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1. Навчальний контент. 

РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Тема 1. Міжнародні організації як регулятор міжнародних відносин 

 

1.1. Причини виникнення і місце міжнародних організації в системі 

регулювання міжнародних економічних відносин. 

Система принципів, інституційно-правових структур, інструментів та методів 

управління МЕВ. Причини виникнення і місце міжнародних організації в системі 

регулювання міжнародних економічних відносин.  

1.2. Історія виникнення та сутність поняття «міжнародна організація». 

Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Сутність сучасної 

міжнародної організації.  

1.3. Типізація сучасних міжнародних організацій. 

Проблеми класифікації міжнародних організацій. Базові критерії типологізації 

міжнародних організацій: членство держав, географічне охоплення, компетенція. Функції 

міжнародних організацій. Синтезовані (змішані) класифікації міжнародних організацій.  

 

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій 

 

2.1. Правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій. 

Міжнародно-правові системи в регулюванні міжнародних відносин та їх взаємодія з 

національними правовими системами. Право міжнародної організації та його джерела. 

Правові норми, пов'язані з діяльністю міжнародних організацій: внутрішнє, зовнішнє 

право.  

2.2. Організаційно-функціональна структура міжнародних організацій. 

Принципи перерозподілу повноважень між організаціями та їх членами. Побудова 

міжнародних організацій на принципі суверенної рівності держав-членів. Поняття та 

особливості наднаціональної міжнародної організації. 

2.3. Методи, процедури та технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних 

організаціях. 

Термін «рішення міжнародної організації» та його визначення. Класифікація  рішень 

міжнародних організацій за критеріями юридичної сили, адресату, географічної 

спрямованості, методом їх прийняття і сферою питань, до яких належить рішення. 

Основні етапи процедури прийняття рішень. Процедура прийняття рішення та її 

характеристика. Методи прийняття рішень, що застосовуються у практиці діяльності 

міжнародних організацій, та їх види (одностайний, мажоритарний (за більшістю голосів), 

консенсусний, метод «зважених» голосів). Технічний прийом прийняття рішення, як 

техніка реалізації методу. Спеціальні технічні процедури прийняття рішень (акламація, 

голосування, консенсус). 

2.4. Роль і правовий статус міжнародних службовців у міжнародних 

організаціях. 

Міжнародні службовці у міжнародних організаціях. Статус міжнародного службовця 

та основні ознаки, що його визначають. Інститут постійних представництв при 

міжнародних організаціях.  

2.5. Інститут постійних представництв країн при міжнародних організаціях. 

Визначення постійного представництва країни відповідно до Віденської Конвенції 

про представництво держав у їхніх відносинах з міжнародними організаціями 

універсального характеру (1975 р.). Функції та повноваження постійних представництв.   



Тема 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та міжнародне співробітництво 

 
3.1. Історія створення, цілі та принципи діяльності, членство в ООН. 
ООН як головний світовий центр координації зусиль з розвитку міжнародного 

співробітництва. Історія створення, цілі та принципи діяльності ООН. Порядок вступу до 

ООН згідно Статуту. Формування бюджету та програм ООН. Проблеми в діяльності ООН 

та основні напрями її реформування. 

3.2. Організаційна структура ООН: головні органи, принципи їх 

функціонування, повноваження та компетенція. 

Принципова схема структури ООН. Головні органи ООН, принципи їх 

функціонування, повноваження та компетенція. 

3.3. Допоміжні органи ООН, їх призначення та напрями діяльності. 

Регіональні економічні комісії ООН у системі координації МЕВ. Програми і робочі 

органи ООН. Спеціалізовані установи ООН. Автономні організації, що виступають під 

егідою ООН. 

3.4. Міжнародні організації в боротьбі з незаконним бізнесом. 

Основні негативні наслідки злочинної діяльності в економічній сфері. Документи 

Генеральної Асамблеї ООН щодо боротьби зі злочинним бізнесом. Роль основних 

координаторів ООН в економічній протидії міжнародній злочинності. 

 

Тема 4. Міжнародні неурядові організації в сучасному світі 

 

4.1. Сутність, правовий статус, види та організаційні структури міжнародних 

неурядових організацій. 

Сутність і види міжнародних неурядових економічних організацій. Організаційні 

структури та форми діяльності. Правова основа механізму взаємодії неурядових та 

міжурядових організацій.  

