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У статті висвітлено специфіку міжнародно-правового забезпечення освітніх відносин 

в вищих навчальних установах, утворених під егідою міжнародних організацій. Особлива 
увага приділена стандартам здійснення вищої освіти в таких закладах, відображених 
у міжнародних договорах та резолюціях міжнародних організацій, у статутних та 
регламентних актах цих університетів та інститутів.
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Дослідження особливостей міжнародних 
стандартів діяльності вищої освіти, реалізації 
права на таку освіту наразі має надзвичайну 
важливість, зокрема для правової доктрини. 
Водночас важливою складовою відповідного 
наукового аналізу стає специфіка організації  
діяльності установ вищої освіти, заснованих 
міжнародними організаціями, таких як ООН, 
спеціалізовані установи ООН, ОБСЄ тощо.

Отже метою цієї статті є визначення осо-
бливостей аспектів регламентації у сучасному 
міжнародному праві діяльності таких установ 
вищої освіти, що діють під егідою міждержавних 
міжнародних організацій. За таких умов завдан-
нями цієї статті стають комплексний аналіз 
відповідних угод та резолюцій міжнародних ор-
ганізацій, статутних та регламентних актів від-
повідних навчальних установ, визначення про-
цедур та практичних результатів їх діяльності. 
Варто вказати, що серед вітчизняних авторів 
питанням аналізу міжнародного права у сфері 
вищої освіти приділяли увагу такі дослідники 
як Б.В. Бабін, М.В. Буроменській, В.Г. Бутке-
вич, О.О. Гріненко, А.І. Дмітрієв, В.В. Мицик 
тощо, водночас питання діяльності навчальних 
установ міжнародних організацій практично не  
підіймалися. 

Важливим джерелом, що дозволяє визначи-
ти відображення проблем вищої школи в універ-
сальних актах міжнародного права слід вважати 
Міжнародну угоду про утворення Університету 

Миру (англ. «University for Peace») яку разом 
зі Статутом Університету Миру було схвалено 
державами-учасницями шляхом прийняття ре-
золюції 35/55 ГА ООН від 5 грудня 1980 р. На-
разі у цій Міжнародній угоді бере участь більше 
40 держав, але Україна не є стороною цього 
універсального договору [8]. Схваленню Міжна-
родної угоди передувала діяльність спеціальної 
Комісії щодо Університету Миру, утвореній резо-
люцією ГА ООН 34/111 від 14 грудня 1979 р. [5].

Згідно з резолюцією 34/111 Університет Миру 
мав обійматися насамперед здійсненням після-
дипломної освіти (підготовкою аспірантів). До 
складу Комісії, яка мала готувати проект його 
Статуту та Міжнародної угоди, було включено 
представників Генерального секретаря ООН, 
Генерального директора ЮНЕСКО, ректора 
Університету ООН, представника міжнародної 
наукової спільноти, п’ять експертів, які мали 
бути призначеними Генеральним секретарем 
ООН, та двох представників уряду Коста-Ріки, 
на території якої мав діяти Університет Миру [5].

Міжнародна угода 1980 р. відзначала місцем 
перебування Університету Миру Коста-Ріку, 
визначала правоздатність закладу, можливість 
надання йому привілеїв та імунітетів, закріпи-
ла автономність Університету Миру від бюдже-
тів ООН та Університету ООН. Згідно статей 
1 й 3 Статуту, доданого до Міжнародної угоди 
1980 р., Університет світу є міжнародним ви-
щим навчальним закладом з питань миру, який 
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користується у своїй діяльності автономією і 
академічними свободами відповідно до своєї 
мети та рамках Статуту ООН та Загальної де-
кларації прав людини [8].

За ст. 2 Статуту метою Університету є зміц-
нення між усіма людьми духу взаєморозуміння, 
терпимості і мирного співіснування для заохо-
чення співробітництва між народами; сприян-
ня зменшенню перешкод і загроз міжнарод-
ному миру та прогресу згідно з благородними 
цілями, проголошеними в Статуті ООН. При 
цьому основним завданням Університету було  
визначене проведення «навчання, досліджень, 
аспірантської підготовки та поширення знань», 
«міжгалузевого вивчення всіх питань, що стосу-
ються миру» [12].

