіталів. 

Досить цікавим є питання про юридичну природу самого ЄС. 

Тут є декілька точок зору. Відповідно до однієї з них, ЄС становить 

собою федеративне державоподібне утворення країн, що добровіль-

но об’єдналися. Відповідно до іншої точки зору, ЄС, хоча й має 

низку особливостей, є міжнародною організацією, а її право — це 

міжнародне право. Ще одна група дослідників вважає, що ЄС — це 

міжнародна організація з елементами конфедерації. Автор поділяє 

другу точку зору. Держави, що ввійшли до ЄС, не втратили свого 

суверенітету, у тому числі і в галузі національної законотворчості. 

Разом із тим не можна не зважати, що ЄС було делеговано надзви-

чайно широкий обсяг повноважень, що робить його схожим як на 

федеративну державу, так і на конфедеративний союз. Так, право 

ЄС має пряму дію на території країн-учасниць і пріоритет перед 

національним правом, включаючи пріоритет постанов ЄС перед 

більш пізніми національними законами. Разом із тим цілі ЄС дещо 

ширші, ніж у звичайних міжнародних організацій. Серед них не лише 

створення політичного й торгово-економічного союзу країн —  

членів Союзу, забезпечення вільного руху товарів і послуг, а також 
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міграції робочої сили в рамках ЄС, але і введення єдиної валюти 

(на початку травня 1998 р. лідери Союзу прийняли рішення про пере-

хід на єдину валюту — євро, що була введена з 1 січня 1999 р.), фак-

тичне скасування внутрішніх меж країн Союзу, спільна зовнішня 

політика й політика в галузі міжнародної безпеки та ін. 

Право ЄС складається з двох великих груп норм: внутрішнє 

право Союзу як міжнародної організації; право Союзу, що регулює 

конкретні види політичної, економічної, соціальної та культурної 

діяльності держав ЄС. 

Головними органами ЄС є Європейська Рада, Європейська Ко-

місія, Рада Європейського Союзу, Європейський Парламент, Євро-

пейський Суд. До Європейської Ради входять глави держав і урядів 

держав — членів ЄС і Голова Європейської Комісії, їхні заступни-

ки (міністри закордонних справ) і члени Комісії. Рада засідає двічі 

на рік. 

Література: [1]; [3]; [6]; [11]; [13]; [14]; [15]; [22]; [23] [24]. 

Завдання 1 

Розкажіть, які результати формування спільного ринку в межах 

Європейського Економічного Співтовариства. 

Завдання 2 

Назвіть нормативно-правові акти, що характеризують послідов-

ність європейської інтеграції. 

Завдання 3 

Розгляньте історію створення Ради Європи та основні напрями 

діяльності. Розкажіть про формування механізму захисту прав лю-

дини у Раді Європи. 

Завдання 4 

Назвіть нормативно-правові акти, що характеризують послідов-

ність європейської інтеграції. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. З якою метою створено Раду Європи? Назвіть головні органи РЄ. 

2. На основі чого було створено Європейське Економічне Співтовариство? 

3. Яким критеріям має відповідати країна для прийняття до РЄ та ЄС? 

4. На основі якого договору створено ЄС? 
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5. Скільки країн входить до ЄС? 

6. Розкрийте юридичну природу ЄС. 

7. Які суперечки розв’язує Європейський Суд і які справи належать до 

юрисдикції Суду першої інстанції? 

8. Яка інституція є виконавчим органом ЄС? 

9. Якими питаннями займається Венеціанська комісія. 

10. Які функції виконує Комісія Європейського Союзу? 

Практичне заняття 14 

ЄВРОАТЛАНТИЧНІ МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ  
КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 

1. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ): 

установчі документи, основні цілі й принципи. 

2. Юридична природа ОБСЄ. Структура органів ОБСЄ: загальна 

характеристика. 

3. Організація Північноатлантичного договору (НАТО). 

