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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні організації» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальність 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма: «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики міжнародних 

організацій. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є: 
- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 4 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій;  

ЗК 6 – уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 

 ЗК 8 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті; 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 1 – знання про природу, принципи організації та історичні тенденції розвитку 

міжнародних відносин;  

ФК 2 – здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному; 

ФК 5 – здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних відносин, 

готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень;  

ФК 6 – розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на структуру 

й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; 

ФК 9 – розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них України;  

ФК 10 – знання та розуміння національних інтересів України на міжнародній арені;  

ФК 11 – розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та 

закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав;  

ФК 12 – знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у системі 

міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними; 

ФК 14 – знання про міжнародних недержавних акторів та транснаціональні 

відносини;  

ФК 15 – володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання усного та 

письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин; 

 

 1.3. Кількість кредитів - 4 

 

1.4. Загальна кількість годин - 120 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За  вибором  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 



 

 

4 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

56 год.  год. 

Самостійна робота 

  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання:  

ПРН 1 – знання про природу, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики 

держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин;  

ПРН 3 – знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях; 

ПРН 5 – розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань 

ПРН 11 – визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні 

й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.  

ПРН 13 – аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 

ПРН 19 – оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття «міжнародна організація». Механізм функціонування міжнародних 

організацій. 

Поняття міжнародної організації. Класифікація міжнародних організацій. Функції 

міжнародних організацій. Подальше зміцнення інформаційної та комунікаційної функцій 

сучасних міжнародних організацій. 

Прийняття рішень у міжнародних організаціях. Види рішень міжнародних 

організацій. Основні етапи процедури прийняття рішень. Методи та технічні процедури 

прийняття рішень у міжнародних організаціях. 

 

 

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. 
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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). 

Гуманітарні спеціалізовані установи ООН. ЮНЕСКО. Цілі, членство. Структура, 

основні напрями діяльності. Міжнародна інформаційна політика ЮНЕСКО. 

Соціальні спеціалізовані установи ООН. МОП. Членство. Принцип трипартизму. 

Структура. Цілі МОП. Сприяння встановленню міцного миру шляхом заохочення 

соціальної справедливості, поліпшенню умов праці і підвищенню життєвого рівня 

трудящих. Основні напрями діяльності. Розробка міжнародної політики і програм, 

спрямованих на поліпшення умов праці і життя. 

 

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. 
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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 основоположних 

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

 

Тема 10. Європейський суд з прав людини як контрольний механізм Ради Європи 

Створення, формування судової присутності, юрисдикція, прийнятність заяв, 

регламент Суду. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини. Категорії 

справ, що розглядає Європейський суд з прав людини. Право на життя. Заборона 

катування. Заборона рабства і примусової праці. Право на свободу та особисту 

недоторканність. Право на справедливий суд. Умови звернення до Європейського суду з 

прав людини, правило вичерпання всіх національних засобів юридичного захисту. Вимоги 

до індивідуальної скарги до ЄСПЛ. Представництво, процедура комунікації, досягнення 

дружнього врегулювання, виконання рішень ЄСПЛ. 

 

Тема 11. 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 12. Військово-політичні міжнародні організації 

Організація Північноатлантичного договору;  Військово-політичний союз Австралії, 

Нової Зеландії й США (АНЗЮС); Шанхайська організація співробітництва; Ліга 

арабських держав; Асоціація держав Південно-Східної Азії.  
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Тема 13. 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. 

 

Тема 14. Міжнародні організації в галузі безпеки 

Діяльність міжнародних організацій із забезпечення міжнародної безпеки як 

частина впровадження моделі  колективної безпеки. Участь міжнародних організацій в 

реформуванні сфери безпеки. Діяльність ООН з реформування сфери безпеки. 

 

Тема 15. Міжнародні організації в галузі міжнародної  

екологічної безпеки 

Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (Всесвітній союз 

охорони природи), Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи, що 

опікуються питаннями екологічної безпеки. Всесвітня організація охорони здоров'я, 

Всесвітній фонд дикої природи, Глобальний екологічний фонд, Гріпіс (Greenpeace 

International). 

