
Назва дисципліни «Міжнародні організації» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яким 

пропонується вивчати цю дисципліну  

 

 

факультет МЕВ і ТБ.  

 Цільова аудиторія  – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

канд. екон. наук, доц. кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Алексєєва Т. І. (61022, Харків, майдан 
Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. 

(057) 707-53-06. Електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 
Попередні умови для вивчення 

дисципліни 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 
кредитів з таких дисциплін, як: «Історія міжнародних 

відносин», «Основи світової політики», «Політичний 

розвиток та політичні системи країн світу». 
Опис Мета дисципліни.  

Ознайомити студентів з основними поняттями 

дисципліни, функціями та принципами створення 

міжнародних організацій. Сформувати у студентів 
фахові знання про структуру, цілі та механізми 

діяльності міжнародних організацій. Навчити виявляти 

раціональні форми та окреслювати послідовність етапів 
участі України в діяльності міжнародних організацій.  

Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні засвоїти основні поняття та категорії курсу, 
ознаки міжнародних організацій та їх типологію; вміти 

аналізувати статутні документи міжнародних 

організацій; здійснювати політичний та економічний 
аналіз проблем і перспектив розвитку міжнародних 

організацій; вміти робити власні висновки та 

рекомендації щодо перспектив співробітництва 
України з міжнародними та регіональними 

організаціями. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 
годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські заняття). 

Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання 
міжнародних економічних відносин (лекцій – 4 год., 

сем. – 2 год.).  

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних  
організацій (лекцій – 4 год., сем. – 2 год.).  

Тема 3. Міждержавні економічні організації (лекцій – 4 

год., сем. – 2 год.). 

Тема 4. Неурядові міжнародні організації (лекцій – 4 
год., сем. – 2 год.). 

Тема 5. ООН та міжнародне економічне 

співробітництва (лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 
Тема 6. Міжнародні організації у сфері безпеки (лекцій 

– 4 год., сем. – 2 год.). 

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації 
(лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 
Тема 8. Участь України в міжнародних організаціях 

(лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 

Методи контролю результатів навчання.   
Поточний контроль здійснюється у формі усного 



опитування; відповідей на семінарських заняттях; 

тестування за темами; письмового експрес-контролю; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання 
семестрової контрольної роботи за запропонованою 

тематикою.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену.   

Мова викладання – українська. 

 

 