4. Склад НАТО. Загальна характеристика органів НАТО. 

5. Україна і НАТО. 

6. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організа-

цією Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 р. 

Ключові терміни та поняття: національна безпека, загроза 

миру, міжнародний мир, конституційні права, права людини, полі-

тична незалежність. 

Основні теоретичні відомості 

Національна безпека — це стан захищеності особи, суспільства й 

держави, за якого забезпечується своєчасне виявлення, запобігання 

й нейтралізація реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх 

загроз їх інтересам. Головними об’єктами національної безпеки є 

громадянин та його конституційні права і свободи; суспільство та 

його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні 

й матеріальні цінності, інформаційне, навколишнє природне сере-

довище й природні ресурси; держава та її конституційний лад, су-

веренітет, територіальна цілісність і недоторканність. ОБСЄ є регі-

ональною міжнародною міжурядовою організацією. Із погляду 

міжнародного права ОБСЄ на сьогодні є політичним утворенням, 

оскільки її установчі документи є не міжнародно-правовими, а по-

літичними угодами. 
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Основні цілі ОБСЄ — створення умов для проведення консуль-

тацій, прийняття рішень зі співробітництва держав-учасниць у Єв-

ропі; зміцнення добросусідських відносин, заохочення укладання 

двосторонніх, регіональних і загальноєвропейських угод між дер-

жавами-учасницями; сприяння широкому застосуванню своїх 

принципів і розвитку свого потенціалу у сфері діяльності з вирі-

шення конфліктів, регулювання криз, підтримання миру та подо-

лання наслідків конфліктів; підвищення безпеки та стабільності 

шляхом контролю над озброєнням, роззброєння та зміцнення дові-

ри та безпеки на всьому просторі ОБСЄ і на рівні окремих регіонів; 

захист прав людини й основних свобод; поглиблення співробітниц-

тва між державами-учасницями задля налагодження міцної ринко-

вої економіки в усіх країнах регіону ОБСЄ. 

Вищим органом ОБСЄ є Рада голів держав і урядів. Вона склика-

ється раз на два роки, встановлює пріоритети та надає орієнтири на 

вищому політичному рівні. Кожній Нараді голів держав і урядів пере-

дують Конференції з огляду. Рада міністрів є центральним директив-

ним та керівним органом. Збирається на рівні міністрів закордонних 

справ не менше одного разу на рік. Керівна рада в період між зустрі-

чами Ради міністрів відповідає за загальний огляд, управління та ко-

ординацію діяльності Організації; обговорює та формулює керівні 

принципи політичного та загального бюджетного характеру. 

Постійна рада — основний постійно діючий орган, створений 

для надання політичних консультацій і прийняття поточних рі-

шень. Він також може скликатися при виникненні надзвичайних 

обставин. До його складу входять постійні представники держав-

учасниць. Загальне керівництво оперативною діяльністю Організа-

ції здійснює діючий голова. Зазвичай, цей пост обіймає міністр 

закордонних справ держави, у якій проходило останнє засідання 

Ради міністрів. Термін повноважень чинного голови зазвичай ста-

новить один календарний рік. Генеральний секретар — головна 

адміністративна особа. Він надає підтримку чинному голові, керує 

роботою секретаріату. 

Забезпеченням безпеки в Північноатлантичному регіоні займа-

ється НАТО, заснована в 1949 р. Відповідно до ст. 5 Північноатлан-

тичного договору, члени організації розглядають збройний напад на 

одного або декількох із них у Європі або Північній Америці як напад 

на всіх учасників договору. Якщо такий збройний напад відбудеться, 
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кожний член організації в порядку здійснення права на індивідуаль-

ну або колективну самооборону, визнаного ст. 51 Статуту ООН, 

прийняв на себе зобов’язання надати стороні або сторонам, що за-

знали нападу, таку допомогу, яку визнає необхідною, включаючи 

застосування збройної сили. НАТО має сповістити Раду Безпеки 

ООН про будь-який збройний напад і про всі заходи, вжиті внаслі-

док нього.  Держави — члени НАТО зобов’язалися утримуватися у 

своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування 

будь-яким способом, несумісним із цілями ООН, вирішувати всі свої 

спори мирними засобами, сприяти подальшому розвитку мирних і 

дружніх відносин між народами. 