4.2. Особливості діяльності основних міжнародних неурядових організацій. 

Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингових 

досліджень. Міжнародна асоціація економічних наук. міжнародний кооперативний 

альянс. Європейський діловий конгрес. Римський клуб. Дакарський клуб. 

 

Тема 5. Регіональні інтеграційні угрупування 

 

5.1. Механізм функціонування та діяльність міждержавних організацій у 

Європейському регіоні. 

Хронологія і цілі створення Європейського Союзу (ЄС).  Основні органи ЄС та їх 

характеристика. Європейська асоціація вільної торгівлі: мета, організаційна структура та 

діяльність. Інші інтеграційні об’єднання Європи (ЄЕП, ЦЄІ). Міждержавні організації 

країн Східної Європи. Рада держав Балтійського моря. Співдружність Незалежних держав 

(СНД): історія створення, цілі, організаційна структура та принципи діяльності. 

Євразійське економічне співтовариство. Організація Чорноморського економічного 

співробітництва: історія створення, цілі та основні органи.    

5.2. Міждержавні організації в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та 

Арабському світі. 

Історія, мета створення, склад, механізм функціонування та діяльність 

міждержавних організацій регіонів: Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), 

Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Митного та 

економічного союзу Центральної Африки (МЕСЦА), Спільного ринку Східної і Південної 

Африки (СРСПА). 

 

 



5.3. Міждержавні організації в Африканському та Американському регіонах. 

Північно-Американська зона вільної торгівлі (НАФТА): угоди про створення, 

механізм функціонування. Історія, мета створення, склад та діяльність міждержавних 

організацій латиноамериканського регіону: Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), 

Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ),  Карибське співтовариство і Карибський 

спільний ринок (КАРІКОМ). Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК): історія 

створення, цілі, організаційна структура та фонди міжнародного розвитку. Історія, мета 

створення, склад та діяльність міждержавних організацій регіону: Ліга арабських держав, 

або Арабська ліга, – ЛАД Рада арабської економічної єдності – РАЕЄ 

 

Тема 6. Участь України в міжнародних організаціях 

 

6.1. Співпраця України з міжнародними організаціями глобального типу: 

України та ООН. 

Співпраця України з міжнародними організаціями глобального типу. Участь України 

в ООН. Діяльність організацій та установ ООН в Україні. Україна і міжнародні організації 

з регулювання світової торгівлі.  

6.2. Україна і міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. 

Процес приєднання України до СОТ. Проблеми адаптації економіки та 

законодавства України до вимог СОТ. Пріоритетні напрями взаємодії України з 

міжнародними валютно-кредитними організаціями.  

6.3. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 

Україна в МВФ: економічна співпраця. Програми діяльності МБРР в Україні. 

Україна та ЄБРР: реалії та перспективи. 

6.4. Пріоритетні напрями взаємодії України з міжнародними регіональними 

організаціями. 

Україна та ЄС: етапи приєднання та стратегія розвитку співробітництва. 

Співробітництво з міждержавними організаціями: ЦЄІ, ОЧЕС, ГУАМ, СНД, РДБМ, 

ЄврАзЕС. 

 

РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТОР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 7. Міждержавні організації загальної компетенції 

 

7 .1 Сутність, види, функції та основні типи органів у структурі міждержавних 

організацій. 

Сутність, види та функції міждержавних організацій. Способи та процедури 

утворення міждержавних організацій. Основні типи органів у структурі міждержавних 

організацій, що забезпечують їх функціонування. Порівняння організаційних структур 

різних організацій.   

7.2. Міждержавні економічні організації загальної компетенції. 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та її діяльність. 

Характеристика органів ОЕСР. Консультативні групи держав («Група Семи», «Група 

Десяти» та ін). 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Міждержавні організації з регулювання відносин у виробничій сфері 

 

8 .1 Організації з регулювання в галузі промисловості й енергетики. 

Організації системи ООН (ЮНІДО й МАГАТЕ), системи ОЕСР (МЕА й АЯЕ), а 

також самостійний науководослідний центр – ЦЕРН. 

8.2. Організації з регулювання в галузі сільського господарства й 

продовольства. 

Організації системи ООН – Продовольча й сільськогосподарська організація (ФАО), 

Світова продовольча програма (СПП), Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (МФСР), Світова продовольча рада (СПР). 

8.3. Організації з регулювання в галузі транспорту й зв’язку. 

