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Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять 

Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна підготовка 

3 90 32 - 16 42 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має 

володіти знаннями та навичками з: 

 

Онлайн курси, які можуть бути корисними для 
попереднього вивчення та в процесі набуття 
компетентностей за неформальною освітою 

Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UCF+PCR101+2019_T3/about 

Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about  

Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UzhNU+CL101+2018_T3/about  

Мета курсу: є формування розуміння ролі міжнародних організацій, сучасних механізмів їх функціонування, практичних аспектів 

пов’язаних із діяльністю міжнародних інституцій, а також формування вміння науково узагальнювати та обґрунтовувати 

фактичний матеріал.  

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 
ЗК 15. Уміння виявляти та вирішувати проблем. 

ЗК 16. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 
ЗК 18. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті. 

 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 

природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та/або регіональних студій.  

СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному.  

СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних 

відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях.  

СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних 
комунікацій, регіональних досліджень.  

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 

внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 

Європейському континенті, та місце в них України. 

СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та 
регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UCF+PCR101+2019_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UzhNU+CL101+2018_T3/about


окремих держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. 

СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, 

їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці 
України з ними. 

СК18 Здатність аналізувати розвиток міжнародних регіонів (Північної 

Америки, Європи, Східної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки, 

Африки) і окремо взятих країн, регіональних та міжрегіональних організацій.  

СК19 Здатність оцінювати регіональні комплекси безпеки та військово-політичного 
співробітництва країн та регіонів світу. 

 

Результати навчання (програмні результати навчання – ПРН) 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин 

та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин.  

РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та 

національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів.  

РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних 

акторів у світовій політиці.  

РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, 
визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 
регіональних систем, міжнародних комунікацій.  

РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням 

сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати  результати 

досліджень, надавати відповідні рекомендації.  

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії,  підготовки 

аналітичних та дослідницьких документів. 

РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо.  

РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. 

РН 18. Розуміти основи сучасного міжнародного права, його впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики 
держав. 

РН 22. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та 

аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.  

РН 23. Розуміти події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

РН 26. Розуміння процесів модернізації в країнах Азії та Африки;  

РН 27. Знання актуальних проблем міжнародних відносин в Латинській Америці; 

РН 28. Розуміння зовнішньої політики США та країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. 

 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
Тема Вид заняття Розподіл 

балів 
Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

Тема 1. . Міжнародні організації в системі регулювання 

міжнародних економічних відносин 
Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 1 8 
Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 

презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 2. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та 

міжнародне економічне співробітництво. Лекція  - 
Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 2 8 
Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 

презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 3. Сучасні інтеграційні угруповання світу. 
Лекція  - 

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 3 6 
Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 

презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 4. Міждержавні організації з регулювання 

економічних відносин на галузевому рівні. 
Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 4 8 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених 

питань.  

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 5. Міжнародні організації у сфері регулювання 

світової торгівлі. 
Лекція  - 

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 5 8 
Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених питань. 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові організації в 

системі наддержавного регулювання світового господарства 
Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 6 8 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених 
питань. Написання реферату або підготовка презентації за темою. 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 7. Міжнародні організації у сфері безпеки Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Семінарське заняття 7 6 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених питань. 
Написання реферату або підготовка презентації за темою. 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Тема 8. Проблеми та перспективи співробітництва України Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 



з міжнародними організаціями. Семінарське заняття 8 8 Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених 

питань. Написання реферату або підготовка презентації за темою. 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення 

Підсумковий контроль знань   

40 

(четвертий семестр) підсумковий контроль – залік. Підсумковий 

семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 
Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань 

– 40. Структура залікової роботи: 2 теоретичних питання та 10 

тестових завдань, які містяться в заліковому білеті. Максимальна 

кількість балів за відповідь на перше запитання залікового білету 
– 10 балів, друге запитання – 10 балів, тести – 20 балів (усього – 

40 балів). 

Додаткові бали в рамках неформальної освіти   Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, 
проєктна робота тощо. 

 

 

 

 
 

 

 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5749  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні журнали для поглибленого вивчення 
дисципліни 
1) Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Караізна. Серія «Міжнародні 
відносини, економіка, країнознавство, туризм»; 
Серія «Історія» https://periodicals.karazin.ua/irtb  

2) Економіка та суспільство 
https://economyandsociety.in.ua/  

3) Міжнародні відносини: теоретико-практичні 
аспекти 
http://internationalrelations.knukim.edu.ua/about  

4) Foreign Affairs /magazine/. URL:  
https://www.foreignaffairs.com 

5) International Security Journal. URL:  
https://direct.mit.edu/isec  

6) Stockholm International Peace Research Institute.  
URL: https://sipri.org  

Основна література 

1. Асиметрія міжнародних відносин / за заг. ред. Г.М. Перепелиці. К.: вид. Дім «Стилос», 2015. 

555 с. 

2. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства пер. з англ. / З. Бауман. – К. : Вид. 
дім « Києво-Могилянська академія», 2018. 109 с. 

3. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. К., Центр навчальної літератури, 2019. 416 с. 

4. Дзьобань О.П. Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади [моногр.] 
Х., Право, 2021. 776 с. 

5. Загурська-Антонюк В. Ф. Міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу. 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С.103-109. 
6. Зінченко В. В. Глобалізація і глобалістика: Навчальний посібник. Львів : «Новий Світ-2000», 

2020. 428 с. 

7. Конфлікти, що змінили світ / Наталя Іщенко (Гумба) та ін. Харків: «Фоліо», 2020. 192 с. 