Література: [1]; [3]; [6]; [11]; [14]; [19]; [22]; [24]. 

Завдання 1 

Охарактеризуйте взаємини України з НАТО в контексті захисту 

національних інтересів. 

Завдання 2 

Визначте основні зобов’язання відповідно до Хартії про особливе 

партнерство між НАТО і Україною. 

Завдання 3 

Розгляньте програми, які реалізуються в межах співробітництва 

України з НАТО в економічній сфері. 

Завдання 4 

Проаналізуйте участь України в миротворчих місіях ОБСЄ. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Що таке національна безпека? Хто є головними об’єктами націо-
нальної безпеки? 

2. Із якою метою було створено ОБСЄ? 
3. У чому полягає основна відмінність ОБСЄ від інших міжнародних 

урядових організацій? 
4. Який орган відіграє основну керівну роль у діяльності ОБСЄ? 
5. Визначте юридичну основу ОБСЄ. 
6. Яка мета та завдання діяльності НАТО? 
7. Назвіть основні органи НАТО?  Які органи НАТО є допоміжними? 
8. Визначте напрями та форми співробітництва України з НАТО. 
9. Назвіть інституційно-правові основи існування та діяльності НАТО. 
10. У якому році було підписано Північноатлантичний договір? 
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Практичне заняття 15 

СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД) 

1. Розпад СРСР і створення СНД. Установчі документи СНД. 

Правова природа та  цілі СНД. Інститут членства. Асоційоване 

членство. 

2. Структура СНД: загальна характеристика (статутні та неста-

тутні органи СНД). 

3. Рада голів держав і Рада голів урядів: склад, компетенція, по-

рядок прийняття і юридична сила рішень. 

4. Рада міністрів іноземних справ СНД. 

5. Рада міністрів оборони СНД. 

6. Рада командувачів прикордонними військами країн СНД. 

7. Міжпарламентська асамблея СНД. Економічний суд СНД. 

8. Система органів галузевого співробітництва країн СНД. 

9. Перспектива подальшого функціонування СНД. 

Ключові терміни і поняття: інтеграція, інтеграційні утворен-

ня,  біполярна система, інститут членства, асоційоване членство. 

Основні теоретичні відомості 

Після розпаду СРСР на міжнародній арені з’явилися нові актори. 

Було створено нову регіональну міжнародну організацію – Співдруж-

ність Незалежних Держав (СНД). СНД  виникла на основі Угоди, під-

писаної вищими керівниками Республіки Білорусь, Російської Феде-

рації та України 8 грудня 1991 р. у Біловезькій пущі. У столиці Казах-

стану м. Алма-Ата 21 грудня 1991 р. на нараді глав нових незалежних 

держав було підписано Протокол до Угоди, в якому зазначалося, що 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 

Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан і Україна на рівноправ-

них засадах утворюють Співдружність Незалежних Держав. Пізніше 

до Співдружності приєдналася й Грузія. СНД діє на підставі Статуту, 

прийнятого Радою глав держав-учасниць СНД 22 січня 1993 р. 

Виходячи з положень, викладених у Статуті, основними цілями 

СНД є співробітництво в політичній, економічній, екологічній, 

гуманітарній і культурній галузях; сприяння всебічному й збалан-

сованому економічному та соціальному розвитку держав-членів у 

межах загального економічного простору, а також міждержавному 

співробітництву й інтеграції; забезпечення прав людини й  основ-

них свобод відповідно до загальновизнаних принципів і норм між-



 52 

народного права та документів ОБСЄ; співробітництво задля за-

безпечення миру та безпеки, прийняття ефективних заходів до ско-

рочення озброєння й військових витрат, ліквідації ядерної зброї та 

інших видів роззброєння; мирне врегулювання суперечок і конфлі-

ктів між державами-членами. 
СНД не є державою та не має наднаціональних повноважень. 