Варто вказати, що створення Університе-
ту Миру не було першою, в рамках сучасного 
міжнародного права, спробою утворити ви-
щий навчальний заклад. Але до того відповідні 
заклади утворювалися під егідою ООН не через 
схвалення міжнародних угод, а шляхом затвер-
дження низки резолюцій ГА ООН. Зокрема ще 
у 1963 р., згідно резолюції ГА ООН 1827 (XVII) 
від 18 грудня 1962 р., було утворене Навчаль-
ний та науково-дослідницький інститут ООН 
(англ. United Nations Institute for Training and 
Research, далі – UNITAR). Як передбачалося під 
час його утворення, UNITAR мав забезпечувати 
підготовку дипломатів новоутворених постколо-
ніальних держав. У такому вимірі інститут було 
сформоване згідно з рекомендацією ЕСР ООН 
E/3780 від 28 травня 1963 р., додатково підкрі-
пленій ще одною резолюцією ГА ООН в1934 
(XVIII) від 11 грудня 1963 р. [6].

Статут UNITAR, як автономної установи сис-
теми ООН, на виконання відповідних резолюцій 
був затвердженим Генеральним секретарем 
ООН та у наступному постійно доопрацьову-
вався, з урахуванням таких резолюцій ГА ООН, 
як 42/197 від 11 грудня 1987 р. та інші. Згідно 
ст. 2 Статуту UNITAR до його першого з двох 
завдань належить підготовка осіб, «насамперед 
з країн, що розвиваються», для роботи в ООН, 
спеціалізованих установах системи ООН, у на-
ціональних структурах, пов’язаних із взаємо-
дією з ООН, та інших подібних установах. Такі 
програми підготовки можуть передбачати залу-
чення до підготовки й персонал ООН спеціалі-
зованих установ та польових місій ООН. Другим 
завданням UNITAR ч. 2 його Статуту визначає 
дослідження та навчання, присвячене функці-
онуванню та завданням ООН, із пріоритетом 

для тематиці, вказаній Генеральним секрета-
рем ООН, іншими органами ООН, спеціалізова-
ними установами ООН [10].

Після утворення UNITAR на 24 сесії ГА ООН 
в 1969 р. резолюцією 2573 (XXIV) було вирі-
шено заснувати міжнародний університет із 
діяльністю, присвяченою досягнення мети Ста-
туту ООН щодо миру та прогресу, при цьому 
експертне дослідження доцільності та шляхів 
утворення такого університету було доручене 
здійснити саме UNITAR та Генеральному се-
кретарю ООН. Це питання також підіймалося 
на наступних щорічних сесіях резолюціями ГА 
ООН 2691 (XXV) та 2822 (XXVI). У наступно-
му, на 27 сесії ГА ООН схвалила резолюцію від 
11 грудня 1972 р. 2951 (XXVII), якою підтверди-
ла застування міжнародного університету під 
егідою ООН з назвою Університету Об’єднаних 
Націй (далі – УОН).

Статут УОН (A/9149/Add.2) був затвер-
дженим резолюцією ГА ООН 3081 (XXVIII) 
на її 28 сесії 6 грудня 1973 р. Низкою резолюцій  
ГА ООН, таких як резолюція від 20 грудня 
2013 р. 68/236, статут УОН змінювався. Прикла-
дом, резолюцією 64/255 від 21 грудня 2009 р. 
УОН було дозволене надавати та підтверджу-
вати степені магістра та доктора наук (англ. 
«master’s degrees and doctorates») за правила-
ми, встановленими Радою УОН. Варто вказа-
ти, що оскільки й UNITAR й УОН є інституціями 
ООН, то резолюції ГА ООН які визначають їх 
статус та функції, є обов’язковими як для ООН, 
її підрозділів та службових осіб, так й для від-
повідно для UNITAR й УОН. Крім того резолюції 
ГА ООН становлять обов’язки й для держав- 
учасниць у частині взаємодії з UNITAR та УОН, 
забезпечення їх діяльності [13].

