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1. Навчальний контент:

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні організації» складена відповідно
до освітньо-професійної  програми підготовки бакалавра за напрямом 6.030204
– «Міжнародна інформація»

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.
 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.

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.
2. Плани семінарських  занять, завдання для лабораторних робіт, 
самостійної роботи:

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



План:

1) Поняття міжнародної організації.
2)  Класифікація міжнародних організацій. 
3) Функції міжнародних організацій.
4)  Подальше зміцнення інформаційної та комунікаційної функцій сучасних

міжнародних організацій.
5) Прийняття рішень у міжнародних організаціях.
6)  Види рішень міжнародних організацій. 
7) Основні етапи процедури прийняття рішень. 
8) Методи  та  технічні  процедури  прийняття  рішень  у  міжнародних

організаціях.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 2. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин
План:

1) Історія  виникнення  та  етапи  розвитку  міжнародних  організацій.
Міжнародні причини зростання ролі міжнародних організацій.
2)  Глобалізація та міжнародні організації. 
3) Вплив  розвитку  інформаційних  та  комунікаційних  процесів  на
транснаціональні процеси.
4) Проблема ефективності міжнародних організацій. 
5) Внутрішні  чинники,  від  яких  залежить  ефективність  міжнародних
організацій. 
6) Суперечності  міжнародного  розвитку  і  їх  вплив  на  діяльність
міжнародних організацій

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 3. ООН і основи її функціонування 
План:

1) Міжнародне значення утворення ООН. 
2) Цілі і принципи ООН. 
3) Членство в ООН. 
4) Структура ООН. 
5) Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї.
6)  Особливості багатосторонніх переговорів на сесії Генеральної Асамблеї.
7)  Бюджет ООН. 
8) Проблеми реформування ООН.



Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 4. Роль ООН в сучасному світі
План:

1) Зростання ролі ООН в постбіполярний період.
2)  Місце ООН в сучасних процесах глобального регулювання. 
3) Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН. 
4) Механізми ООН у галузі прав людини. 
5) Основні напрями діяльності ООН у сфері прав людини.
6)  Сутність, цілі та механізм гуманітарної діяльності ООН. 
7) Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства.
8) ООН та боротьба з міжнародним тероризмом. 
9) Формування  в  рамках  ООН  міжнародно-правової  бази  боротьби  з

міжнародним тероризмом. 
10) Механізми протидії міжнародному тероризму. 
11) Інформаційна  складова  діяльності  ООН  в  сфері  боротьби  з

міжнародним тероризмом. 
12) Проблеми та шляхи підвищення ефективності діяльності ООН в

сфері боротьби з міжнародним тероризмом
Завдання.

Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 5. Миротворча діяльність ООН 
План:

1) Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру.
2)  Статутні  основи  системи  колективної  безпеки  ООН  і  проблеми  їх

застосування.
3)  Механізм колективної безпеки ООН.
4)  Еволюція  форм  і  методів  діяльності  ООН  щодо  врегулювання

міжнародних конфліктів.
5)  Превентивна дипломатія. 
6) Миротворчість. 
7) Підтримання миру. 
8) Постконфліктне миробудівництво.
9)  Операції  з  підтримання миру і  проблеми підвищення їх ефективності.

Інформаційна складова миротворчих операцій ООН.
10)  Проблема „гуманітарних інтервенцій”.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого



питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика
План:

1) Поняття спеціалізованої установи ООН. 
2) Утворення системи спеціалізованих установ ООН.
3)  Класифікація спеціалізованих установ. 
4) Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ ООН.
5)  Основи відносин спеціалізованих установ з ООН.
6)  Проблеми функціонування системи спеціалізованих установ ООН.
7) Фінансові спеціалізовані установи ООН. 
8) Міжнародний валютний фонд. Цілі, функції, структура.
9)  Основні  напрями  діяльності  МВФ.  Інспектування.  Консультування.
Надання послуг. Фінансування. 
10) Проблема реформування МВФ. 
11) Група Світового банку: 
12) Міжнародний  Банк  реконструкції  та  розвитку  (МБРР);  Міжнародна
асоціація  розвитку  (МАР);  Міжнародна  фінансова  корпорація  (МФК);
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ).
13) Гуманітарні  спеціалізовані  установи  ООН.  ЮНЕСКО.  Цілі,  членство.
Структура,  основні  напрями  діяльності.  Міжнародна  інформаційна  політика
ЮНЕСКО.
14) Соціальні спеціалізовані установи ООН. 
15) МОП. Членство. Принцип трипартизму. Структура. Цілі МОП.
16)  Сприяння  встановленню  міцного  миру  шляхом  заохочення  соціальної
справедливості,  поліпшенню  умов  праці  і  підвищенню  життєвого  рівня
трудящих. Основні напрями діяльності. 
17) Розробка міжнародної  політики і  програм,  спрямованих на поліпшення
умов праці і життя.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН 
План:

1) Статут ООН про цілі та принципи діяльності міжурядових регіональних
організацій. 
2) Причини та особливості створення регіональних організацій після Другої
світової війни. 
3) Критерії ефективності діяльності міжурядових регіональних організацій. 
4) Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН). 
5) Політичні та економічні передумови створення АСЕАН.
6)  Бангкокська декларація 1967 р. 
7) Статут АСЕАН. Цілі, принципи, членство.