Усі органи СНД мають виключно консультативні та координаційні 
функції. Членство в СНД є добровільним, і, згідно зі ст. 10 Угоди 
про СНД, кожен із учасників має право призупинити чи припинити 
своє членство, повідомивши про це її учасників за рік. 

У структурі організації функціонують такі органи: Рада глав 
держав, Рада глав урядів, Міждержавний економічний комітет, 
Рада міністрів закордонних справ, Міжпарламентська асамблея, 
Координаційно-консультативний комітет, Рада міністрів оборони, 
Штаб координації військового співробітництва, Рада командувачів 
прикордонними військами, Міждержавний банк, Комісія з питань 
прав людини, Рада міністрів внутрішніх справ, Економічний суд та 
інші структури. 

Україна є асоційованим членом СНД. Вона не підписала Статут 
СНД, оскільки деякі його положення суперечать українському за-
конодавству. Україна ставиться до СНД як до організації з дорад-
чими функціями й віддає перевагу двосторонньому спів-
робітництву перед багатостороннім. 

Література: [1]; [3]; [6]; [11]; [14]; [19]; [22]. 

Завдання 1 

Визначте міжнародно-правовий статус СНД та характер співро-
бітництва в СНД. 

Завдання 2 

Охарактеризуйте систему економічної співпраці в межах СНД. 

Завдання 3 

Проаналізуйте роботу СНД. Розкажіть про здобутки і втрачені 
можливості. 

Завдання 4 

Оцініть перспективу подальшого функціонування СНД. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Назвіть основні передумови створення СНД. 
2. Коли було підписано угоду про створення СНД? 
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3. Які країни є державами-засновницями СНД? 
4. Охарактеризуйте структуру СНД. 
5. Назвіть основні установчі документи СНД. 
6. Які головні цілі та принципи діяльності СНД? 
7. Визначте статус України в СНД. 
8. Які повноваження Ради голів держав? 
9. Які міждержавні об’єднання існують у рамках СНД? 
10. Які органи було створено відповідно до Статуту СНД? 

Практичне заняття 16  

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЇН  
АЗІЇ, АФРИКИ ТА АМЕРИКИ 

1. Ліга арабських держав (ЛАД): статут, цілі й принципи, членство. 

2. Юридична природа ЛАД. Її головні органи. 

3. ЛАД і ООН. Діяльність ЛАД у боротьбі за арабську єдність, 

мир і міжнародну безпеку. 

4. Організація Ісламська конференція (ОІК): цілі, принципи, 

членство, система органів. 

5. Африканський Союз (АС): статут, цілі й принципи, система 

органів. АС і ООН. 

6. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН): склад, ці-

лі, головні органи, основні напрямки діяльності. 

Ключові терміни і поняття: Африканський континент, між-

арабські організації, міжнародна безпека, асоціація держав, еконо-

мічне співтовариство, зона вільної торгівлі, вільна економічна зона. 

Основні теоретичні відомості 

Важливою особливістю сучасного міжнародного права є регіо-

налізація міжнародних відносин, що дозволяє більш ефективно 

вирішувати нагальні проблеми держав, розташованих у певних 

географічних регіонах планети. Регіональні організації створюють-

ся для вирішення питань підтримки миру й безпеки на регіональ-

ному рівні й вирішення регіональних суперечок мирними засобами. 

Розглянемо основні аспекти діяльності й структурної організації 

найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних орга-

нізацій. 