Міжнародна морська організація (ІМО), міжнародна організація цивільної авіації 

(ІКАО), Світовий поштовий союз (СПС), Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ). 

Регіональні галузеві організації – Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ), 

Європейська конференція цивільної авіації (ЄКАК), Європейська організація з безпеки 

повітряної навігації (ЄВРОКОНТРОЛ). 

 

Тема 9. Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі 

 
9.1. Система міжнародних організацій, пов'язаних з регулюванням світової 

торгівлі. 
Система міжнародних організацій, пов’язаних з організацією та регулюванням 

міжнародної торгівлі: міжнародні, глобально-універсальні, галузеві. Генеральна асоціація 

з тарифів та торгівлі (ГАТТ): історія створення, зміст і структура статей. 

9.2. Світова організація торгівля (СОТ): цілі, функції, принципи діяльності та 

організаційна структура. 

Угода про створення СОТ. Умови щодо членства країн у СОТ, принципи діяльності, 

організаційна структура. Процес приєднання до системи СОТ. 

9.3. Загальна характеристика основних глобально-універсальних торговельних 

організацій.  

Конференція ООН з торгівлі і розвитку – ЮНКТАД. Комісія ООН з права 

міжнародної торгівлі – ЮНСІТРАЛ. Міжнародний торговельний центр – МТЦ. 

Міжнародна торговельна палата – МТП. Всесвітня митна організація (ВМО). 

9.4. Міжнародні галузеві організації та особливості їх діяльності. 

Загальна характеристика міжнародних товарних організацій. Організація країн-

експортерів нафти (ОПЕК): історія створення, цілі, організаційна структура та фонди 

міжнародного розвитку. 

 

Тема 10. Міжнародні валютно-кредитні організації 

 

10.1. Система міжнародних організацій у валютно-кредитній сфері. 

Загальна характеристика ключових  Бреттон-Вудських інститутів та регіональних 

банківських установ. МВФ: історія виникнення, цілі та функції. Організаційна і фінансова 

структура МВФ. Напрями діяльності і умови надання кредитів. Проблеми в діяльності 

МВФ. 

10.2. Діяльність Міжнародного валютного фонду, як глобальної валютно-

кредитної організації. 

Загальна характеристика організацій групи Світового банку. МБРР: загальна 

характеристика, цілі створення, організаційна структура. Напрями діяльності, кредити, 

джерела фінансових ресурсів МБРР. Джерела формування і напрями використання 

прибутку банку. 

 

 



10.3. Загальна характеристика організацій групи Світового банку. 

Регіональні банки розвитку та механізм їх функціонування. Загальна характеристика 

регіональних банків розвитку Європейського, Американського, Азійського, 

Африканського та Арабського регіонів. 

10.4. Організації з регулювання міжнародних розрахунків та зовнішньої 

заборгованості. 

Організації з регулювання міжнародних розрахунків та зовнішньої заборгованості. 

Банк міжнародних розрахунків (БМР): мета створення, організаційна структура, функції, 

напрями діяльності. Характеристика Паризького і Лондонського клубу кредиторів з 

регулювання державної і приватної зовнішньої заборгованості. 

 

Тема 11. НАТО - міжнародна організація в сфері безпеки 

 

11.1. Передумови створення організації: цілі та завдання.  

Передумови створення організації Північноатлантичного договору (НАТО). Цілі, 

принципи та завдання створення організації. Північноатлантичний договір - основний 

документ Організації, який відповідає вимогам Статуту Організації Об'єднаних Націй  

11.2. Організаційна структура установи. 

Головні органи та допоміжні комітети структурної побудови організації НАТО. 

Комітети, що допомагають у діяльності головних органів консультацій та прийняття 

рішень в НАТО. Найменування та сутність миротворчих та воєнних операцій під егідою 

НАТО. 

11.3. Основні напрями співпраці України з НАТО. 

Хартія про Особливе партнерство між НАТО та Україною. Зобовязання між НАТО 

та Україною. Формування розширених і поглиблених відносин між Україною і НАТО. 

Співробітництво України з НАТО в економічній сфері. Наукова програма НАТО. 

Напрями співробітництва України з НАТО в інформаційній сфері. 

 

Тема 12. Міжнародні організації з регулювання в соціальній сфері 

 

12.1. Міжнародна організація праці – МОП.  

Міжнародна організація праці (МОП). Головна мета МОП. Нормативна діяльність 

організації. 

