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Сучасне регулювання міжнародно-правових відносин неможливе без 
залучення міжнародних організацій, які від самого початку своєї появи 
активно використовували у своїй діяльності всі існуючі засоби і методи 
дипломатії для вирішення міждержавних проблем. В результаті активної 
дипломатичної діяльності міжнародних організацій державам значно легше 
узгодити свої волі та виробити норми міжнародного права, ввести їх в дію і 
відстежити практику їх застосування. Неабияке значення відіграють 
міжнародні організації при вирішенні спорів між державами та іншими 
суб’єктами, особливо в умовах збройного протистояння. Саме тому вивчення 
студентами навчальної дисципліни “Дипломатія в діяльності міжнародних 
організацій” є важливим елементом підготовки сучасного юриста, здатного 
надавати кваліфіковану правову допомогу з будь-яких питань міжнародного 
публічного права.  

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: сутності та природи 

дипломатичного права міжнародних організацій; поняття та характерних рис 
дипломатичної діяльності міжнародних організацій; джерел міжнародно-

правового регулювання дипломатичного права міжнародних організацій; 
поняття та особливості правового статусу постійних представництв держав 
при міжнародних організаціях; специфіки статусу делегацій та спостерігачів 
держав в органах міжнародних організацій та на міжнародних конференціях; 
поняття, значення та роль міжнародно-правових механізмів захисту прав 
людини в рамках міжнародних організацій; особливості дипломатичної 
діяльності міжнародних організацій по вирішенню міждержавних конфліктів 
та екологічних проблем; проблемних питань щодо реалізації засобів 
превентивної дипломатії в рамках міжнародних організацій; 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: орієнтуватися в системі 
джерел дипломатичного права міжнародних організацій; тлумачити 
міжнародні конвенції, договори, угоди, які передбачають основні засади 
дипломатичної діяльності міжнародних організацій; характеризувати 
дипломатичні зусилля, їх ефективність щодо вирішення різноманітних 
проблем в рамках універсальних та регіональних міжнародних організацій; 
визначати проблеми у сфері дипломатичної діяльності міжнародних 
організацій; 

в) прищепити магістрам практичні навички: розпізнавання у 
діяльності міжнародних організацій різноманітних засобів та методів сучасної 



дипломатії; застосування до вирішення практичних задач категорійно-

понятійного апарату дипломатичного права міжнародних організацій; 

використання понятійного інструментарію дипломатичного права 
міжнародних організацій до аналізу правової дійсності; знаходження 
належних та достатніх аргументів для обґрунтування необхідності 
застосування дипломатичних засобів урегулювання міжнародних спорів та 
конфліктів. 

Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних 
умінь і практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника 
європейського типу. 
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