
 
 



 
ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні організації» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

6.030601 «Менеджмент». 

Метою дисципліни є засвоєння знань про роль та механізми функціонування 

міжнародних організацій. 

Завдання дисципліни: вивчення історичних умов і причин створення міжнародних 

організацій, еволюції їх форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності; 

набуття практичних навичок аналізу діяльності міжнародних організацій. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення навчальної дисципліни. 
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: 

– зміст найважливіших категорій і понять курсу; 

– провідні міжнародні організації сучасності; 

– інституційні особливості міжнародних організацій; 

– класифікацію сучасних міжнародних організацій; 

– умови та особливості створення міжнародних організацій; 

– сучасні тенденції розвитку міжнародних організацій. 

Вміти: 

– розрізняти урядові та неурядові міжнародні організації; 

– визначати інтегруючу роль міжнародних організацій; 

– аналізувати рішення міжнародних організацій, вплив цих рішень на міжнародну 

політику; 

– визначати місце, роль і значення міжнародних організацій у світовій політиці на 

сучасному етапі; 

– оцінювати можливості та роль провідних міжнародних організацій у розв'язанні 

проблем в різних сферах міждержавних взаємин; 

– прогнозувати можливу поведінку міжнародних організацій як акторів 

міжнародних відносин..  

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни.  
Дисципліна «Міжнародні організації» включає два модуля. 

Модуль 1.  

Тема 1. Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світового 

господарства 

Тема 2.  Міжнародні організації в системі міжнародних відносин 

Тема 3. ООН і основи її функціонування  

Тема 4. Роль ООН в сучасному світі. 

Тема 5. Миротворча діяльність ООН  

Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика  

Модуль 2.  

Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН  

Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки  

Тема 9. Рада Європи. 

Тема 10. Європейський Союз  

Тема 11. Міжнародні регіональні організації на пострадянському просторі 

Тема 12. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному світі 

У  процесі  навчання  студенти  отримують  необхідні  знання  під  час проведення  

аудиторних  занять:  лекцій  та  практичних.  Найбільш  складні теоретичні питання та 

вивчення розрахункових методик винесено на розгляд  і обговорювання  під  час  

практичних  занять.  Також  велике  значення  в  процесі вивчення  та  закріплення  знань  



має  самостійна  робота  студентів.  Усі  ці  види занять розроблені відповідно до вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання: Іспит. 

Засоби діагностики успішності навчання: комплексна контрольна робота. 