Серед арабських країн найвпливовішою міжнародною організа-

цією є Ліга арабських держав (ЛАД), створена в 1945 р., зі штаб-

квартирою в Каїрі. Правову базу Ліги становлять Пакт (статут) 
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ЛАД (1945 р.) і Договір про  спільну оборону й економічне співро-

бітництво (1950 р.). До складу ЛАД входять понад 20 арабських 

держав, Організація визволення Палестини (ОВП) і одна неарабсь-

ка держава — Сомалі. 

Цілями Ліги є зміцнення зв’язків і всебічного співробітництва 

між державами-членами, координація їх спільних дій у сфері по-

літичного, економічного, культурного й соціального співробітни-

цтва, забезпечення їх незалежності й суверенітету, розгляд будь-

яких питань, що зачіпають інтереси арабських держав. У Пакті 

ЛАД передбачено заходи із врегулювання суперечок між держа-

вами-членами, а також засоби боротьби з агресією. 

Важливим напрямом діяльності ЛАД є об’єднання зусиль арабсь-

ких держав із забезпечення безпеки, припинення ізраїльської окупа-

ції всіх захоплених у 1967 р. арабських територій, справедливого 

вирішення близькосхідної проблеми, реалізації невід’ємних прав 

арабського народу Палестини аж до створення власної держави. 

Під егідою Ліги створені та працюють спеціалізовані міжараб-

ські організації. Штаб-квартира ЛАД розташована в Каїрі (Єгипет). 

Як і раніше, головною проблемою Ліги залишається відсутність 

єдності серед держав-членів. 

Велике значення енергоносіїв останніми десятиліттями суттєво 

підвищило реальний статус Організації країн — експортерів нафти 

(ОПЕК). Ця організація створена в 1960 р. До її складу входять 

Алжир, Іран, Ірак, Венесуела, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудівська 

Аравія, Еквадор, Габон, Індонезія, Лівія, Нігерія. Видобуток нафти 

цими країнами становить понад половину світового. Майже 90 % її 

експортується. Організація координує дії країн — членів ОПЕК з 

видобутку, експорту та умов торгівлі нафтою, встановлює ціни на 

нафту на світовому ринку. Штаб-квартира розташована у Відні 

(Австрія). 

Серед інших регіональних утворень найпомітнішими є АСЕАН, 

ОАЄ, НАФТА, МЕРКОСУР. Асоціація держав Південно-Східної 

Азії (АСЕАН) заснована в 1967 р. До її складу входять Індонезія, 

Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней. Головна мета 

створення АСЕАН — економічне, соціальне, політичне та культур-

не співробітництво країн-членів. Асоціація розв’язує проблеми 

збереження миру й стабільності в Південно-Східній Азії. Штаб-

квартири розташовані в Бангкоку (Таїланд) і Джакарті (Індонезія). 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8._%D0%AF%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3F
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У 1963 р. створено одну з найбільших міжурядових регіональ-

них політичних організацій світу — Організацію африканської 

єдності (ОАЄ) (Аддис-Абеба, Ефіопія). Вона об’єднує майже всі 

країни Африканського континенту. Має на меті розвиток політич-

ного, економічного, наукового й культурного співробітництва між 

країнами Африки, зміцнення миру, знищення всіх видів колоніза-

ції, захист незалежності й суверенітету й територіальної цілісності 

країн. Штаб-квартира розташована в Аддис-Абебі (Ефіопія). 

Мусульманські країни об’єдналися в організацію ОІК (Ісламсь-

кий конгрес). ОІК діє на підставі статуту, затвердженого в 1972 р. 

Членами ОІК є понад 50 держав. Мусульманські меншини в не 

мусульманських країнах направляють своїх представників в ОІК у 

якості спостерігачів. Цілями цієї організації є сприяння зміцненню 

мусульманських держав; охорона святих місць; підтримка бороть-

би палестинського народу; співробітництво в економічній, соціаль-

ній і культурній галузях. ОІК була створена на синтезі ортодоксаль-

них принципів ісламу, а також визнання принципів Статуту ООН. 