12.2. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури – 

ЮНЕСКО.  
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Фонд ООН у галузі народонаселення 

(ЮНФПА), Центр ООН з населених пунктів (ХАБІТАТ), Фонд ООН для допомоги дітям 

(ЮНІСЕФ), Фонд розвитку для жінок (ЮНІФЕМ), 

12.3. Світова туристська організація – СТО. 

Світова туристська організація (СТО). Головна мета СТО. Нормативна діяльність 

організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної 

роботи та поточного контролю знань, умінь та навичок студентів 
 

РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Тема 1. Міжнародні організації як регулятор міжнародних відносин 

 

План семінарського заняття: 

1. Причини виникнення і місце міжнародних організації в системі регулювання 

міжнародних економічних відносин. 

2. Історія виникнення та сутність поняття «міжнародна організація». 

3. Типізація сучасних міжнародних організацій. 

 

Питання для обговорення: 

1. Які, на ваш погляд, перспективи розвитку інституціональної координації і чому? 

2. Обґрунтуйте динаміку створення міжнародних організацій та зробіть прогноз 

щодо їх кількості. 

3. Обміркуйте, чому найменша кількість міждержавних організацій створена в 

Азії, Африці та Латинській Америці. 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Роль міжнародних організацій у системі регулювання міжнародних економічних 

відносин. 

2. Основні етапи формування й розвитку міжнародних організацій. 

3. Правові норми функціонування міжнародних організацій. 

4. Принципи і функції міжнародних організацій. 

5. Міжнародні організації: класифікація та правовий статус. 

 

Контрольні питання. 

1. Визначте елементи і рівні механізму регулювання МЕВ. 

2. Обґрунтуйте суть процесу координації економічних дій. 

3. Дайте загальну характеристику основним стадіям виникнення та розвитку 

міжнародних організацій. 

4. Назвіть критерії, за якими можна визначити історичні тенденції зміни сутності 

міжнародних організацій. 

5. Визначте риси сучасного етапу розвитку міжнародних організацій. 

6. Поясніть термін «міжнародний інститут» у контексті міжнародної організації. 

7. Дайте визначення міжнародної організації з урахуванням звуженого і 

розширеного підходів. 

8. Назвіть причини, цілі і завдання створення міжнародних організацій.  

9. Назвіть критерії типізації, відповідні типи і наведіть приклади міжнародних 

організацій. 
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Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій 

 

План семінарського заняття: 

1. Правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій.  

2. Організаційно-функціональна структура міжнародних організацій. 

3. Методи, процедури та технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних 

організаціях. 

4. Роль і правовий статус міжнародних службовців у міжнародних організаціях. 

5. Інститут постійних представництв країн при міжнародних організаціях. 

 

Питання для обговорення 

1. Чому виникла потреба у створенні спеціальної гілки міжнародного права — 

права міжнародних організацій?  

2. Чим пояснюється зростаючий вплив міжнародних організацій на розвиток 

світової економіки з урахуванням тієї обставини, що за юридичною силою більшість 

рішень міжнародних  організацій  необов'язкові? 

3. Як може вплинути на процес прийняття рішення вибір методу і технічного 

прийому прийняття рішення? 

4. Який з двох базових принципів відбору міжнародних службовців (наявність 

відповідних особистих рис чи географічний розподіл посад) стане пріоритетним у 

майбутньому? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Правові норми функціонування міжнародних організацій. 

2. Принципи і функції міжнародних організацій. 

 

Контрольні питання. 

1. Визначте питання регулювання внутрішнього та зовнішнього права. 

2. Які питання регулюються конституційним правом міжнародних організацій?  

3. Які питання регулюються адміністративним правом міжнародних організацій? 

4. Які типи міжнародних, організацій можна виділити залежно від розподілу 

повноважень між: організаціями та їх членами та які характерні риси міжнародних 

організацій цих типів? 



5. Назвіть критерії класифікації та відповідні види рішень міжнародних 

організацій. 

6. Які основні етапи процесу прийняття рішень у міжнародних організаціях і в 

чому їх суть? 

7. В чому суть мажоритарного методи прийняття рішень? 

8. Дайте визначення термінам «консенсус» і «консенсусний» метод прийняття 

рішень. 

9. Розкрийте суть методу зважених голосів. Наведіть приклади його застосування. 