 

 

Тема 16. Міжнародні організації у сфері інформаційної безпеки 

Міжнародне співробітництво у сфері інформаційної безпеки, проблема 

кібербезпеки, Модернізація політики інформаційної безпеки на рівні ООН. Заходи 

зміцнення довіри з метою зниження ризиків виникнення конфліктів внаслідок 

користування ІКТ. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Поняття 

«міжнародна 

організація». 

Механізм 

функціонування 

міжнародних 

організацій. 

7 2 2   3       

Тема 2. Міжнародні 

організації в системі 

міжнародних 

відносин 

8 2 2   4       

Тема 3. ООН і основи 

її функціонування 

7 2 2   3       

Тема 4. Роль ООН в 

сучасному світі 

8 2 2   4       
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Тема 5. Миротворча 

діяльність ООН 

7 2 2   3       

Тема 6. 

Спеціалізовані 

установи ООН: 

загальна 

характеристика 

8 2 2   4       

Тема 7. Міжурядові 

регіональні 

організації. АСЕАН 

7 2 2   3       

Тема 8. Міжнародні 

організації у сфері 

безпеки 

8 2 2   4       

Тема 9. Рада Європи 7 2 2   3       

Тема 10. 

Європейський Союз 

8 2 2   4       

Тема 11. 

Європейський суд з 

прав людини як 

контрольний 

механізм Ради 

Європи 

7 2 2   3       

Тема 12. Міжнародні 

регіональні 

організації на 

пострадянському 

просторі 

8 2 2   4       

Тема 13. Роль 

міжнародних 

неурядових 

організацій в 

сучасному світі 

7 2 2   3       

Тема 14. 

Міжнародні 

організації в галузі 

безпеки 

8 2 2   4       

Тема 15. 

Міжнародні 

організації в сфері 

міжнародної  

екологічної безпеки 
 

7 2 2   3       

Тема 16. 

Міжнародні 

організації у сфері 

інформаційної 

безпеки 
 

8 2 2   4       

Усього годин  120 32 32   56       
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття «міжнародна організація». Механізм функціонування 

міжнародних організацій. 
2 

2 Тема 2. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин 2 

3 Тема 3. ООН і основи її функціонування 2 

4 Тема 4. Роль ООН в сучасному світі 2 

5 Тема 5. Миротворча діяльність ООН 2 

6 Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика 2 

7 Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН 2 

8 Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки 2 

9 Тема 9. Рада Європи 2 

10 Тема 10. Європейський Союз 2 

11 Тема 11. Європейський суд з прав людини як контрольний 

механізм Ради Європи 

2 

12 Тема 12. Міжнародні регіональні організації на пострадянському 

просторі 
2 

13 Тема 13. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному світі 2 

14 Тема 14. Міжнародні організації в галузі безпеки 2 

15 Тема 15. Міжнародні організації в сфері міжнародної  

екологічної безпеки 
 

2 

16 Тема 16. Міжнародні організації у сфері інформаційної безпеки 

 

2 

 Разом  32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття «міжнародна організація». Механізм функціонування 

міжнародних організацій. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

2 Тема 2. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

3 Тема 3. ООН і основи її функціонування 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

4 Тема 4. Роль ООН в сучасному світі 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

5 Тема 5. Миротворча діяльність ООН 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

6 Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 
4 
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доповіді 

7 Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

8 Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

9 Тема 9. Рада Європи 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

10 Тема 10. Європейський Союз 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

11 

 

 

Тема 11. Європейський суд з прав людини як контрольний 

механізм Ради Європи 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

12 Тема 12. Міжнародні регіональні організації на пострадянському 

просторі 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

13 Тема 13. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному світі 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

14 Тема 14. Міжнародні організації в галузі безпеки 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

15 Тема 15. Міжнародні організації в сфері міжнародної  

екологічної безпеки 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

3 

16 Тема 16. Міжнародні організації у сфері інформаційної безпеки 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати 