Вона має представника в статусі постійного спостерігача при ООН. 

Особливістю  Азіатського регіону є те, що  тут є два такі еконо-

мічні гіганти, як Японія й Китай, нові індустріальні країни із швид-

кими темпами розвитку — Республіка Корея, Сінгапур, Таїланд, 

Філіппіни. Останнім часом у процес інтеграції до азіатських країн 

підключилися неазіатські країни басейну Тихого океану — США, 

Австралія, Нова Зеландія, Канада, острівні держави океану. Таким 

чином утворився велетенський за територією й економічною потуж-

ністю простір під назвою Азіатсько-Тихоокеанський регіон. 

Процес утворення регіональних економічних організацій в Азі-

атсько-Тихоокеанському регіоні розпочався невдовзі по закінченні 

Другої світової війни і збігся з початком широкої деколонізації 

країн регіону. Серед перших регіональних угруповань були Комісія 

для країн Південної частини Тихого океану  КПТО (1947), «план 

Коломбо» (1950), Асоціація держав Південно-Східної Азії  АСЕАН 

(1967), Азіатська організація з питань продуктивності АОП (1961). 

Згодом з’явилися нові об’єднання: ОПЕК (1960), Рада арабської 

економічної єдності (1964), Організація арабських країн-

експортерів нафти ОАПЕК (1968), Рада із співробітництва арабсь-

ких країн Перської затоки (1981). До цих організацій увійшли краї-

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0._%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D0%97%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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ни, що розбагатіли на нафті, мали спільні політичні інтереси, бли-

зькі культуру й релігію. Організації цього типу є замкненими або 

напівзамкненими, оскільки мають обмеження не лише за регіоном, 

а й на національній та конфесійній засадах. 

Література: [1]; [3]; [6]; [16];[18]; [20]; [22]. 

Завдання 1 

Проаналізуйте основні напрями співробітництва країн –– членів 

АСЕАН у соціально-економічній сфері. 

Завдання 2 

Визначте основні пріоритети співробітництва у військово-

політичній сфері в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Завдання 3 

Оцініть перспективи співробітництва України з країнами Азіатсь-

ко-Тихоокеанського регіону. 

Завдання 4 

Охарактеризуйте правові основи діяльності міжнародних орга-

нізацій країн Азії, Африки та Америки. 

Запитання та завдання для самоперевірки 

1. Які регіональні міжнародні організації існують в Африці? 

2. Назвіть причини та мету створення ЛАД. На підставі якого доку-

мента було укладено Статут ЛАД? 

3. Перелічіть органи, які були створені для забезпечення політики 

«колективної безпеки» в рамках Ліги. 

4. Назвіть регіональні організації в Азії та Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні. Охарактеризуйте їх особливості. 

5. Що таке зона (асоціація) вільної торгівлі? У чому її відмінність від 

вільної економічної зони? 

6. Назвіть основні напрямки діяльності Організації африканської єд-

ності. 

7. Як пояснити те, що найменша кількість міждержавних організацій 

створена в Азії, Африці та Латинській Америці? 

8. Назвіть критерії членства в Організації Ісламська конференція. 

9. Назвіть причини утворення АСЕАН. 

10. У чому полягає принцип недискримінації? 
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ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. 
У чому полягає нормативно-регулююча функція міжнародної 

організації? 
а) виявленні фактичного стану справ у сферах діяльності органі-

зації та зіставленні з еталонами, які відображені в установчих до-
кументах; 

б) створенні механізму надання членам організації консультатив-
них послуг із питань діяльності організації; 

в) наданні членам організацій інформації у вигляді статистич-
них зведень, коментарів, тематичних або галузевих оглядів, щоріч-
них звітів; 

г) установленні для держав, міжнародних організацій або їхньо-
го персоналу певних стандартів, норм, правил поведінки, які мають 
морально-політичне чи юридичне значення. 

