
 



 

 

 



1. Концепція викладання дисципліни 

 

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. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 3 кредити ЄКТС.  
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3. Зміст навчальної дисципліни – тематичні плани дисципліни 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має бути 

ознайомлений як і з робочою програмою навчальної дисципліни і формами організації 

навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а 

також і з усіма видами контролю та методикою оцінювання сформованих професійних 

компетентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 

ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль - це окремий, відносно 

самостійний блок дисципліни, який логічно об'єднує кілька навчальних елементів 



дисципліни за змістом та взаємозв'язками. Тематичний план дисципліни складається з 

двох змістових модулів. 

Погодинний план 

Денна форма навчання 

№ Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 

робота 

студента 

лекційні практ.  

 Модуль 1.  

1 

Міжнародні організації в системі 

наддержавного регулювання світового 

господарства 

7 2 1 4 

2 Міжнародні організації в системі 

міжнародних відносин 

7 2 1 4 

3 ООН і основи її функціонування  7 2 1 4 

4 Роль ООН в сучасному світі. 7 2 1 4 

5 Миротворча діяльність ООН  7 2 1 4 

6 Спеціалізовані установи ООН: загальна 

характеристика 

7 2 1 4 

 Модуль 2.  

7 Міжурядові регіональні організації. 

АСЕАН  

7 2 1 4 

8 Міжнародні організації у сфері безпеки  7 2 1 4 

9 Рада Європи. 7 2 1 4 

10 Європейський Союз  7 2 1 4 

11 Міжнародні регіональні організації на 

пострадянському просторі 

10 4 2 4 

12 Роль міжнародних неурядових організацій 

в сучасному світі 

10 4 2 4 

 Разом 90 28 14 48 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Тема 1. Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світового 

господарства 

Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання світових 

господарських зв'язків. Сутнісна характеристика поняття "міжнародні організації". 

Передумови виникнення міжнародних організацій, порядок їх утворення та організаційна 

структура. Класифікація міжнародних організацій, основні цілі, функції та напрями 

діяльності. 

Тема 2.  Міжнародні організації в системі міжнародних відносин 

Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Міжнародні причини 

зростання ролі міжнародних організацій. Глобалізація та міжнародні організації. Вплив 

розвитку інформаційних та комунікаційних процесів на транснаціональні процеси. 

Проблема ефективності міжнародних організацій. Внутрішні чинники, від яких залежить 

ефективність міжнародних організацій. Суперечності міжнародного розвитку і їх вплив на 

діяльність міжнародних організацій. 

Тема 3. ООН і основи її функціонування  

Міжнародне значення утворення ООН. Цілі і принципи ООН. Членство в ООН. 

Структура ООН. Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї. 



Особливості багатосторонніх переговорів на сесії Генеральної Асамблеї. Бюджет ООН. 

Проблеми реформування ООН. 

Тема 4. Роль ООН в сучасному світі. 

Зростання ролі ООН в постбіполярний період. Місце ООН в сучасних процесах 

глобального регулювання. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН. Механізми 

ООН у галузі прав людини. Основні напрями діяльності ООН у сфері прав людини. 

Сутність, цілі та механізм гуманітарної діяльності ООН. Роль ООН у формуванні 

глобального інформаційного суспільства. ООН та боротьба з міжнародним тероризмом. 

Формування в рамках ООН міжнародно-правової бази боротьби з міжнародним 

тероризмом. Механізми протидії міжнародному тероризму. Інформаційна складова 

діяльності ООН в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Проблеми та шляхи 

підвищення ефективності діяльності ООН в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. 

Тема 5. Миротворча діяльність ООН  

Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру. Статутні основи системи колективної 

безпеки ООН і проблеми їх застосування. Механізм колективної безпеки ООН. Еволюція 

форм і методів діяльності ООН щодо врегулювання міжнародних конфліктів. 

Превентивна дипломатія. Миротворчість. Підтримання миру. Постконфліктне 

миробудівництво. Операції з підтримання миру і проблеми підвищення їх ефективності. 

Інформаційна складова миротворчих операцій ООН. Проблема „гуманітарних 

інтервенцій”. 

Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика  

Поняття спеціалізованої установи ООН. Утворення системи спеціалізованих установ 

ООН. Класифікація спеціалізованих установ. Статус та правові засади діяльності 

спеціалізованих установ ООН. Основи відносин спеціалізованих установ з ООН. 

Проблеми функціонування системи спеціалізованих установ ООН. Фінансові 

спеціалізовані установи ООН. Міжнародний валютний фонд. Цілі, функції, структура. 

Основні напрями діяльності МВФ. Інспектування. Консультування. Надання послуг. 