доповіді 

4 

 Разом  56 

 

6. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено 

 

7. Методи навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності освітнього 

компонента  «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ», методів навчання та форм оцінювання, 

які використовуються, програмним результатам навчання, визначеним освітньо-

професійною програмою «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

 

Результати навчання 
Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

ПРН 1 – знання про природу, еволюцію, 

стан теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової 

політики, а також про природу та 

Пояснювально-

ілюстративний, 

пояснювально-

рецептивний, 

Підготовка 

відповідей за 

навчальними 

питаннями теми, усне 
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джерела зовнішньої політики держав і 

діяльність інших учасників міжнародних 

відносин;  

 

репродуктивний, 

проблемний виклад, 

евристичний, 

проблемно-

пошуковий, 

дослідницький, 

метод оволодіння 

новими знаннями, 

методи 

стимулювання 

інтересу до 

навчання, методи 

контролю та корекції 

за ефективністю 

навчально-

пізнавальної 

діяльності, . а також 

методи 

дистанційного 

навчання та 

оцінювання на 

платформах Moodle, 

Zoom або Google 

Meet. 

 

опитування та 

навчальна дискусія; 

виконання тестових 

завдань; підготовка та 

захист доповідей, 

презентацій 

доповідей (в тому 

числі за результатами 

групової роботи), 

виконання, 

презентація та 

обговорення 

ситуаційних завдань, 

виконання письмової 

екзаменаційної 

роботи  

 

 

ПРН 3 – знання про природу та характер 

взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та 

локальному рівнях; 

 

ПРН 5 – розуміння принципів 

використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, міжнародної безпеки та 

конфліктів, міжнародної регіоналістики 

при вирішенні практичних завдань 

 

ПРН 11 – визначати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні й інші ризики у 

сфері міжнародних відносин та 

глобальних процесів 

ПРН 13 – аналізувати та оцінювати 

концептуальні підходи до вирішення 

проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики 

ПРН 19 – оцінювати події міжнародного 

життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, 

стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

 

 

 

8. Методи контролю 

Застосовується вхідний контроль з метою з’ясування рівня знань студентів з 

дисциплін, які є базовими. Проводиться на початку вивчення дисципліни шляхом усного 

опитування або експрес-контролю (тестування).  

При вивченні дисципліни застосовуються поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на семінарських заняттях, у формі 

виступів студентів з доповідями при обговоренні навчальних питань на семінарських 

заняттях, тестів. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 

підсумкового екзамену (за чотирирівневою шкалою оцінювання). Терміни проведення 

підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а 

обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, 

визначається робочою програмою дисципліни 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському аудиторному занятті у 

формі усного опитування, виступів студентів, захист презентацій.  
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По закінченні вивчення курсу проводиться екзамен. 

Поточна робота оцінюється до 60 балів, підсумкова – до 40 балів.  

                                                                        

Критерії та методи оцінювання 

Методи Критерії оцінювання 

Система 

оцінювання, 

бали 

Участь у 

навчальній 

дискусії, 

виконання та 

оформлення 

практичних 

робіт 

Здобувач бере активну участь у дискусії, міцно засвоїв 

навчальний матеріал за темою, вміє використовувати 

теоретичні знання при виконанні самостійної роботи та 

практичних завдань, можливо з незначними неточностями. 

Оформлення практичних результатів є логічним, 

послідовним та охайним, згідно вимог 

4 

Здобувач бере активну участь у дискусії, добре засвоїв 

навчальний матеріал за темою, вміє застосовувати 

теоретичні знання при виконанні самостійної роботи та 

практичних завдань з наявністю незначних помилок та 

неповних висновків. Оформлення практичних результатів є 

послідовним та охайним, згідно вимог 

3 

Здобувач бере участь у дискусії, в основному опанував 

навчальний матеріал за темою, вміє застосовувати 

теоретичні знання при виконанні самостійної роботи та 

практичних завдань з наявністю суттєвих помилок у 

результатах та висновках. Оформлення результатів є 

охайним, мають місце незначні відхилення від вимог 

2 

Здобувач не бере участі в дискусії, поверхово або взагалі не 

опанував навчальний матеріал за темою, мають місце значні 

труднощі у виконанні самостійної роботи та практичних 

завдань, які не виконані загалом або виконані частково з 

грубими помилками та не правильними висновками. 