Згідно ст. 1 Статуту УОН цей університет має 
бути міжнародною спільнотою дослідників, за-
лучених у науковий пошук, післядипломну осві-
ту та поширення знань для досягнення мети 
та завдань Статуту ООН. Для цього УОН мав 
діяти під спільною егідою та підтримкою ООН 
та ЮНЕСКО через утворений орган програму-
вання та координації та мережу дослідницьких 
центрів й центрів післядипломної освіти та від-
повідних програм у розвинутих державах і кра-
їнах, що розвиваються. При цьому передбача-
лося, що УОН має присвятити власну діяльність 
нагальним глобальним проблемам людського 
існування, розвитку та добробуту, які турбують 
ООН та її спеціалізовані установи, з належною 
увагою як до соціальних наук та гуманітарних 
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знань, так й до природних наук, застосовних 
до цього [13].

За ст. 1 Статуту УОН дослідницькі програми 
установ університету мали серед іншого вклю-
чати питання: співіснування народів, які мають 
різні культурні, мовні та соціальні системи, мир-
ної взаємодії між державами та підтримці ними 
миру й безпеки; правам людини; економічним 
та соціальним змінам та розвитку; навколиш-
ньому середовищу й відповідному використан-
ню ресурсів; базовим науковим дослідженням 
та застуванню досягнень науки задля завдань 
розвитку; універсальним людським цінностям, 
присвяченим покращенню якості життя [13].

Структура ключових органів УОН була 
визначена в рамках ст. 3 його статуту, за якою 
керівним органом УОН є його Рада, а Ректор 
університету є відповідальним перед Радою 
за керівництво, програмування та координацію 
діяльності УОН. Також Статут УОН передбачив 
діяльність Університетського Центру, який має 
сприяти Ректору та діяти на засадах високого 
рівня персоналу, ефективності та оперативно-
сті дій. Для завдань «просунутого пошуку та 
післядипломного навчання» Рада університе-
ту отримала гарантоване Статутом УОН право 
визначати, на підставах «академічної доскона-
лості», певні інституції або центри чи їх підроз-
діли, зокрема у державах, що розвиваються, 
як асоційовані інституції УОН, встановлювати 
умови такої асоціації. Задля реалізації власних 
завдань та програм УОН отримав право органі-
зовувати координовані дослідження із залучен-
ням інституцій та індивідів на контрактних або 
інших засадах [13].

Як відзначено посадовцями УОН, з 1975 р. 
УОН перетворився в глобальну децентралізо-
вану мережу установ, що складається з Центру 
УОН в Токіо, дванадцяти науково-дослідних 
і навчальних центрів та програм і двох бюро 
зв’язків, розташованих у Центральних устано-
вах ООН у Нью-Йорку і штаб-квартирі ЮНЕСКО 
в Парижі. Наразі УОН здійснює фундаменталь-
ні та прикладні дослідження, опрацьовує про-
гнози та аналізи нормативної бази, забезпечує 
нарощуванню освітнього потенціалу, зокрема 
через інтерактивні засоби, створює мережі 
співпраці та забезпечує цілеспрямоване поши-
рення знань, а також проводить інформацій-
но-пропагандистські заходи [13].

Досвід діяльності у сфері вищої освіти Між-
народної морської організацій (далі – ММО) 
свідчить, що ця спеціалізована установа також 

стала обійматися утворенням окремої академіч-
ної установи під своєю егідою. Такою структу-
рою став Світовий морський університет (англ. 
World Maritime University, WMU, далі – СМУ). 
СМУ був заснованим ММО на початку 80-х ро-
ків ХХ ст. в умовах нестачі якісно підготовлених 
освічених експертів морської галузі особливо  
у країнах, що розвиваються. З 1983 р. діяль-
ність СМУ стала можливою завдяки фінансовій  
підтримки уряду Швеції та міста Мальме, які ра-
зом з іншими донорами надавали установі під-
тримку [14].