Фінансування. Проблема реформування МВФ. Група Світового банку: Міжнародний Банк 

реконструкції та розвитку (МБРР); Міжнародна асоціація розвитку (МАР); Міжнародна 

фінансова корпорація (МФК); Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ). 

Модуль 2.  

Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН  

Статут ООН про цілі та принципи діяльності міжурядових регіональних організацій. 

Причини та особливості створення регіональних організацій після Другої світової війни. 

Критерії ефективності діяльності міжурядових регіональних організацій. Асоціація країн 

Південно-східної Азії (АСЕАН). Політичні та економічні передумови створення АСЕАН. 

Бангкокська декларація 1967 р. Статут АСЕАН. Цілі, принципи, членство. Структура 

АСЕАН. Механізм прийняття рішень. Концепція створення Співтовариства АСЕАН. 

Політичні та економічні результати діяльності АСЕАН. Безпековий чинник в діяльності 

АСЕАН. Регіональний форум АСЕАН. Проблеми створення без’ядерної зони в Південно- 

Східній Азії. Загальні та специфічні чинники впливу держав АСЕАН на економічні та 

політичні процеси в АТР. Формати АСЕАН +3 та АСЕАН +6. Форум Азія – Європа 

(АСЕМ). 

Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки  

Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Цілі і принципи діяльності 

НАТО. Структура НАТО. Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. 

Стратегічні концепції НАТО після закінчення “холодної війни”. Основні завдання та 

етапи миротворчої діяльності НАТО. Миротворча діяльність НАТО на Балканах, в Іраку, 

Афганістані та Дафурі. Антитерористичний напрям діяльності НАТО. Організація з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.) Історія створення ОБСЄ. Цілі і принципи. 

Гельсінський Заключний Акт. Трансформування НБСЄ в ОБСЄ. Структура ОБСЄ. 

Основні напрямки діяльності. Миротворча діяльність ОБСЄ. Місії ОБСЄ. Превентивна 



дипломатія ОБСЄ. Інформаційна діяльність НАТО та ОБСЄ. 

Тема 9. Рада Європи. 

Передумови та створення Ради Європи (РЄ). Цілі. Вимоги до кандидатів. Членство. 

Повноправне членство. Спеціальні статуси в Раді Європи. Статус спеціально запрошеного 

гостя. Статус асоційованого члена. Статус спостерігача. Інституційна система Ради 

Європи. Головні напрями діяльності РЄ. Розробка і ухвалення конвенцій. Європейська 

конвенція про захист прав людини та основних свобод. Європейська соціальна хартія. 

Діяльність Ради Європи в інформаційній сфері.  

Тема 10. Європейський Союз  

Становлення та основні етапи європейської інтеграції. Європейське об’єднання 

вугілля і сталі. Європейське економічне співтовариство (“спільний ринок”). Європейське 

співтовариство з атомної енергії (Євратом). Маастрихтський договір. Створення 

Європейського Союзу (ЄС). Структура ЄС. Основні напрями діяльності. Зміцнення 

економічної та політичної інтеграції в ЄС. “Спільні політики” ЄС. Діяльність ЄС у галузі 

інформації і комунікації.  

Тема 11. Міжнародні регіональні організації на пострадянському просторі 

Причини та передумови співробітництва держав пострадянського простору на 

багатосторонній основі. Створення СНД: цілі, характер, сутність. Статут СНД. Головні 

принципи. Структура СНД. Основні напрями діяльності СНД. Проблеми та перспективи 

розвитку СНД. Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері. Статут, цілі ті 

інституціональні засади функціонування ОДКБ. Альтернативні моделі співробітництва 

пострадянських республік (ОДЕР- ГУАМ, Співдружність демократичного вибору, ШОС 

та ін.). 

Тема 12. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному світі 

Поняття МНУО та її сутності характеристики. Становлення та етапи розвитку 

МНУО. Міжнародні причини зростання ролі МНУО в пост біполярний період. Роль 

новітніх інформаційних технологій у зростанні чисельності неурядових організацій в світі. 

МНУО і розвиток глобального громадянського суспільства. Роль МНУО в демократизації 

світового політичного процесу. Вплив МНУО на розвиток концепції “глобального 

інформаційного суспільства”. Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими 

організаціями.. 

 

4. Аудиторна робота 

4.1. Лекції 

Тема 1. Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світового 

господарства 

1. Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання 

світових господарських зв'язків 

2. Передумови створення міжнародних організацій: сутність та основні ознаки 

3. Класифікація міжнародних організацій 

4. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій.  

Тема 2.  Міжнародні організації в системі міжнародних відносин 

Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Міжнародні причини 

зростання ролі міжнародних організацій.  

Глобалізація та міжнародні організації.  