Оформлення результатів не охайне, не відповідає вимогам 

1 

Екзаменаційні 

завдання  
Здобувач міцно засвоїв теоретичний матеріал, логічно 

мислить і будує відповідь, грамотно висловлює свої 

міркування, впевнено та у достатній мірі відповідає на 

додаткові питання. Вміє використовувати теоретичні знання 

при виконанні практичних завдань, розв'язанні проблемних 

ситуацій, можливо з незначними неточностями 

31-40 

Здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, 

аргументовано будує відповідь, але припускається певних 

похибок у логіці викладу, не в повній мірі відповідає на 

додаткові питання. При виконанні практичних завдань 

допускає незначні помилки у розрахунках, робить не зовсім 

повні висновки за отриманими результатами 

21-30 

Здобувач в основному опанував теоретичний матеріал, але 

не переконливо відповідає та плутає поняття, додаткові 

питання викликають невпевненість і демонструють 

відсутність стабільних знань. Практичні завдання в 

основному виконані, але при їх виконанні здобувач без 

достатнього розуміння застосовує навчальний матеріал, 

припускається суттєвих помилок 

11-20 
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Здобувач поверхово або взагалі не опанував теоретичний 

матеріал, не знає наукових фактів та визначень, проявляє 

слабкість або відсутність наукового мислення, стикається зі 

складнощами при відповіді на додаткові питання. Мають 

місце значні труднощі у виконанні практичних завдань, які 

не виконані загалом або виконані частково з грубими 

помилками 

0-10 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
екзамен Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Разом 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

 

Т 

16 

60 40 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного 

опитування та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. За виступ на занятті 

студент може отримати від 1 (доповнення, уточнення після відповіді або виступу іншого 

студента) до 4 (розгорнутий аналіз питання із залученням даних наукових статей, 

монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів.  

Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.  

Максимальна сума балів за екзамен складає 40. Відповідно, максимальна кількість 

набраних балів по вивченню дисципліни складає 100 балів. 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно 

 

добре 
70-89 

50-69 задовільно 

1-49 не задовільно 

 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Стройко Т.В. Міжнародні організації. – Київ, Кондор, 2018, 250 с 

2. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 

3. Міжнародні організації: Навч. посібник/За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського 

В.В., Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 223с.. 

4. Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського 

простору. - Київ: Ніка-Центр, 2011. 

5. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: історія і засади функціонування. -

К., 2012. 

6. Міжнародні організації Кредитно-модульний курс. 3-е видання перероб та доп: 
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Навчальний посібник// за ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 344с 

7. Міжнародні організації / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., 

Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2009.  223с 

8. Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. В.М.Матвієнко. - К.: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. 

9. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. - К.: 

Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. 

10. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. - Навчальний посібник. 

- К.: Видавництво КНЕУ, 2001. 

 

Додаткова література 

1. Балдинюк О.В. Вдосконалення механізмів гуманітарної діяльності ООН // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. - Випуск 13 (частина І). - К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 1999. 

2. Бойчук С.І. Інформаційна складова миротворчих операцій ООН // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин : збірник наукових праць. - К., 2008. - Вип. 81, ч. 2. 

3. Бруз В.С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти 

тероризму. - Київ, ВПК “Експрес-Поліграф”, 2010. 

4. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи 

Європейського Союзу. - Х., 2009. 

5. Грушова А.Т. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН. - К., 2005. 

6. Гуцман М.Я. Діяльність ООН у боротьбі з міжнародним терроризмом // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. - 2005. - Випуск 58. - Частина II. 

7. Дзяд О.В., Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для 

України. - К., 2009. 

8. Довідник НАТО. - Брюсель, 2006. 

9. Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник. - К., 2011. 

10. Заблоцька Л.Г., Федорова А.Л., Шинкаренко Т.І. Політико-правові аспекти діяльності 

Ради Європи. - К.: Фенікс, 2007. 