Метою СМУ, як незалежної академічної уста-
нови, було визначене надання якісної підготов-
ки фахівців у сфері морського адмініструван-
ня, освіти та менеджменту, зокрема підтримка 
програм технічної співпраці ММО з акцентом 
на сприяння країнам, що розвиваються, підви-
щувати їх здатність відповідати міжнародним 
нормам морської безпеки та попередженню 
забрудненню, та наданням пріоритету для про-
грам концентрованих на розвитку людських 
ресурсів та підвищення інституційної спро-
можності. Цікаво, що діяльність СМУ у Маль-
ме здійснюється на підставі угоди, укладеній 
1 лютого 1960 р. між Міжурядовою морською 
консультативною організацією та Швецією 
про застосування до організації відповідних 
привілеї та імунітетів. Основними документами 
для діяльності СМУ слід вважати його Хартію, 
Інтерпретаційний статут, Загальний управлін-
ський статут, Тимчасовий статут Фінансового 
фонду СМУ, Порядки акредитації ступенів ма-
гістра та доктора філософії, Статут програм 
та нагород СМУ тощо. Додамо, що академічні 
ступені СМУ легалізуються через застосування 
до них стандартів Швеції (наявна спеціальна 
заява національного міністерства освіти) та Ні-
меччини (акредитація Центру оцінювання Землі 
Ганноверу) [14].

Канцлером СМУ традиційно обирається Ге-
неральний секретар ММО. Хартію (Статут) СМУ 
було затверджене резолюцією ММО A.1130(30). 
За ч. «b» ст. 2 Хартії до завдань СМУ віднесено 
діяльність у сфері опрацювання найвищих прак-
тичних стандартів у сферах морської безпеки, 
ефективності судноплавства, попередження та 
протидії морському забрудненню, включаючи 
забруднення повітря. Згідно ст. 3 Хартії СМУ 
гарантується академічна свобода, свобода фі-
нансової діяльності, свобода залучення пер-
соналу та інституцій для досягнення завдань, 
свобода формування студентського корпусу 
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(англ. «student body»). СМУ та його персонал 
мав, за Хартією, керуватися Конвенцією ММО 
та Статутом ООН [3].

Слід додати, що крім СМУ під егідою ММО 
діє й Міжнародний інститут морського пра-
ва (International Maritime Law Institute, далі – 
МІМП), розташований на Мальті. МІМП визна-
чено як міжнародний центр підготовки фахівців 
з морського права, що має забезпечувати поши-
рення знань та експертної оцінки у сфері мор-
ського права, з особливою увагою до безпеки 
судноплавства та попередженню забруднення  
моря. Навчання вимогам конвенцій в МІМП 
супроводжується підготовкою слухачів до про-
цесів їх національної реалізації у законодавстві 
відповідних країн. Керівництво МІМП здійснює 
Керівна Рада (англ. «Governing Board»), Комітет 
з фінансових та людських ресурсів та Академіч-
ний комітет. Головою Керівної Ради є Генераль-
ний секретар ММО, а її почесними членами – 
колишні Генсеки ММО [7].

Наразі до складу Ради входять Директор ін-
ституту, а також представник Мальти в ММО, 
правовий консультант Bureau Veritas (Фран-
ція), директор департаменту технічної співпра-
ці ММО, колишній голова Агентства морського 
судноплавства Швеції, колишній президент 
Міжнародного морського комітету, колишній 
директор Lloyd’s Register (Великобританія), 
професори Університету Софія (Японія) та Уні-
верситету Любляни (Словенія), керівники мор-
ських адміністрацій Кенії та Гани тощо. Отже, 
для такого залучення характерним стало по-
єднання академічної та експертної спільноти. 
Члени Керівної Ради водночас є членами одно-
го з двох комітетів МІМП. Згідно Угоди між ММО 
та Мальтою про функціонування МІМП витрати 
на функціонування інституту несе Уряд Маль-
ти та донорські фонди, жодного фінансування 
за кошт ММО інституту не надається. МІМП маж 
власний академічний персонал, адміністратив-
ний та допоміжний штат та водночас залучає 
до участі в освітньому процесі професорів ін-
ших навчальних закладів [7]. 

Іншим навчальним закладом під егідою ММО 
слід вважати Міжнародну академію морської 
безпеки, рятування та довкілля (International 
Maritime Safety, Security and Environment 
Academy, далі – МАМБРД). Ця Академія була 
заснована згідно з двосторонньою Угодою між 
Урядом Італії та ММО про співпрацю у секто-
рі совіти та підготовки від 10 березня 1988 р. з 

особливою увагою до навчання громадян дер-
жав, що розвиваються. Тривалий час функцію 
закладу за цією угодою під егідою ММО вико-
нувала Міжнародна морська академія в Трієсті, 
але цей заклад припинив освітню діяльність 
у 2005 р. і з того часу Уряд Італії визначив саме 
МАМБРД як заклад, призначений для реалізації 
вимог Угоди [1]. 