Вплив розвитку інформаційних та комунікаційних процесів на транснаціональні 

процеси. Проблема ефективності міжнародних організацій.  

Внутрішні чинники, від яких залежить ефективність міжнародних організацій.  

Суперечності міжнародного розвитку і їх вплив на діяльність міжнародних 

організацій. 

Тема 3. ООН і основи її функціонування  

Міжнародне значення утворення ООН.  



Цілі і принципи ООН.  Членство в ООН.  

Структура ООН.  

Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї.  

Особливості багатосторонніх переговорів на сесії Генеральної Асамблеї.  

Бюджет ООН. Проблеми реформування ООН. 

Тема 4. Роль ООН в сучасному світі. 

Зростання ролі ООН в постбіполярний період.  

Механізми ООН у галузі прав людини. Основні напрями діяльності ООН у сфері 

прав людини.  

Сутність, цілі та механізм гуманітарної діяльності ООН.  

Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства.  

ООН та боротьба з міжнародним тероризмом. Механізми протидії міжнародному 

тероризму.  

Проблеми та шляхи підвищення ефективності діяльності ООН в сфері боротьби з 

міжнародним тероризмом. 

Тема 5. Миротворча діяльність ООН  

Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру.  

Механізм колективної безпеки ООН. Еволюція форм і методів діяльності ООН щодо 

врегулювання міжнародних конфліктів.  

Превентивна дипломатія.  

Миротворчість.  

Підтримання миру.  

Постконфліктне миробудівництво.  

Операції з підтримання миру і проблеми підвищення їх ефективності.. 

Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика  

Поняття спеціалізованої установи ООН. Утворення системи спеціалізованих установ 

ООН.  

Класифікація спеціалізованих установ.  

Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ ООН.  

Основи відносин спеціалізованих установ з ООН. Проблеми функціонування 

системи спеціалізованих установ ООН.  

Міжнародний валютний фонд.  

Група Світового банку.  . 

Модуль 2.  

Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН  

Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН). Політичні та економічні 

передумови створення АСЕАН.  

Цілі, принципи, членство. Структура АСЕАН.  

Механізм прийняття рішень. Концепція створення Співтовариства АСЕАН.  

Політичні та економічні результати діяльності АСЕАН.  

Безпековий чинник в діяльності АСЕАН. Регіональний форум АСЕАН.  

Проблеми створення без’ядерної зони в Південно- Східній Азії.. 

Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки  

Організація Північноатлантичного договору (НАТО).  

Цілі і принципи діяльності НАТО. Структура НАТО.  

Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. Стратегічні концепції 

НАТО після закінчення “холодної війни”.  

Основні завдання та етапи миротворчої діяльності НАТО.  

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.) Історія створення ОБСЄ. 

Цілі і принципи.  

Структура ОБСЄ. Основні напрямки діяльності. Миротворча діяльність ОБСЄ. Місії 

ОБСЄ. Превентивна дипломатія ОБСЄ.. 



Тема 9. Рада Європи. 

Передумови та створення Ради Європи (РЄ). 

Статус спеціально запрошеного гостя. Статус асоційованого члена. Статус 

спостерігача.  

Інституційна система Ради Європи. Головні напрями діяльності РЄ.  

Розробка і ухвалення конвенцій. Європейська конвенція про захист прав людини та 

основних свобод. Європейська соціальна хартія. Діяльність Ради Європи в інформаційній 

сфері.  

Тема 10. Європейський Союз  

Становлення та основні етапи європейської інтеграції.  

Європейське об’єднання вугілля і сталі.  

Європейське економічне співтовариство (“спільний ринок”).  

Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).  

Маастрихтський договір. Створення Європейського Союзу (ЄС).  

Структура ЄС. Основні напрями діяльності. Зміцнення економічної та політичної 

інтеграції в ЄС.  

“Спільні політики” ЄС.  

Тема 11. Міжнародні регіональні організації на пострадянському просторі 

Причини та передумови співробітництва держав пострадянського простору на 

багатосторонній основі.  

Створення СНД: цілі, характер, сутність.  

Основні напрями діяльності СНД. 

Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері.  

Статут, цілі ті інституціональні засади функціонування ОДКБ.  

Альтернативні моделі співробітництва пострадянських республік . 

Тема 12. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному світі 

Поняття МНУО та її сутності характеристики.  

Становлення та етапи розвитку МНУО. Міжнародні причини зростання ролі МНУО 

в пост біполярний період.  

Роль новітніх інформаційних технологій у зростанні чисельності неурядових 

організацій в світі. МНУО і розвиток глобального громадянського суспільства.  

Роль МНУО в демократизації світового політичного процесу.  

Вплив МНУО на розвиток концепції “глобального інформаційного суспільства”.  

Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими організаціями. 

 

4.2. Семінарські заняття  

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На 

кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та 

презентації з окреслених питань, їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати і 

відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття 

виставляються у відповідний журнал. Отримані студентом бали за окремі семінарські 

заняття враховуються в процесі накопичення підсумкових балів з даної навчальної 

дисципліни. 

 



Зміст семінарського заняття 

 
№ Назва теми Зміст семінарського заняття 

1. Міжнародні організації в 

системі наддержавного 

регулювання світового 

господарства. Міжнародні 

організації в системі 

міжнародних відносин 

Особливості формування та структура системи 

наддержавного регулювання світових господарських зв'язків. 

Сутнісна характеристика поняття "міжнародні організації". 

Передумови виникнення міжнародних організацій, порядок їх 

утворення та організаційна структура. Класифікація 

міжнародних організацій, основні цілі, функції та напрями 

діяльності. 

Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. 

Міжнародні причини зростання ролі міжнародних організацій. 
Глобалізація та міжнародні організації. Вплив розвитку 

інформаційних та комунікаційних процесів на транснаціональні 

процеси. Проблема ефективності міжнародних організацій. 

Внутрішні чинники, від яких залежить ефективність міжнародних 

організацій. Суперечності міжнародного розвитку і їх вплив на 

діяльність міжнародних організацій. 

2.  ООН і основи її 

функціонування.  Роль ООН 
в сучасному світі. 

Міжнародне значення утворення ООН. Цілі і принципи ООН. 

Членство в ООН. Структура ООН. Процедура і правила голосування 
в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї. Особливості багатосторонніх 

переговорів на сесії Генеральної Асамблеї. Бюджет ООН. Проблеми 

реформування ООН. 

Зростання ролі ООН в постбіполярний період. Місце ООН в 

сучасних процесах глобального регулювання. Проблеми захисту прав 

людини в діяльності ООН. Механізми ООН у галузі прав людини. 

Основні напрями діяльності ООН у сфері прав людини. Сутність, цілі 

та механізм гуманітарної діяльності ООН. Роль ООН у формуванні 

глобального інформаційного суспільства. ООН та боротьба з 

міжнародним тероризмом. Формування в рамках ООН міжнародно-

правової бази боротьби з міжнародним тероризмом. Механізми 

протидії міжнародному тероризму. Інформаційна складова діяльності 
ООН в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Проблеми та 

шляхи підвищення ефективності діяльності ООН в сфері боротьби з 

міжнародним тероризмом. 

3 Миротворча діяльність 

ООН.  Спеціалізовані 

установи ООН: загальна 

характеристика 

Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру. Статутні основи 

системи колективної безпеки ООН і проблеми їх застосування. 

Механізм колективної безпеки ООН. Еволюція форм і методів 

діяльності ООН щодо врегулювання міжнародних конфліктів. 

Превентивна дипломатія. Миротворчість. Підтримання миру. 

Постконфліктне миробудівництво. Операції з підтримання миру і 

проблеми підвищення їх ефективності. Інформаційна складова 
миротворчих операцій ООН. Проблема „гуманітарних інтервенцій”. 

Поняття спеціалізованої установи ООН. Утворення системи 

спеціалізованих установ ООН. Класифікація спеціалізованих 

установ. Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ 

ООН. Основи відносин спеціалізованих установ з ООН. Проблеми 

функціонування системи спеціалізованих установ ООН. Фінансові 

спеціалізовані установи ООН. Міжнародний валютний фонд. Цілі, 

функції, структура. Основні напрями діяльності МВФ. 

Інспектування. Консультування. Надання послуг. Фінансування. 

Проблема реформування МВФ. Група Світового банку: 

Міжнародний Банк реконструкції та розвитку (МБРР); Міжнародна 

асоціація розвитку (МАР); Міжнародна фінансова корпорація 
(МФК); Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ). 



4 Міжурядові регіональні 

організації. АСЕАН 

Міжнародні організації у 

сфері безпеки 

Статут ООН про цілі та принципи діяльності міжурядових 

регіональних організацій. Причини та особливості створення 

регіональних організацій після Другої світової війни. Критерії 

ефективності діяльності міжурядових регіональних організацій. 

Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН). Політичні та 

економічні передумови створення АСЕАН. Бангкокська декларація 

1967 р. Статут АСЕАН. Цілі, принципи, членство. Структура 

АСЕАН. Механізм прийняття рішень. Концепція створення 

Співтовариства АСЕАН. Політичні та економічні результати 
діяльності АСЕАН. Безпековий чинник в діяльності АСЕАН. 