11. Запорожець О.Ю. Політика ЮНЕСКО щодо розвитку глобального інформаційного 

суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць- 

Київ, 2011. - Вип. 96, ч. 2. 

12. Ковтун О.Ю. Співробітництво нових незалежних держав у створенні єдиного 

економічного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2007. - Вип. 67, 

ч.1. 

13. Константинов В.Ю. Формування нової системи балансу сил у геостратегічному 

просторі Азійсько-Тихоокеанського регіону // Азійський напрям зовнішньої політики 

України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки. - Київ: НІСД, 2008. 

14. Копійка В.В. Партнерство ООН та регіональних організацій у безпековій сфері: нові 

можливості, нові виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. - 

Випуск 99 (частина І). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Інститут міжнародних відносин, 2011. 

15. Кукіна З.О. Інституційний та договірний механізми ООН у сфері захисту свободи слова 

// Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. - Київ, 2011. - 

Вип. 96, ч. 2. 

16. Кукіна З.О. Міжнародний інституційний механізм регулювання діяльності засобів 

масової інформації // Часопис Київського університету права : український науково-

теоретичний часопис. - К., 2012. - № 2. 

17. Курнишова Ю.В. Сучасні інтеграційні процеси в Азійсько- Тихоокеанському регіоні // 

Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні 

оцінки. - Київ: НІСД, 2008. 
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18. Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності 

ЮНЕСКО / Є.А. Макаренко; КНУТШ. - К. : Наша культура і наука, 2002. 

19. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. - К., 

2002. 

20. Матвієнко В.М. Україна і Ліга Націй. - К.: Київський університет , 2000. 

21. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. О.С. Кучика.- Київ: Знання, 2007. 

22. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу. - К., 2005. 

23. Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі. - К., 2003. 

24. Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах. Навчальний 

посібник. - К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2005. 

25. Поршакова Н. ОБСЄ: від часів перетворення Наради Організацію до сьогодення // 

Вісник Київського університету. Серія Міжнародні відносини. - 2001. - Вип.18. 

26. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. 

- К., 2002. 

27. Правила процедуры Совета Безопасности. - Нью-Йорк, 1986. 

28. Рябінін Є. Чи зможуть ШОС та ОДКБ стати євразійськими ЄС та НАТО? // Зовнішні 

справи. - 2011. - № 9. 

29. Скороход Ю.С. Еволюція операцій з підтримання миру в постбіполярній системі 

міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2005. - Вип. 58, 

ч.2. 

30. Статут Організації Об’єднаних Націй. - К.: Департамент громадської інформації ООН, 

2008. 

31. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства. За ред. 

Г.М.Перепелиці. - К.: Стилос, 2004. 

32. Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. Формування 

інтегрованої системи безпеки Заходу і нових незалежних держав. -Чернівці: Рута, 2005. 

33. Чернявська Л.Н. Міжнародні неурядові організації в світовій політиці. - Київ: 

Видавництво КНУ, 2008. 

34. Шинкаренко Т.І. Діяльність Ради Європи у сфері культури // // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. - 2011. - Випуск 96. - Частина II. 

35. Шнирков О., Кузнецов О., Кульпінський С. Європейський валютний союз. К., 2001. 

36. Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки 

держав-членів: теорія і практика. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. 

37. Шпакович О.М. Право міжнародних організацій. Курс лекцій. - К., 2010. 

38. Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. - К., 2007. 

 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 

1. ООН: // www.un.org/ або // www.unsystem.org  

2. СНД: // www.cis.minsk.by  

3. МОП: // www.ilo.org  

4. НАТО: // www.nato.int  

5. ОАД: // www.oas.org  

6. ОАЄ: //www.oau-oua.org  

7. ОБСЄ: // www.osce.org  

8. CОТ: // www.wto.org  

9. Рада Європи: //www.coe/fr/eng/  

10. Європейський Союз:// www.europa.eu.int  
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11. Верховної Ради України:// www.rada.kiev.ua, тобто, веб-сторінка, на якій розміщені 

установчі документи міжнародних організацій, членом яких є Україна.  
 