8)  Структура АСЕАН. 
9) Механізм  прийняття  рішень.  Концепція  створення  Співтовариства
АСЕАН. 
10) Політичні та економічні результати діяльності АСЕАН.
11)  Безпековий чинник в діяльності АСЕАН. 
12) Регіональний форум АСЕАН.
13)  Проблеми створення без’ядерної зони в Південно- Східній Азії.
14)  Загальні та специфічні чинники впливу держав 
15) АСЕАН на економічні та політичні процеси в АТР. 
16) Формати АСЕАН +3 та АСЕАН +6. Форум Азія - Європа (АСЕМ).

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки 
План:

1) Організація Північноатлантичного договору (НАТО). 
2) Цілі і принципи діяльності НАТО. 
3) Структура НАТО. 
4) Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. 
5) Стратегічні концепції НАТО після закінчення “холодної війни”.
6)  Основні завдання та етапи миротворчої діяльності НАТО.
7)  Миротворча діяльність НАТО на Балканах, в Іраку, Афганістані
та Дафурі. 
8) Антитерористичний напрям діяльності НАТО.
9) Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.) 
10) Історія створення ОБСЄ. Цілі і принципи
11) . Гельсінський Заключний Акт. 
12) Трансформування НБСЄ в ОБСЄ. 
13) Структура ОБСЄ. Основні напрямки діяльності. 
14) Миротворча діяльність ОБСЄ. 
15) Місії ОБСЄ. 
16) Превентивна дипломатія ОБСЄ.
17) Інформаційна діяльність НАТО та ОБСЄ.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 9. Рада Європи 
План:

1) Передумови та створення Ради Європи (РЄ). 
2) Цілі. Вимоги до кандидатів. Членство. Повноправне членство
3) . Спеціальні статуси в Раді Європи. 



4) Статус спеціально запрошеного гостя. 
5) Статус асоційованого члена. 
6) Статус спостерігача.
7) Інституційна система Ради Європи. 
8) Головні напрями діяльності РЄ. 
9) Розробка і ухвалення конвенцій. Європейська конвенція про захист прав
людини та основних свобод. 
10) Європейська соціальна хартія.
11)  Діяльність Ради Європи в інформаційній сфері.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 10. Європейський Союз 
План:

1) Становлення та основні етапи європейської інтеграції.
2)  Європейське об’єднання вугілля і сталі.
3)  Європейське економічне співтовариство (“спільний ринок”).
4)  Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).
5)  Маастрихтський договір. 
6) Створення Європейського Союзу (ЄС).
7) Структура ЄС. Основні напрями діяльності. 
8) Зміцнення економічної та політичної інтеграції в ЄС.
9)  “Спільні політики” ЄС. 
10) Діяльність ЄС у галузі інформації і комунікації.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 11. Міжнародні регіональні організації на пострадянському просторі 
План:

1) Причини  та  передумови  співробітництва  держав  пострадянського
простору на багатосторонній основі.
2)  Створення СНД: цілі, характер, сутність. 
3) Статут СНД. Головні принципи. 
4) Структура СНД. 
5) Основні напрями діяльності СНД. 
6) Проблеми та перспективи розвитку СНД.
7) Співробітництво пострадянських держав у безпековій сфері.
8)  Статут, цілі ті інституціональні засади функціонування ОДКБ.
9) Альтернативні моделі співробітництва пострадянських республік (ОДЕР-



ГУАМ, Співдружність демократичного вибору, ШОС та ін.).
Завдання.

Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.

Тема 12. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному світі 
План:

1) Поняття МНУО та її сутності характеристики.
2)  Становлення та етапи розвитку МНУО. 
3) Міжнародні причини зростання ролі МНУО в пост біполярний період. 
4) Роль  новітніх  інформаційних  технологій  у  зростанні  чисельності
неурядових організацій в світі. 
5) МНУО і розвиток глобального громадянського суспільства.
6)  Роль МНУО в демократизації світового політичного процесу.
7)  Вплив  МНУО  на  розвиток  концепції  “глобального  інформаційного
суспільства”. 
8) Взаємодія МНУО з міжнародними міжурядовими організаціями.

Завдання.
Студенти готують відповіді на наведені питання у плані семінарського заняття.
Потім  по  черзі  обґрунтовують  свою  точку  зору. Після  обговорення  першого
питання викладач підводить підсумки. Потім обговорюється друге питання і т.
д.
3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для 
контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після атестаційного 
моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни:
Перелік питань до екзамену:

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. 
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.

4.Завдання семестрових екзаменів: 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
галузь знань  0302 – Міжнародні відносини

напрям підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація» 
Форма навчання: денна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр

Навчальна дисципліна: «Міжнародні організації»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1 .Прийняття рішень у міжнародних організаціях: види, основні етапи, методи 
та технічні процедури. (14 балів)
2. Роль дипломатичного листування у сфері зовнішніх зносин. (13 балів)
3. Альтернативні моделі співробітництва пострадянських республік (ОДЕР- 
ГУАМ, Співдружність демократичного вибору, ШОС та ін.). ( 13 балів)

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин, міжнародної 
інформації та безпеки
протокол № 1 від “28” серпня 2018 р.

Завідувач кафедри ____________________ (Л.В. Новікова)
Екзаменатор     _______________________ (Лемішко Ю.М.)