Регіональний форум АСЕАН. Проблеми створення без’ядерної зони 

в Південно- Східній Азії. Загальні та специфічні чинники впливу 

держав АСЕАН на економічні та політичні процеси в АТР. Формати 

АСЕАН +3 та АСЕАН +6. Форум Азія – Європа (АСЕМ). 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Цілі і 

принципи діяльності НАТО. Структура НАТО. Адаптація НАТО до 

постбіполярних геополітичних умов. Стратегічні концепції НАТО 

після закінчення “холодної війни”. Основні завдання та етапи 

миротворчої діяльності НАТО. Миротворча діяльність НАТО на 

Балканах, в Іраку, Афганістані та Дафурі. Антитерористичний 
напрям діяльності НАТО. Організація з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ.) Історія створення ОБСЄ. Цілі і принципи. 

Гельсінський Заключний Акт. Трансформування НБСЄ в ОБСЄ. 

Структура ОБСЄ. Основні напрямки діяльності. Миротворча 

діяльність ОБСЄ. Місії ОБСЄ. Превентивна дипломатія ОБСЄ. 

Інформаційна діяльність НАТО та ОБСЄ. 

5 Рада Європи. Європейський 

Союз 

Передумови та створення Ради Європи (РЄ). Цілі. Вимоги до 

кандидатів. Членство. Повноправне членство. Спеціальні статуси в 

Раді Європи. Статус спеціально запрошеного гостя. Статус 

асоційованого члена. Статус спостерігача. Інституційна система Ради 

Європи. Головні напрями діяльності РЄ. Розробка і ухвалення 

конвенцій. Європейська конвенція про захист прав людини та 

основних свобод. Європейська соціальна хартія. Діяльність Ради 

Європи в інформаційній сфері. 
Становлення та основні етапи європейської інтеграції. Європейське 

об’єднання вугілля і сталі. Європейське економічне співтовариство 

(“спільний ринок”). Європейське співтовариство з атомної енергії 

(Євратом). Маастрихтський договір. Створення Європейського 

Союзу (ЄС). Структура ЄС. Основні напрями діяльності. Зміцнення 

економічної та політичної інтеграції в ЄС. “Спільні політики” ЄС. 

Діяльність ЄС у галузі інформації і комунікації.  

6 Міжнародні регіональні 

організації на 

пострадянському просторі 

Причини та передумови співробітництва держав пострадянського 

простору на багатосторонній основі. Створення СНД: цілі, характер, 

сутність. Статут СНД. Головні принципи. Структура СНД. Основні 

напрями діяльності СНД. Проблеми та перспективи розвитку СНД. 

Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері. Статут, 
цілі ті інституціональні засади функціонування ОДКБ. Альтернативні 

моделі співробітництва пострадянських республік (ОДЕР- ГУАМ, 

Співдружність демократичного вибору, ШОС та ін.). 

7 Міжнародні регіональні 

організації на 

пострадянському просторі 

Поняття МНУО та її сутності характеристики. Становлення та етапи 

розвитку МНУО. Міжнародні причини зростання ролі МНУО в пост 

біполярний період. Роль новітніх інформаційних технологій у 

зростанні чисельності неурядових організацій в світі. МНУО і 

розвиток глобального громадянського суспільства. Роль МНУО в 

демократизації світового політичного процесу. Вплив МНУО на 

розвиток концепції “глобального інформаційного суспільства”. 

Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими організаціями.. 
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міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2017. – 

749c. 

4. Міжнародні організації в системі світогосподарських зв'язків: Навч. посіб. / 

Дніпропетровський національний ун-т / О.Л. Притикіна (уклад.). – Д. : РВВ ДНУ, 2017. – 

348с. 

5. Міжнародні організації економічного співробітництва: Довідник / Рада 

національної безпеки і оборони України; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки 

/ А.І. Сухоруков (відп.ред.), Н.Г. Діденко (відп.ред.). – К. : НІПМБ, 2015. – 114с. 

6. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 12-ге вид., перероб. 

І доп. – К.: Знання, 2017. – 492 с.   

7. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. –

Київ: ЦУЛ, 2015. – 394 с.  

8. Мокій А. І. Міжнародні організації: навчальний посібник / А. І. Мокій, Т.П. Яхно, 

І. Г. Бабець. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 280 с. 

9. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2013. – 

948с. 

10. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Видавництво 

КДЕУ, 2016. – 268с. 