10. Охарактеризуйте технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних 

організаціях. 

11. Які міжнародні документи регламентують діяльність постійних представників і 

постійних представництв при міжнародних організаціях? 

12. З яких елементів складається поняття «статус міжнародного службовця»? 

13. Розкрийте суть процедури заснування постійного представництва при 

міжнародній організації. 

14. Назвіть основні напрями роботи постійного представництва.  

15. Визначте права, які має місія спостерігача при міжнародній організації. 

 

Література 

1. Міжнародні організації: кредитно-модульний курс: навч.-метод. посібник / Т.В. 

Андросова [та ін.]. – Харків: «Видавництво «Форт», 2013. – 232 с. 

2. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: Навч. посібник / За ред. 

Козака Ю.Г. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2011. – 344 с. 

3. Мокій А.І., Яхно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації: Навч. посібник – К., 

2011. – 280 с. 

4. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації. – К.: Издательство: ТОВ «Кондор», 

2010. – 182 с. 

5. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: 

Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. – вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2010. – 

660 с. 

 

Тема 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та міжнародне співробітництво  
 

План семінарського заняття: 
1 Історія створення, цілі та принципи діяльності, членство в ООН. 

2 Організаційна структура ООН: головні органи, принципи їх функціонування, 

повноваження та компетенція. 

3 Допоміжні органи ООН, їх призначення та напрями діяльності. 

4 Міжнародні організації в боротьбі з незаконним бізнесом. 
 

Питання для обговорення 

1. Як ви оцінюєте місце і роль ООН у системі міжнародного економічного 

співробітництва? 

2. Які особливості діяльності регіональних економічних комісій? Чому? Наведіть 

приклади. 

3. Існує кілька проектів реформування системи ООН. З чим, u погляд, це пов'язано? 

Як ви уявляєте найефективнішу моделлю ООН? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 



Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. ООН у системі міжнародних організацій. 

2. ООН: історичні умови утворення та основні напрями діяльності. 
3. Мета, принципи та організаційна структура ООН. 

4. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН. 

 

Контрольні питання. 

1. З якою метою було утворено Організацію Об’єднаних Націй? 

2. До якого типу організацій належить ООН? 

3. Яка мета застосовуються в ООН як офіційні і які — як робочі? 

4. Які цілі діяльності ООН? 

5. Як узгоджуються та сфери діяльності ООН? 

6. У чому полягають принципи діяльності ООН? 

7. Назвіть головні органи ООН. 

8. У чому полягають функції ЕКОСОР? 

9. Перерахуйте спеціалізовані заклади ООН. 

10.  Які допоміжні органи входять до структури ООН? 
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Тема 4. Міжнародні неурядові організації в сучасному світі 

 

План семінарського заняття: 

1. Сутність, правовий статус, види та організаційні структури міжнародних 

неурядових організацій 

2. Особливості діяльності основних міжнародних неурядових організацій 

Питання для обговорення 
1. Які перспективи розвитку міжнародних неурядових організацій у міжнародній 

сфері? 

2. Якими шляхами, на ваш погляд, удосконалюватиметься механізм співробітництва 

між неурядовими та міждержавними організаціями? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

 

 

 



Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Міжнародна торговельна палата: історичні умови виникнення та роль її на 

сучасному етапі. 

2. Римський клуб та його історичне значення. 

3. Лондонський клуб та його історичне значення. 

 

Контрольні питання. 

1. Дайте визначення міжнародним неурядовим організаціям. 

2. Розкрийте суть міжнародної неурядової організації і наведіть приклади відомих 

вам неурядових організацій. 

3. Який правовий статус мають неурядові організації? 

4. Визначте перспективи розвитку міжнародних неурядових організацій в 

міжнародній сфері. 

5. Надайте загальну характеристику існуючому механізму співробітництва між 

неурядовими та міждержавними організаціями. 

6. Назвіть види міжнародних неурядових організацій і визначте найвпливовіші з 

них на сьогодні. 

7. Обґрунтуйте шляхи вдосконалення механізму співробітництва між неурядовими 

та міждержавними організаціями. 

8. Охарактеризуйте  типові  організаційні  структури  неурядових організацій. 

Наведіть приклади організаційних структур відомих вам міжнародних неурядових 

організацій. 

9. Які форми діяльності притаманні сучасним неурядовим економічним 

організаціям? Наведіть приклади. 