12. Перелік екзаменаційних питань 
1. Поняття та класифікація міжнародних організацій.  

2. Функцій сучасних міжнародних організацій. 

3. Прийняття рішень у міжнародних організаціях: види, основні етапи, методи та 

технічні процедури 

4. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. 

5.  Міжнародні причини зростання ролі міжнародних організацій. 

6.  Глобалізація та міжнародні організації. Вплив розвитку інформаційних та 

комунікаційних процесів на транснаціональні процеси. 

7. Проблема ефективності міжнародних організацій. Внутрішні чинники, від яких 

залежить ефективність міжнародних організацій.  

8. Суперечності міжнародного розвитку і їх вплив на діяльність міжнародних 

організацій. 

9. Цілі і принципи ООН. Членство в ООН. Структура ООН.  

10. Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї. Особливості 

багатосторонніх переговорів на сесії Генеральної Асамблеї.  

11. Сучасні проблеми реформування ООН. 

12. Місце ООН в сучасних процесах глобального регулювання.  

13. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН. 

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

глобального інформаційного суспільства. 

15. ООН та боротьба з міжнародним тероризмом. Формування в рамках ООН 

міжнародно-правової бази боротьби з міжнародним тероризмом.  

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

міжнародним тероризмом. 

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

18. Статутні основи системи колективної безпеки ООН і проблеми їх застосування. 

19.  Механізм колективної безпеки ООН.  

20. Еволюція форм і методів діяльності ООН щодо врегулювання міжнародних 

конфліктів.  

21. Превентивна дипломатія. Миротворчість.  

22. Підтримання миру. Постконфліктне миробудівництво.  

23. Операції з підтримання миру і проблеми підвищення їх ефективності. Інформаційна 

складова миротворчих операцій ООН.  

24. Проблема „гуманітарних інтервенцій”. 

25. Поняття та класифікація спеціалізованих установ ООН. 

26.  Утворення системи спеціалізованих установ ООН.  

27. Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ ООН.  

28. Основи відносин спеціалізованих установ з ООН.  

29. Проблеми функціонування системи спеціалізованих установ ООН. 

30. Фінансові спеціалізовані установи ООН: види та функції.   

31. Гуманітарні спеціалізовані установи ООН. 

32. Соціальні спеціалізовані установи ООН. 

33. Статут ООН про цілі та принципи діяльності міжурядових регіональних організацій.  

34. Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН).  

35. Організація Північноатлантичного договору (НАТО).  

36. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.)  

37. Інформаційна діяльність НАТО та ОБСЄ. 

38. Передумови та створення Ради Європи (РЄ). Цілі. Вимоги до кандидатів. Членство.  
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39. Інституційна система Ради Європи. Головні напрями діяльності РЄ.  

40. Становлення та основні етапи європейської інтеграції.  

41. Створення СНД: цілі, характер, сутність. Статут СНД. Головні принципи.  

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

розвитку СНД. 

43. Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері.  

44. Статут, цілі ті інституціональні засади функціонування ОДКБ. 

45. Альтернативні моделі співробітництва пострадянських республік (ОДЕР- ГУАМ, 

Співдружність демократичного вибору, ШОС та ін.). 

46. Поняття МНУО та її сутності характеристики. Становлення та етапи розвитку МНУО.  

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

інформаційних технологій у зростанні чисельності неурядових організацій в світі. 

48. МНУО і розвиток глобального громадянського суспільства. Роль МНУО в 

демократизації світового політичного процесу. Вплив МНУО на розвиток концепції 

“глобального інформаційного суспільства”. 

49. Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими організаціями. 

 

 

13. Особливості навчання за денною формою в умовах дії обставин непоборної сили 

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою 

навчання або повністю дистанційно в синхронному режимі. Складання підсумкового 

семестрового контролю: в разі запровадження жорстких обмежень з забороною 

відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається можливість скласти 

екзамен дистанційно на платформі Moodle за посиланням: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3959 

 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3959