 
5. Самостійна робота: 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за 

якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у 

студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у 

становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Денна форма навчання 

з дисципліни «Міжнародні організації» 

кількість годин СРС згідно з навчальним планом 48 годин  

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин) 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми контролю  Максимальна 

кількість  

балів 

Денна форма навчання 

І. Обов’язкові 

1. Підготовка до 7 

практичних занять за 

лекційним матеріалом 

21 Протягом 

триместру 

Перевірка 

правильності 

виконання завдань 

на семінарських 

заняттях 

25 

3. Підготовка питань для 

самостійного 

10 Протягом 

триместру 

Письмова робота 15 



опрацювання 

3. Підготовка до 

виконання 2 підсумкових 

модульних (контрольних) 

робіт 

10 Протягом 

триместру 

Аудиторна 

письмова робота  

10 

ІІ. Вибіркові 

4. Підготовка 

індивідуального завдання 
7 

Протягом 

триместру 
Письмова робота 10 

Загальна трудомісткість 48   60 

 

Питання для самоконтролю 

1. Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання 

світових господарських зв'язків 

2. Передумови створення міжнародних організацій: сутність та основні ознаки 

3. Класифікація міжнародних організацій 

4. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій. 

5. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Міжнародні 

причини зростання ролі міжнародних організацій.  

6. Глобалізація та міжнародні організації.  

7. Вплив розвитку інформаційних та комунікаційних процесів на транснаціональні 

процеси. Проблема ефективності міжнародних організацій.  

8. Внутрішні чинники, від яких залежить ефективність міжнародних організацій.  

9. Суперечності міжнародного розвитку і їх вплив на діяльність міжнародних 

організацій. 

10. Міжнародне значення утворення ООН.  

11. Цілі і принципи ООН.  Членство в ООН.  

12. Структура ООН.  

13. Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї.  

14. Особливості багатосторонніх переговорів на сесії Генеральної Асамблеї.  

15. Бюджет ООН. Проблеми реформування ООН. 

16. Зростання ролі ООН в постбіполярний період.  

17. Механізми ООН у галузі прав людини. Основні напрями діяльності ООН у сфері 

прав людини.  

18. Сутність, цілі та механізм гуманітарної діяльності ООН.  

19. Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства.  

20. ООН та боротьба з міжнародним тероризмом. Механізми протидії міжнародному 

тероризму.  

21. Проблеми та шляхи підвищення ефективності діяльності ООН в сфері боротьби з 

міжнародним тероризмом. 

22. Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру.  

23. Механізм колективної безпеки ООН. Еволюція форм і методів діяльності ООН 

щодо врегулювання міжнародних конфліктів.  

24. Превентивна дипломатія.  

25. Миротворчість.  

26. Підтримання миру.  

27. Постконфліктне миробудівництво.  

28. Операції з підтримання миру і проблеми підвищення їх ефективності.. 

29. Поняття спеціалізованої установи ООН. Утворення системи спеціалізованих 

установ ООН.  

30. Класифікація спеціалізованих установ.  

31. Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ ООН.  

32. Основи відносин спеціалізованих установ з ООН. Проблеми функціонування 



системи спеціалізованих установ ООН.  

33. Міжнародний валютний фонд.  

34. Група Світового банку.  . 

35. Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН). Політичні та економічні 

передумови створення АСЕАН.  

36. Цілі, принципи, членство. Структура АСЕАН.  

37. Механізм прийняття рішень. Концепція створення Співтовариства АСЕАН.  

38. Політичні та економічні результати діяльності АСЕАН.  

39. Безпековий чинник в діяльності АСЕАН. Регіональний форум АСЕАН.  

40. Проблеми створення без’ядерної зони в Південно- Східній Азії.. 

41. Організація Північноатлантичного договору (НАТО).  

42. Цілі і принципи діяльності НАТО. Структура НАТО.  

43. Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. Стратегічні концепції 

НАТО після закінчення “холодної війни”.  

44. Основні завдання та етапи миротворчої діяльності НАТО.  

45. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.) Історія створення 

ОБСЄ. Цілі і принципи.  

46. Структура ОБСЄ. Основні напрямки діяльності. Миротворча діяльність ОБСЄ. 

Місії ОБСЄ. Превентивна дипломатія ОБСЄ.. 

47. Передумови та створення Ради Європи (РЄ). 

48. Статус спеціально запрошеного гостя. Статус асоційованого члена. Статус 

спостерігача.  

49. Інституційна система Ради Європи. Головні напрями діяльності РЄ.  

50. Розробка і ухвалення конвенцій. Європейська конвенція про захист прав людини 

та основних свобод. Європейська соціальна хартія. Діяльність Ради Європи в 

інформаційній сфері.  

51. Становлення та основні етапи європейської інтеграції.  

52. Європейське об’єднання вугілля і сталі.  

53. Європейське економічне співтовариство (“спільний ринок”).  

54. Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).  

55. Маастрихтський договір. Створення Європейського Союзу (ЄС).  

56. Структура ЄС. Основні напрями діяльності. Зміцнення економічної та політичної 

інтеграції в ЄС.  