10. Охарактеризуйте діяльність Дукарського клубу за напрямами. 

11. Сформулюйте обов’язки Європейського ділового конгресу та відмінність від 

інших міжнародних суспільних неурядових структур. 

12. Визначте основні форми діяльності Міжнародного кооперативного альянсу. 

13. Хто може бути членом Європейського товариства з вивчення громадської думки 

та маркетингових досліджень. 

14. Охарактеризуйте діяльність Римського клубу за напрямами. 

 

Література 
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2011. – 280 с. 

4. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації. – К.: Издательство: ТОВ «Кондор», 
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660 с. 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Регіональні інтеграційні угрупування 

 

План семінарського заняття: 

1. Механізм функціонування та діяльність міждержавних організацій у 

Європейському регіоні. 

2. Міждержавні організації в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та Арабському світі. 

3. Міждержавні організації в Африканському та Американському регіонах. 

 

Питання для обговорення 

1. Чому уряди розглядають членство в міждержавних організаціях як один із 

головних засобів здійснення своєї зовнішньої політики? 

2. Чим пояснити той факт, що більшість міждержавних економічних організацій 

мають регіональний і субрегіональний характер? 

3. Яка міждержавна економічна організація, на ваш погляд, буде впливовішою — 

міжнародна чи наднаціональна? Чому? Наведіть приклади. 

4. Визначте напрямки трансформації ЄС з міжнародної організації у вигляді 

економічного та політичного союзу західноєвропейських країн в об’єднання держав з 

єдиною валютою. 

5. Обґрунтуйте, чому ЄАВТ – унікальне явище на Європейському просторі? 

6. Чому, на Вашу думку, Україна намагається поглибити співробітництво з країнами 

Співдружності незалежних держав (СНД)? 

7. В чому полягають труднощі поступової інтеграції країн в СНД за зразком 

Європейського співтовариства? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Європейський Союз: основні цілі й історичні етапи утворення. 

2. Європейський Союз: організаційна структура й головні функції. 

3. Причини виникнення Європейської асоціації вільної торгівля. 

4. Організація Чорноморського економічного співробітництва: перспективи 

співробітництва. 

5. Співдружність Незалежних Держав: основні проблеми діяльності. 

6. Ефективність діяльності ЄврАзЕС. 

7. Ефективність діяльності СНД. 

8. Ефективність діяльності ЄЕП. 

 

Контрольні питання. 

1. Надайте загальну характеристику організаційної структури і основних органів 

Європейського Союзу (ЄС). 

2. Визначте напрямки стратегії інтеграції України до ЄС. 

3. В чому полягають відмінності Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) 

від ЄС. 

4. У торгівлі між країнами-членами ЄАВТ скасовані всі мита чи зберігаються 

зовнішні митні тарифи? 

5. Визначте доцільність зв’язків держав світу з ЄАВТ. 

6. В чому полягає асиметричний характер НАФТА? 



7. Визначте цілі країн, що учасниками Північноамериканської зони вільної 

торгівлі? 

8. Назвіть характерні риси країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) 

щодо зовнішньої торгівлі. 

9. Визначте цілі організації АСЕАН та напрями її діяльності щодо поглиблення 

регіональної інтеграції. 

10. З якою метою був створений регіональний форум АСЕАН? 

11. Визначте мету створення Азійсько-Тихоокеанського економічного 

співробітництва (АТЕС). 

12. Назвіть організації Азійсько-Тихоокеанського регіону, з якими працює АТЕС. 

13. Визначте основні завдання Латиноамериканської асоціації інтеграції (ЛАІ). 

14. Визначте напрями діяльності Митного та економічного союзу Центральної 

Африки. 

15. Надайте організаційну структуру Ліги арабських держав (ЛАД). 

16. В чому полягає інтеграційна політика Карибського співтовариства і Карибського 

спільного ринку (КАРІКОМ)? 

17. Яку роль відіграє організація країн – експортерів нафти (ОПЕК) в регулюванні 

міжнародної торгівлі нафтою? 

18. Визначте основну мету створення ОПЕК. 

19. Визначте основне призначення Фонду міжнародного розвитку ОПЕК. 

20. Визначте цілі, функції і структуру СНД. 

21. В чому полягає сутність Концепції розвитку відносин України з країнами СНД? 

22. Який характер носять угоди, укладені в рамках СНД? 

23. Визначте сучасні тенденції в розвитку СНД щодо створення субрегіональних 

угруповань. 