Специфікою МАМБРД стала підготовка 
у сфері морського публічного сектору, зокрема 
щодо виконання функцій держави порту, прапо-
ру та прибережної держави та здійснення нав-
чання переважно у форматі стислих курсів. За 
власним статусом МАМБРД є неприбутковою 
організацією, яка перебуває у володінні публіч-
них установ, таких як Провінція Генуя та Регіон 
Лігурія, національних асоціацій судновласників 
та морських профспілок Італії; Керівна Рада 
академії включає посадових осіб італійських 
міністерств транспорту, освіти та морської охо-
рони [1].

Варто вказати, що не усі спеціалізовані уста-
нови ООН приділяють таку увагу організації 
процесів вищої освіти, як ММО. Прикладом по-
дібна до ММО спеціалізована установа ООН, 
Міжнародна організація цивільної авіації (далі – 
ІКАО) не утворила під власною егідою жодно-
го навчального закладу та не уклала з цих пи-
тань договори з державами ООН. Замість цього 
ІКАО має практику укладання угод з окремими 
авторитетними авіакосмічними університета-
ми світу. Прикладом такої взаємодії є угоди 
ІКАО з приватним Аеронавігаційним універси-
тетом Ембрі-Ріддл (Embry–Riddle Aeronautical 
University), розташованим в США (Дейтон-Біч, 
Флорида та Прескотт, Арізона). Університет 
Ембрі-Ріддл сьогодні є найбільшою в світі уні-
верситетською мережею з авіакосмічною спе-
ціалізацією, що охоплює більше двадцяти ти-
сяч студентів, 130 університетських містечок 
та сорок академічних програм освіти. Зокрема 
в рамках співпраці цей американський універ-
ситет розробляє модельні курси, які потім реко-
мендує ІКАО для підготовки кадрів [4].

Інший підхід до вищої освіти демонструє 
Продовольча та сільськогосподарська органі-
зація ООН (далі – ФАО), що запровадила ста-
лі інституційні механізми співпраці водночас 
з багатьма академічними та дослідницькими 
установами. Для організації відповідної двосто-
ронньої співпраці ФАО, згідно із затвердженими 
організацією Керівними принципами, відкрита 
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для установ, які є визнаними та акредитова-
ними, мають належний професорсько-викла-
дацький та студентський склад та користують-
ся академічними свободами й інституційною 
автономією, відповідають критеріям ведення 
бізнесу, встановленими ООН, є транспарентни-
ми в управлінні та фінансуванні. Така співпраця 
реалізується ФАО в рамках стратегічних цілей 
організації та з урахуванням програми співпраці 
з країною місцезнаходження університету [2].

Ключовою формою такої співпраці ФАО слід 
вважати Програму партнерства «Освіта для се-
лян» (англ. «Education for Rural People», ERP). 
В рамках цієї програми ФАО діє за підтримки 
коштів, наданих Італійським агентством співп-
раці для розвитку, Урядом Сан-Марино, Мініс-
терством закордонних та європейських справ 
Франції, Світовою продовольчою програмою 
ООН. Додаткова підтримка цій програмі ФАО 
здійснюється з боку ЮНЕСКО, зокрема регі-
ональних офісів ЮНЕСКО у Бангкоку й Сан-
тьяго, офісу ЮНЕСКО в Пекіні. Зазначена про-
грама спрямована на поглиблені дослідження 
взаємозв’язку між освітою, сільським господар-
ством, агрокультурою, продовольчою безпекою 
та сільським розвитком [11]. 

Водночас, як й структури ООН, ОБСЄ піш-
ло шляхом утворення власного навчального 
закладу – Академії ОБСЄ у Бішкеку. Утворе-
на в 2002 р. Академія ОБСЄ з самого початку 
концентрувала власну діяльність на шістьох 
азійських членах організації – Афганістані, Ка-
захстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркме-
ністані та Узбекистані. Метою діяльності освіт-
ньої установи, як «інституту, призначеному 
для просування принципів і цінностей ОБСЄ 
в Центральній Азії», було визначене «зміцнен-
ня регіонального співробітництва, запобігання 
конфліктів і забезпечення належного управлін-
ня в Центральній Азії в рамках післядипломної 
освіти, професійної підготовки та інтелектуаль-
ного обміну» [16].