57. “Спільні політики” ЄС.  

58. Причини та передумови співробітництва держав пострадянського простору на 

багатосторонній основі.  

59. Створення СНД: цілі, характер, сутність.  

60. Основні напрями діяльності СНД. 

61. Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері.  

62. Статут, цілі ті інституціональні засади функціонування ОДКБ.  

63. Альтернативні моделі співробітництва пострадянських республік . 

64. Поняття МНУО та її сутності характеристики.  

65. Становлення та етапи розвитку МНУО. Міжнародні причини зростання ролі 

МНУО в пост біполярний період.  

66. Роль новітніх інформаційних технологій у зростанні чисельності неурядових 

організацій в світі. МНУО і розвиток глобального громадянського суспільства.  

67. Роль МНУО в демократизації світового політичного процесу.  

68. Вплив МНУО на розвиток концепції “глобального інформаційного суспільства”.  

69. Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими організаціями. 

70. Підсумки діяльності місії ОБСЄ в Україні. 

 

. 



7. Підсумковий контроль 

Формою контролю з дисципліни для студентів є іспит. Протягом іспиту студент 

тезисно викладає основні моменти питань. Після цього в усній формі відповідає 

викладачу.  

Під час іспиту в аудиторії студенту забороняється користуватися конспектом лекцій, 

основною чи додатковою літературою.  

Основними критеріями оцінювання є: самостійність виконання всіх передбачених 

завдань, змістовність та логічність відповідей на питання, послідовність та правильність 

розв’язку задачі, акуратність оформлення розв’язків.   

 

Питання до іспиту 

1. Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання 

світових господарських зв'язків 

2. Передумови створення міжнародних організацій: сутність та основні ознаки 

3. Класифікація міжнародних організацій 

4. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій. 

5. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Міжнародні 

причини зростання ролі міжнародних організацій.  

6. Глобалізація та міжнародні організації.  

7. Вплив розвитку інформаційних та комунікаційних процесів на транснаціональні 

процеси. Проблема ефективності міжнародних організацій.  

8. Внутрішні чинники, від яких залежить ефективність міжнародних організацій.  

9. Суперечності міжнародного розвитку і їх вплив на діяльність міжнародних 

організацій. 

10. Міжнародне значення утворення ООН.  

11. Цілі і принципи ООН.  Членство в ООН.  

12. Структура ООН.  

13. Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї.  

14. Особливості багатосторонніх переговорів на сесії Генеральної Асамблеї.  

15. Бюджет ООН. Проблеми реформування ООН. 

16. Зростання ролі ООН в постбіполярний період.  

17. Механізми ООН у галузі прав людини. Основні напрями діяльності ООН у сфері 

прав людини.  

18. Сутність, цілі та механізм гуманітарної діяльності ООН.  

19. Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства.  

20. ООН та боротьба з міжнародним тероризмом. Механізми протидії міжнародному 

тероризму.  

21. Проблеми та шляхи підвищення ефективності діяльності ООН в сфері боротьби з 

міжнародним тероризмом. 

22. Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру.  

23. Механізм колективної безпеки ООН. Еволюція форм і методів діяльності ООН 

щодо врегулювання міжнародних конфліктів.  

24. Превентивна дипломатія.  

25. Миротворчість.  

26. Підтримання миру.  

27. Постконфліктне миробудівництво.  

28. Операції з підтримання миру і проблеми підвищення їх ефективності.. 

29. Поняття спеціалізованої установи ООН. Утворення системи спеціалізованих 

установ ООН.  

30. Класифікація спеціалізованих установ.  

31. Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ ООН.  

32. Основи відносин спеціалізованих установ з ООН. Проблеми функціонування 



системи спеціалізованих установ ООН.  

33. Міжнародний валютний фонд.  

34. Група Світового банку.  . 

35. Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН). Політичні та економічні 

передумови створення АСЕАН.  

36. Цілі, принципи, членство. Структура АСЕАН.  

37. Механізм прийняття рішень. Концепція створення Співтовариства АСЕАН.  

38. Політичні та економічні результати діяльності АСЕАН.  

39. Безпековий чинник в діяльності АСЕАН. Регіональний форум АСЕАН.  

40. Проблеми створення без’ядерної зони в Південно- Східній Азії.. 

41. Організація Північноатлантичного договору (НАТО).  

42. Цілі і принципи діяльності НАТО. Структура НАТО.  

43. Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. Стратегічні концепції 

НАТО після закінчення “холодної війни”.  

44. Основні завдання та етапи миротворчої діяльності НАТО.  

45. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.) Історія створення 

ОБСЄ. Цілі і принципи.  

46. Структура ОБСЄ. Основні напрямки діяльності. Миротворча діяльність ОБСЄ. 

