
Назва дисципліни  ООН в системі сучасних МВ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується 

вивчати цю дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

для студентів 4 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітня програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

к.ю.н., доцент Здоровко Сергій Федорович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. (67) 5797400 електронна 

адреса: sfzdorovko@gmail.com). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

передбачається наявність знань з теорії держави та права, 

порівняльного конституційного права, порівняльного 

адміністративного права, порівняльного кримінального 

права, міжнародного публічного права та міжнародного 

приватного права, теорії міжнародних відносин. 

Опис 

Мета дисципліни.  

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття 

студентами знань про роль та механізми функціонування 

міжнародних організацій ООН. 

Очікувані результати навчання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити 

студентів з організаційними інститутами багатостороннього 

регулювання міжнародних відносин, їх структурною, 

проблемами та перспективами розвитку; 

 – показати студентам напрями й форми впливу ООН на 

відносини між країнами світу; 

 – виявити раціональні форми та окреслити послідовність 

етапів участі України в діяльності ООН. 

Студенти повинні  

а) знати – організаційний механізм міжнародного та 

інституційного базису світових зв’язків; – види міжнародних 

організацій у системі регулювання міждержавних відносин; – 

структуру, цілі та механізми діяльності ООН.  

б) уміти – визначати функції та пріоритети міждержавних 

організацій; – професійно оцінювати конкретну ситуацію в 

міжнародних організаціях, здійснювати політичний аналіз 

проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні 

відносини України; – використовувати переваги 

співробітництва з ООН; – організувати ефективну взаємодію 

з міжнародними спеціалізованими (галузевими) 

організаціями у контексті забезпечення національних 

інтересів і безпеки України, з іншими країнами. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Система міжнародних відносин. 

Тема 2. Організація Об'єднаних Націй ( ООН ) і основи її 

функціонування. 

Роль ООН у світовій політиці 

Тема 3. Спеціалізовані установи ООН: загальна 

характеристика. 

Економічні та фінансові спеціалізовані установи ООН 

Тема 4 Організації ООН з регулювання в соціальній та 

гуманітарній сфері. 



ЮНЕСКО та Міжнародна організація праці.. 

Тема 5 Міжнародні організації та регулювання світової 

торгівлі 

Тема 6 Міжнародні міжурядові регіональні організації. 

Тема 7. Регіональні організації в Безпековій сфері ( НАТО, 

ОБСЄ). 

Тема 8. Роль ООН в припиненні військової агресії Росії проти 

України. 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі опитування, тестування. 

Підсумковий контроль у формі екзамену. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання.  
Українська. 

 


