
Назва дисципліни Міжнародні організації 

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 

студентам 4 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кононенко Валерій Петрович, доктор юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: (057) 705-

10-59 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії міжнародних відносин, міжнародних 

відносин та світової політики, міжнародного права, теорії 

міжнародних відносин.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

слухачів системного комплексу теоретичних знань, 

практичних умінь у сфері функціонування міжнародних 

організацій, закономірностей діяльності їх основних блоків. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:  

- знати: розвиток міжнародних відносин у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному; про стан 

досліджень міжнародних відносин та світової політики у 

політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях; основи сучасного 

міжнародного права та його вплив на структуру, динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також 

використовувати норми міжнародного права у своїй 

професійній діяльності; основи сучасної світової економічної 

системи та структуру міжнародних економічних відносин, 

аналізувати їх вплив на структуру й динаміку міжнародних 

відносин та зовнішньої політики держав; міжнародні 

інтеграційні процеси, в першу чергу, що відбуваються на 

Європейському континенті та місце України в них; розуміти 

та аналізувати національні інтереси України на міжнародній 

арені; про розвиток країн та регіонів, особливості та 

закономірності глобальних процесів та місця в них окремих 

держав; про природу та еволюцію міжнародних організацій, їх 

місце в системі міжнародних відносин, основні форми та 

перспективи співпраці України з ними тощо. 

- вміти: володіти здатністю до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; володіти сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності; розуміти міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному; розуміти основи сучасного 

міжнародного права та його вплив на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; 



розуміти основи сучасної світової економічної системи та 

структуру міжнародних економічних відносин та їх вплив на 

структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 

політики держав; розуміти міжнародні інтеграційні процеси, в 

першу чергу, що відбуваються на Європейському континенті 

та місце України в них; розуміти та аналізувати національні 

інтереси України на міжнародній арені; розуміти 

характеристики розвитку країн та регіонів, особливості та 

закономірності глобальних процесів та місце в них окремих 

держав; розуміти природу та еволюцію міжнародних 

організацій, їх місце в системі міжнародних відносин, основні 

форми та перспективи співпраці України з ними. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Сутність, історія 

виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій.          

2. Основні засади функціонування міжнародних організацій. 

3. Типологія та функції міжнародних організацій.                    

4. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та міжнародне 

співробітництво. 5. Спеціалізовані установи ООН: загальна 

характеристика. 6. Міжурядові регіональні організації.             

7. Міжнародні неурядові організації в сучасному світі.              

8. Міжнародні організації у сфері безпеки. 9. Участь України в 

міжнародних організаціях. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі екзамену. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /   

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