Завдання 2. 
Як називається установчий документ, що засвідчує створення 

міжнародної організації? 
а) статут;                                                                 б) протокол; 
в) конвенція;                                                            г) угода. 
Завдання 3. 
На основі чого припиняється існування міжнародної організа-

ції? 
а) протоколу про розпуск;                        б) міжнародної угоди; 
в) рішення конференції;                            г) конвенції. 
Завдання 4. 
Які з нижченаведених організацій можна віднести до наднаціо-

нального типу? 
а) Європейський Союз;             б) Міжнародний валютний фонд; 
в) Співдружність Незалежних Держав;   г)  Африканський Союз. 

Завдання 5. 
Що належить  до компетенції Генеральної Асамблеї ООН? 
а) розробка рекомендацій щодо мирного врегулювання будь-

яких ситуацій; 
б) розгляд і затвердження бюджету, а також визначення роз-

мірів внесків членів ООН; 
в) визначення політики та принципів організації, формування 

виконавчих органів; 
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г) надання допомоги найменш розвиненим країнам, розв’язання 
проблем захисту довкілля. 

Завдання 6. 
Які з нижченаведених організацій належать до спеціалізованих 

установ ООН? 
а) Світова організація торгівлі;    б) Міжнародна організація з 

міграції; 
в) Грінпіс;   г) Міжнародна фінансова корпорація; 
д) Всесвітній поштовий союз. 

Завдання 7. 
Який характер для країн-учасниць мають рішення Генеральної 

Асамблеї ООН? 
а) нормативний;                                        б) обов’язковий; 
в) рекомендаційний;                                 г) консультативний. 
Завдання 8. 
Який характер для держав-учасниць ООН мають резолю-

ції Економічної та соціальної ради? 
а) інформативний;                                        б) обов’язковий; 
в) консультативний;                                     г) рекомендаційний. 
Завдання 9. 
Дослідження й розробка рекомендацій для сприяння міжнарод-

ному співробітництву в політиці, в розвитку й кодифікації міжна-
родного права, дотриманні прав людини й основних свобод, в еко-
номічній та соціальній сферах належить до функцій: 

а) Генеральної Асамблеї ООН; б) Комітету з економічних і фі-
нансових питань; 

в) Економічної та соціальної ради; г) Секретаріату ООН. 

Завдання 10. 
Проекти та програми щодо збільшення виробництва про-

довольчих товарів здійснює: 
а) Міжнародний банк реконструкції й розвитку; 
б) Продовольча та сільськогосподарська організація; 
в) Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку; 
г) Всесвітня торговельна організація. 
Завдання 11. 
Створення якого об’єднання європейських країн передбачало віль-

ний обмін товарами й послугами? 
а) Співдружність Незалежних Держав; б) Європейський Союз; 
в) Ліга Націй; г) Рада Європи. 
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Завдання 12. 

Яка інституція є виконавчим органом ЄС?  

а) Європейська Рада;              б) Європейська Комісія; 

в) Європейський Парламент;  г) Європейський Суд. 

Завдання 13. 

Які суперечки розв’язує Європейський Суд? 

а) відповідність законів та інших правових актів Конституції 

України; 

б) дотримання державами прав і свобод людини; 

в) економічні суперечки;  г) публічно-правові суперечки. 

Завдання 14. 

Правонаступником якого утворення  вважається Європей-

ський Союз? 

а) Європейського об’єднання вугілля й сталі; 

б) Європейського економічного співтовариства; 

в) Європейського об’єднання з атомної енергії; 

г) Комісії європейських співтовариств. 

Завдання 15. 

До якого рівня інтеграції належить Європейське економічне 

співтовариство? 

а) зони преференційної торгівлі;            б) зони вільної торгівлі; 

в) митного союзу;                                     г) спільного ринку. 

Завдання 16. 

Які функції виконує Комісія Європейського Союзу? 