Місії ОБСЄ. Превентивна дипломатія ОБСЄ.. 

47. Передумови та створення Ради Європи (РЄ). 

48. Статус спеціально запрошеного гостя. Статус асоційованого члена. Статус 

спостерігача.  

49. Інституційна система Ради Європи. Головні напрями діяльності РЄ.  

50. Розробка і ухвалення конвенцій. Європейська конвенція про захист прав людини 

та основних свобод. Європейська соціальна хартія. Діяльність Ради Європи в 

інформаційній сфері.  

51. Становлення та основні етапи європейської інтеграції.  

52. Європейське об’єднання вугілля і сталі.  

53. Європейське економічне співтовариство (“спільний ринок”).  

54. Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).  

55. Маастрихтський договір. Створення Європейського Союзу (ЄС).  

56. Структура ЄС. Основні напрями діяльності. Зміцнення економічної та політичної 

інтеграції в ЄС.  

57. “Спільні політики” ЄС.  

58. Причини та передумови співробітництва держав пострадянського простору на 

багатосторонній основі.  

59. Створення СНД: цілі, характер, сутність.  

60. Основні напрями діяльності СНД. 

61. Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері.  

62. Статут, цілі ті інституціональні засади функціонування ОДКБ.  

63. Альтернативні моделі співробітництва пострадянських республік . 

64. Поняття МНУО та її сутності характеристики.  

65. Становлення та етапи розвитку МНУО. Міжнародні причини зростання ролі 

МНУО в пост біполярний період.  

66. Роль новітніх інформаційних технологій у зростанні чисельності неурядових 

організацій в світі. МНУО і розвиток глобального громадянського суспільства.  

67. Роль МНУО в демократизації світового політичного процесу.  

68. Вплив МНУО на розвиток концепції “глобального інформаційного суспільства”.  

69. Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими організаціями. 

 

 



8. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни: 

Денна форма навчання 

Вид робіт  Максимальна кількість  

балів 

1. Підготовка до 7 практичних занять за лекційним 

матеріалом 

25 

3. Підготовка питань для самостійного опрацювання 15 

3. Підготовка до виконання 2 підсумкових 

модульних (контрольних) робіт 

10 

4. Підготовка індивідуального завдання 10 

Іспит 40 

Загалом  100 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно шкали: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



9. Список рекомендованої літератури: 

№ 
п/п 

Бібліографічний опис джерела 

 

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.) 

 

ЧНУ 

ім.П.Могили 

Обласна 
наукова 

бібліотека 

ім.О.Гмирьова 

Міська 
центральна 

бібліотека ім. 

М.Кропивницько

го 

Інтернет, 
внутрішня 

мережа 

(адреса) 

1. Основні джерела 

1. Козак Ю. Г., Ковалевський В.В. 

Кутайні З. та ін. Міжнародні 

організації: Навч. посіб. – К.: 

ЦУЛ, 2017. – 604 с.   

 + + + 

2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., 

Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка 

А. Міжнародні організації: навч. 

посібник / Львівський 

національний ун-т ім. Івана 

Франка. Факультет міжнародних 
відносин / О.С. Кучик (ред.). – 2-е 

вид., переробл. і доп. – К. : 

Знання, 2017. – 749c. 

+ + + + 

3. Міжнародні організації в системі 

світогосподарських зв'язків: Навч. 

посіб. / Дніпропетровський 

національний ун-т / О.Л. 

Притикіна (уклад.). – Д. : РВВ 

ДНУ, 2017. – 348с. 

 + + + 

4 Міжнародні організації: Навч. 
посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 12-

ге вид., перероб. І доп. – К.: 

Знання, 2017. – 492 с.   

+ + + + 

5. Міжнародні організації: Навч. 

посіб. / За ред.. Ю.Г. Козака, В.В. 

Ковалевського. –Київ: ЦУЛ, 2015. 

– 394 с.  

+ + + + 

6. Мокій А. І. Міжнародні 

організації: навчальний посібник / 

А. І. Мокій, Т.П. Яхно, І. Г. 

Бабець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2016. – 280 с. 

+ + + + 

2. Додаткові джерела 

7. Кістерський Л., Бурляй А. Україна 

і міжнародні валютно-фінансові 

організації // Міжнародні фінанси: 
Підручник / О.І. Рогач, 

А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; 

за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 

2013. – 784 с. 

+ + +  

8 Новицький В. Є. Міжнародна 

економічна діяльність України. – 

К.: КНЕУ, 2013. – 948с. 

   + 

9. Панченко Є. Г. Міжнародний 

менеджмент: Навч. посібник. – К.: 

Видавництво КДЕУ, 2016. – 268с 

 +  + 
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