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Правотворча діяльність міжнародних організацій 

 
Анотація. Дисципліна «Правотворчість міжнародних організацій» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на аналіз тенденцій інституціоналізації міжнародних 
відносин, що пов’язані з виникненням та становленням інституту міжнародної організації та систем 
міжнародних організацій. Особлива увага приділяється участі міжнародних організацій у 
правотворчому процесі.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Шпакович Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри порівняльного і 
європейського права 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сучасні тенденції розвитку та функціонування 
міжнародних організацій та їх роль у процесі міжнародної правотворчості, поглибити знання в галузі 
права міжнародних організацій.  
Спеціальні (фахові) компетентності, які отримує аспірант: 
1. Здатність до використання в процесі застосування та тлумачення норм права міжнародних 
організацій зовнішніх та внутрішніх факторів.  
2. Здатність виявляти та вирішувати існуючі міжнародно-правові питання, що мають відношення до 
сфери права міжнародних організацій. 
Спеціальна компетентність 1. Здатність до використання в процесі застосування та тлумачення 
норм права міжнародних організацій зовнішніх та факторів. 
Аспірант буде знати: 

1) основні теоретичні проблеми правотворчості міжнародних організацій; 
2) особливості правотворчої діяльності міжнародних організацій. 

Аспірант буде вміти: 
1) розробляти практичні рекомендації з зовнішньополітичного курсу України з метою підвищення 
міжнародного авторитету України на міжнародній арені; 
2) визначати основні тенденції та прогнозувати наслідки застосування зовнішніх та внутрішніх 
факторів розвитку міжнародних організацій в міжнародно-правовій системі. 

Спеціальна компетентність 2. Здатність виявляти та вирішувати існуючі міжнародно-правові 
питання, що мають відношення до сфери права міжнародних організацій. 
Аспірант буде знати:  

1) форми участі міжнародних організацій в правотворчому процесі;  
2) вплив правотворчої діяльності міжнародних організацій на сучасні міжнародні відносини.  

Аспірант буде вміти:  
1) використовувати доктринальні положення та практику щодо правотворчості міжнародних 
організацій; 
2) готувати аналітичні довідки з питань удосконалення співпраці України з різними міжнародними 
організаціями. 

Змістові модулі:  
поняття правотворчого процесу; 
етапи правотворчості міжнародних організацій; 
механізм функціонування міжнародних організацій; 
форми участі міжнародних організацій у правотворчому процесі; 
способи ухвалення правових актів органами міжнародних організацій; 
правова природа актів міжнародних організацій; 
особливості процедур ухвалення правових актів міжнародних організацій 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.04 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 