Правовий режим Академії ОБСЄ було 
визначено спеціальною двосторонньою уго-
дою 2002 р. – Меморандумом про взаєморо-
зуміння між ОБСЄ та Урядом Киргизстану, що 
надав офіційний статус Академії як «регіональ-
ного центру післядипломної освіти та форуму 
для регіонального діалогу з питань безпеки та 
наукових досліджень» [9]. При цьому акредита-
ція Академії як навчального закладу здійснюєть-
ся за законодавством Киргизстану, а навчання 

здійснюється із «забезпеченням збалансовано-
го представництва кожної держави Централь-
ної Азії» [16].

З 2013 р. Академія ОБСЄ приєдналася 
до створеної Мережі аналітичних центрів та 
академічних установ ОБСЄ. Оскільки Академія 
ОБСЄ має статус юридичної особи національно-
го права, для неї є важливою взаємодія з владою 
Киргизстану. Зокрема в 2016 р. Міністерство юс-
тиції цієї держави затвердило новий Статут Ака-
демії ОБСЄ в Бішкеку, схвалений Піклувальною 
радою Академії. Тоді ж, у 2016 р. на необмеже-
ний період часу був підписаний новий Меморан-
дум про взаєморозуміння між ОБСЄ та Урядом 
Киргизької Республіки про подальшу діяльність 
Академії ОБСЄ в Бішкеку. Меморандум 2016 р. 
визначав у преамбулі Академію ОБСЄ в місті 
Бішкек як «унікальний центр освіти, підвищення 
кваліфікації, науково-дослідницької діяльності 
та розвитку діалогу на регіональному й міждер-
жавному рівнях в Центральній Азії» [15].

За ст. 1 Меморандуму Академія ОБСЄ має 
керуватися ним, а також власним Статутом, 
у своїй діяльності в Киргизстані, де «загаль-
ний контроль» за діяльністю Академії, зокре-
ма щодо внесення змін до її освітніх програм, 
здійснюється киргизьким Міністерством освіти 
і науки, в рамках національного законодавства 
та за погодженням з ОБСЄ. Академія ОБСЄ 
за ст. 2 Меморандуму отримала право на прове-
дення заходів згідно з мандатом Центру ОБСЄ 
в Бішкеку та на фінансування за рахунок внесків 
держав-учасниць ОБСЄ, а також й добровіль-
них фінансових внесків інших внутрішніх та зов-
нішніх донорів [15].

Отже слід дійти таких висновків. Особли-
вий характер носить безпосередня організація 
вищої освіти у роботі ООН, яка знайшла своє 
втілення у існуванні університетів з особли-
вим міжнародно-правовим статусом. Подібний 
правовий режим мають утворені резолюціями 
ММО, Світовий морський університет та Міжна-
родний інститут морського права. 

Інші спеціалізовані установи ООН, такі як  
ІКАО, або обмежуються укладанням угод із по-
тужними профільними національними універси-
тетами, або, такі як ФАО, супроводжують укла-
дання угод формуванням загальних керівних 
принципів та програм взаємодії з профільни-
ми університетами. Академія ОБСЄ в Бішкеку 
слугує прикладом реалізації наднаціональних 
практик ОБСЄ у сфері вищої освіти для кон-
кретної установи. 
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Усі форми координації вищої освіти або 
взаємодії з її закладами в діяльності між-
народних організацій ґрунтуються на пова-
зі до академічної свободи із дотриманням 
принципів фінансової звітності та кореляції 
науково-викладацької діяльності із завдання-
ми міжнародних організацій. Визначення ролі 
вищих навчальних закладів міжнародних ор-
ганізацій у наступному формуванні сучасних 
міжнародно-правових інститутів у сфері ви-
щої освіти має стати предметом додаткових 
наукових досліджень.
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В статье освещена специфика международно-правового обеспечения образовательных 
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ковых заведениях, отраженных в международных договорах и резолюциях международных 
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тутов.
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