8. Концепт «Європа»: навч. посіб. / Ващенко А.В. та ін. Чернігів: Десна Поліграф, 2018. 296 с.  
9. Країни світу і Україна: енциклопедія. В 5 т. ‒ Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна 
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. Офіційний сайт Європейского Союзу – http://www.europa.eu.int  

2. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків – http://www.bis.org  

3. Офіційний сайт Світового банку – http://www.world-bank.org  
4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – http://www.imf.org  

5. Офіційний сайт ООН - http://www.un.org  

6. Офіційний сайт Асоціації держав Південно- Східної Азії – http://www.asean.org  
7. Офіційний сайт Агентства з ядерної енергетики – https://www.iaea.org/  

8. Офіційний сайт Всесвітньої організації по туризму – https://www.unwto.org/  

9. Офіційний сайт Міжнародної організації цивільної авіації – https://www.un.org/en/  

10. Офіційний сайт Міжнародної морської організації http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx  
11. Офіційний сайт Міжнародної фінансової корпорації – http://www.ifc.org/  

12. Офіційний сайт Організації Чорноморського економічного співробітництва – http://www.bsec-

organization.org/  
13. Офіційний сайт Продовольчої і сільськогосподарської організації – http://www.fao.org/  

14. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – 

http://www.unesco.org/ 

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і семінарських занять, а також самостійну роботу. Перескладання заліку відбувається 
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
 Самостійна робота включає в себе: підготовку завдань (усних доповідей), презентацій за кожною темою дисципліни, підготовку до тестування в Moodle. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час консультацій.  
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності.  
 Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за результатами поточного контролю він набрав не менше 31 балу.  
 У разі використання заборонених джерел на заліку студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0).  

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи  Критерії оцінювання Система оцінювання, бали 

При вивченні кожної теми 

проводиться поточний 

контроль у формі 
усного/письмового 

опитування 

передбачає написання письмової самостійної роботи з питань, що розглядались. 

Виставляється здобувачу вищої освіти за одне питання у випадку правильної відповіді. До 

кожної теми пропонується 4 питання відкритого типу (за усім пройденим матеріалом).  0,25 

Робота над індивідуальними 
завданнями 

виступи здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених питань. За виступ на 
семінарському занятті студент може отримати від 1 (доповнення, уточнення після відповіді 

або виступу іншого студента) до 3 (розгорнутий аналіз питання із залученням даних наукових 

статей, монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів. 
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Написання реферату або 

підготовка презентації за 

темою 

реферат (презентація) повністю відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та оформлення 

(наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, 

список літератури тощо). 

3 

реферат (презентація) частково відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та оформлення 
(наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, 

список літератури тощо). 

2 

реферат (презентація) мінімально, на задовільному рівні відповідає вимогам щодо його 

змісту, обсягу та оформлення (наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по 
тексту, номери сторінок, список  літератури тощо). 

1 

Робота над проєктними 

завданнями, командними 
роботами тощо 

виставляється здобувачу вищої освіти, який досяг цілей завдання, виконав ефективно роль 

ділової гри тощо, продемонстрував здатність застосовувати знання на практиці, 
обґрунтовувати власну думку 

9 

виставляється здобувачу вищої освіти, який частково досяг цілей завдання, виконав роль 

ділової гри тощо, продемонстрував здатність застосовувати знання на практиці, 

обґрунтовувати власну думку, проте припускався певних помилок 

6 

виставляється здобувачу вищої освіти, який мінімально досяг цілей завдання, лише частково 

виконав роль ділової гри тощо, не продемонстрував знання на практиці, не зміг обґрунтувати 

власну думку 

3 

Участь у наукових 
конференціях, підготовка 

наукових публікацій, проєктна 

робота, написання есе тощо.  

Передбачено для здобувачів вищої освіти, які бажають підвищити свій поточний бал 
успішності 

3-5 

Самостійна робота 

Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин 

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури за темою з метою підготовки до підсумкового 

семестрового контролю 

6 годин  

Тема 2. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та міжнародне економічне співробітництво. 

Опрацювання лекційного матеріалу, додаткової рекомендованої літератури за темою з метою 

підготовки семестрової контрольної роботи з дисципліни та до підсумкового семестрового контролю 

6 годин 

Тема 3. Сучасні інтеграційні угруповання світу. 
Написати есе на тему: «Вплив сучасних інтеграційних угрупувань на економічні показники країни». 

Кожен здобувач вищої освіти самостійно обирає державу для написання роботи. 

6 годин 

Тема 4. Міждержавні організації з регулювання економічних відносин на галузевому рівні. 

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури за темою з метою підготовки до підсумкового 

семестрового контролю 

6 годин 

Тема 5. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі. 

За допомогою лекційного матеріалу, даних міністерства економіки України, митної служби та 

статистичних даних офіційного сайту Держкомстату України оцінити стан зовнішньої торгівлі України 

6 годин 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання світового 

господарства 

Опрацювання лекційного матеріалу, додаткової рекомендованої літератури за темою з метою 

підготовки семестрової контрольної роботи з дисципліни та до підсумкового семестрового контролю 

4 години 



Тема 7. Міжнародні організації у сфері безпеки 

Написати есе на тему: «Вплив міжнародних організацій на рівень безпеки в певній країні». Кожен 

здобувач вищої освіти самостійно обирає державу для написання роботи. 

4 години 

Тема 8. Проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними організаціями. 

За допомогою лекційного матеріалу, офіційного сайту Держкомстату та законодавчої бази України, 

оцінити проблеми та перспективи співробітництва держави з міжнародними організаціями. 

4 години 

 Разом 42 години 
 


