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Міжнародні організації 

Міжнародні організації  
Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 3 курсу, спеціальності 291 «Міжнародні відносини, ,  

суспільні комунікації та регіональні студії» ОП «Міжнародні 

відносини» 
 
 
 
Лемешко Ю.М. к.ю.н, ст. викладач кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0577051059 

 

Засвоєння кредитів з міжнародного права, теорії міжнародних 

відносин та міжнародних відносин та світової політики 

 

  
Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

студенів формування у студентів системного комплексу 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок в галузі 

міжнароднихі організацій. 
 
Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати:  

роль міжнародних організацій в сучасній системі 

міжнародних відносин;  
міжнародно-правову базу, що забезпечує та регулює 

діяльність міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних 

відносин;  
основні поняття, терміни та категорії, що складають 

суть теорії міжнародних організацій;  
поняття, ознаки та види міжнародних організацій;  

історію виникнення та етапи розвитку міжнародних 

організацій;  
основні принципи та механізми функціонування 

міжнародних організацій, критерії ефективності їх діяльності;  
цілі, принципи та основи функціонування ООН;  

статутні засади, механізми, форми та методи соціально-

економічної, гуманітарної та миротворчої діяльності ООН;  
статутні засади, механізм функціонування та основні 

напрями діяльності спеціалізованих установ ООН; 

класифікацію спеціалізованих установ ООН; 

особливості функціонування та діяльності міжнародних 

міжурядових регіональних організацій;  
функції та роль міжнародних неурядових організацій в 

сучасній системі міжнародних відносин;  
механізми та основні напрями співробітництва України 

з міжнародними організаціями. 
 
вміти:  
використовувати раціональні методи пошуку, відбору та



використання інформації; 
класифікувати та аналізувати джерела;  
класифікувати міжнародні організації;  

моделювати проведення засідань основних органів 

ООН, спеціалізованих установ ООН та ключових міжнародних 

міждержавних регіональних організацій; 

визначати ефективність діяльності міжнародних 

організацій;  
застосовувати отриманні знання для вирішення 

практичних завдань, пов’язаних із здійсненням 

зовнішньополітичного курсу України, зміцнення її авторитету 

та позицій на світовій арені в рамках своєї професійної 

діяльності.  
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.  
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами: 

Тема 1. Поняття «міжнародна організація». Механізм 

функціонування міжнародних організацій. 

Тема 2. Міжнародні організації в системі міжнародних 

відносин  

Тема 3. ООН і основи її функціонування 

Тема 4. Роль ООН в сучасному світі  

Тема 5. Миротворча діяльність  ООН  
Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна 

характеристика  

Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН  

Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки 

Тема 9. Рада Європи  

Тема 10. Європейський Союз 

Тема 11. Міжнародні регіональні організації на 

пострадянському просторі  

Тема 12. Роль міжнародних неурядових організацій в 

сучасному світі 

 

Методи контролю результатів навчання.  
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). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському 

аудиторному занятті у формі усного опитування, виступів 

студентів, написання та захисту рефератів. 

Виконання семестрового індивідуального завдання. 

По закінченні вивчення курсу проводиться екзамен 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 

кредити ECTS. 
 

Мова викладання – українська. 