24. Визначте особливості співробітництва в Організації Чорноморського 

економічного співробітництва (ОЧЕС) на міжурядовому, міжпарламентському та 

підприємницькому рівнях. 

25. Назвіть визначені у статуті сфери співпраці країн-членів ОЧЕС. 

26. Назвіть основні орієнтири економічного співробітництва в ОЧЕС. 

27. Які проекти вважаються перспективними для країн-членів ОЧЕС?  
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Тема 6. Участь України в міжнародних організаціях  

 

План семінарського заняття: 
1 Співпраця України з міжнародними організаціями глобального типу: України та 

ООН. 
2 Україна і міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. 

3 Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 

4 Пріоритетні напрями взаємодії України з міжнародними регіональними 



організаціями. 
 

Питання для обговорення 

1. Наскільки необхідним є сьогодні співробітництво з глобальними міжнародними 

фінансовими інститутами? 

2. Чи вплине вступ України в СОТ на її участь у регіональних міжнародних 

організаціях? 

3. Що дає участь у діяльності регіональних організацій Україні? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Наслідки та перспективи вступу Україна до СОТ. 

2. Участь України в СНД. 

3. Нові форми інтеграції України. 

4. Проблеми європейського вибору України. 

 

Контрольні питання. 

1. Визначте напрямки стратегії інтеграції України до ЄС. 

2. Який документ складає правову основу співробітництва України та ЄС? У чому 

полягає його суть? 

3. В чому полягає сутність Концепції розвитку відносин України з країнами СНД? 

4. Охарактеризуйте участь України в роботі головних, допоміжних органів ООН та 

спеціалізованих і автономних організаціях ООН. 

5. Якою діяльністю займаються органи та установи ООН в Україні? 

6. Обґрунтуйте проблеми приєднання України до СОТ. 

7. Яку допомогу, крім фінансової, отримує Україна від МВФ? 

8. Розкрийте реалії та перспективи співробітництва України з МВФ.  

9. Що Вам відомо про діяльність установ Світового банку в Україні? 

10. Визначте стратегічні напрями діяльності ЄБРР в Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТОР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 7. Міждержавні організації загальної компетенції 

 

План семінарського заняття: 

1 Сутність, види, функції та основні типи органів у структурі міждержавних 

організацій 

2. Міждержавні економічні організації загальної компетенції 

 

Питання для обговорення 

1. Якими рисами характеризуються економічні організації загальної компетенції? 

2. За якими принципами утворюється склад членів ОЕСР? 

3. В чому полягає мета ОЕСР? 

4.  Охарактеризуйте організаційно-функціональну структуру ОЕСР. 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): мета, функції, 

організаційна структура. 

2. Роль ОЕСР у сучасному світі. 

3. Причини та передумови виникнення Г-7. 

4. Значення та роль країн-учасниць у Г-7. 

5. Порівняльна характеристика консультативних груп держав. 

 

Контрольні питання. 

1. Наведіть приклади відомих Вам міжнародних організацій. 

2. Сформулюйте визначення міждержавної організації. 

3. Охарактеризуйте основні та спеціальні функції міждержавних організацій. 

4. На яких принципах базується компетенція адміністративних органів 

міждержавних організацій? 

5. Визначте характер діяльності, принципи формування та компетенцію вищих 

органів міждержавних організацій. 

6. Визначте джерела фінансових коштів міжнародних організацій. 

7. Визначте шляхи припинення існування міжнародних організацій. 

8. На основі чого виробляються та приймається текст установчого документу 

організації? 

9. Що визначають установчі документи? 

10. На основі якого документу формується структура міжнародної організації? 

11. Визначте роль ОЕСР у міжнародному співробітництві. 

12. З якою метою заснована Організація економічного співробітництва і розвитку? 

13. Які комісії приймають участь у роботі ОЕСР? 

 

Література 
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Тема 8. Міждержавні організації з регулювання відносин у виробничій сфері 

 

План семінарського заняття: 

1. Організації з регулювання в галузі промисловості й енергетики. 

2. Організації з регулювання в галузі сільського господарства й продовольства. 

3. Організації з регулювання в галузі транспорту й зв’язку. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 

2. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 

3.  Співробітництво ФАО з Україною. 

4. Які основні напрями охоплюють проекти Міжнародного фонду 

сільськогосподарського розвитку? 