а) законодавчі;                                 б) виконавчі; 

в) консультативні;                            г) контролюючі. 

Завдання 17. 

Назвіть головну інституцію Європейського Союзу: 

а) Європейська Комісія;          б) Рада Європейського Союзу; 

в) Європейський Парламент;   г) Європейський Суд. 

Завдання 18. 

У межах якої організації створено міждисциплінарний орган 

співробітництва на рівні міністрів із питань боротьби з наркома-

нією і незаконним обігом наркотичних засобів? 

а) Співдружності націй;                     б) Ради Європи; 

в) Північного співробітництва;          г) Ліги арабських держав. 
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Завдання 19. 
Визначте статус НАТО: 
а) міжурядова організація;                   б) регіональна організація; 
в) наддержавна організація;                  г) неурядова організація. 
Завдання 20. 
Основні цілі Міжнародного валютного фонду: 
а) фінансова допомога державам-членам; 
б) довгострокові кредити найбіднішим країнам; 
в) фінансування проектів для найменш розвинених регіонів що-

до структурної модернізації або конверсії підприємств; 
г) фінансова підтримка економік країн Центральної та Східної 

Європи. 

Завдання 21. 
Вищим керівним органом Міжнародного валютного фонду є: 
а) Конференція міністрі;                        б) Секретаріат; 
в) Рада керуючих;                                   г) Виконавча рада. 
Завдання 22. 
Із якою метою було створено Світовий банк? 
а) для підтримки бідних країн внаслідок надання їм технічної 

допомоги та фінансування проектів і стратегічних заходів; 
б) для надання права кожній країні-учасниці на тимчасовий дос-

туп до загальних валютних ресурсів із метою вирішення проблем 
платіжного балансу; 

в) для фінансування приватних підприємств у країнах, що роз-
виваються; 

г) для фінансування на пільгових умовах країн із низьким рів-
нем доходу, які не мають кредитоспроможності для отримання 
позик у МВФ. 

Завдання 23. 
Яку організацію було створено для надання фінансової під-

тримки приватним підприємствам у країнах, що розвиваються? 
а) Міжнародний валютний фонд; 
б) Міжнародну асоціацію розвитку; 
в) Міжнародну фінансову корпорацію; 
г) Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій. 
Завдання 24. 
З якою метою створюються регіональні міжнародні організації? 
а) для вирішення питань підтримки миру й безпеки; 
б) для вирішення суперечок; 
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в) для обміну товарами й послугами; 
г) для захисту навколишнього середовища. 
Завдання 25. 
Які з нижченаведених утворень належать до неурядових між-

народних організацій? 
а) Всесвітній поштовий союз;    б) Міжнародний олімпійський 

комітет; 
в) Міжнародний Комітет Червоного Хреста; г) Міжнародна фі-

нансова корпорація. 

Завдання 26. 
Співдружність Незалежних Держав діє на підставі: 
а) угоди;                                            б) статуту; 
в) протоколу;                                    г) конвенції. 
Завдання 27. 
Важливим напрямом діяльності Ліги арабських держав є: 
а)  об’єднання зусиль держав із забезпечення безпеки; 
б) припинення ізраїльської окупації всіх захоплених у 1967 р. 

арабських територій; 
в) співробітництво в політичній, економічній, екологічній, гу-

манітарній і культурній сферах; 
г) сприяння всебічному й збалансованому економічному та соці-

альному розвитку держав у межах загального економічного прос-
тору. 

Завдання 28. 
Яка перша міжнародна організація була створена після Другої 

світової війни? 
а) Ліга Націй;                                    б) Всесвітній поштовий союз; 
в) Всесвітній телеграфний союз;     г) ООН. 
Завдання 29. 
Які країни не є членами Європейської економічної зони? 
а) Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди; 
б) Німеччина, Франція, Велика Британія, Данія; 
в) Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн; 
г) Чехія, Естонія, Кіпр, Румунія. 
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