5. Основні напрями діяльності Європейської конференції міністрів транспорту. 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Організація з промислового розвитку: мета, принципи, функції. 

2. Діяльність Міжнародної агенції з атомної енергії на сучасному етапі. 

3. Діяльність міжнародної організації ПРООН. 

4. Продовольча й сільськогосподарська організація: історія та цілі функціонування. 

5. Сучасні проекти організації ООН у сфері транспорту і зв’язку. 

6. Питання безпеки мореплавства та запобігання забрудненню моря в діяльності 

Міжнародної морської організації. 

7. Спеціальні програми Продовольчої й сільськогосподарської організації. 

 

Контрольні питання. 

1. Які групи організацій відносяться до галузевого регулювання? 

2. Які цілі ставить перед собою ЮНІДО? 

3. У чому полягають пріоритети в діяльності ЮНІДО? 

4. Які організації регулюють розвиток енергетичної сфери? 

5. У чому полягає головна мета МАГАТЕ? 

6. У чому полягає різниця між МЕА і АЯЕ? 

7. Які організації сприяють вирішенню глобальної продовольчої проблеми? 

8. Які важливі функції виконує ФАО? 

9. До якої групи країн спрямована Світова продовольча програма? 



10. На які категорії розподіляються члени Міжнародного фонду 

сільськогосподарського розвитку? 

11. Які чинники зумовили утворення міжнародних організацій у сфері транспорту й 

зв’язку? 

12. Що таке «критські коридори»? 
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Тема 9. Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі  
 

План семінарського заняття: 

1. Система міжнародних організацій, пов'язаних з регулюванням світової торгівлі. 

2. Світова організація торгівля (СОТ): цілі, функції, принципи діяльності та 

організаційна структура. 

3. Загальна характеристика основних глобально-універсальних торговельних 

організацій. 

4. Міжнародні галузеві організації та особливості їх діяльності. 

 

Питання для обговорення 

1. Визначте аргументи на користь необхідності створення COT. 

2. У чому полягає принципова відмінність COT від ГАТТ? 

3. Чи згодні ви з точкою зору деяких експертів, які вважають, що приєднання 

України до СОТ за сучасних умов передчасно? Чому? 

4. У чому полягає сучасна роль інших глобально-універсальних організацій та які її 

досягнення? 

5. У чому полягає роль сучасних галузевих організацій в системі регулювання 

світових товарних ринків? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Світова організація торгівлі як міжнародний регулятор світової торгівлі. 

2. ГАТТ/СОТ: історичні умови утворення й розвитку, принципи, функції.  

3. Комісія ООН з торгівлі та розвитку: мета, принципи, функції. 

4. Комісія ООН з права у міжнародної торгівлі: структура та основна діяльність. 

5. Організація країн-експортерів нафти: загальні проблеми розвитку всіх країн-

членів. 



Контрольні питання. 

1. Які інститути створюють систему міжнародних організацій, що здійснюють 

координацію і багатостороннє регулювання міждержавних торговельно-економічних 

відносин? 

2. Що є об’єктом діяльності регіональних галузевих глобально-універсальних 

інститутів? 

3. Визначте міжнародні організації у сфері торгівлі, що належать до глобально-

універсальних. 

4. Визначте міжнародні товарні організації, що відіграють важливу роль на 

окремих світових товарних ринках. 

5. Визначте серед регіональних організацій ті, що мають найбільш розвинуту 

торговельну функцію. 

6. Охарактеризуйте особливості історії створення Генеральної асоціації з тарифів і 

торгівлі (ГАТТ). Визначте принципи, на яких ґрунтуються Генеральна угода і діяльність 

організації. 

7. Охарактеризуйте торговельні раунди ГАТТ. 

8. Яка історія створення Світової організації торгівлі (СОТ)?  

9. Чим організаційна структура СОТ відрізняється від відповідної структури 

ГАТТ? 

10. Який існує механізм приєднання країн до системи СОТ? 

11. На які аспекти сучасної міжнародної торгівлі спрямована діяльність Конференції 

ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)? 

12. Яким чином діяльність ЮНКТАД впливає на міжнародні організації, що 

займаються питаннями регулювання міжнародної торгівлі? З метою вирішення яких 

проблем звертаються по допомогу до ЮНКТАД уряди країн, що розвиваються? 

13. З якою метою у рамках ЮНКТАД створена «Група 77»? 

14. З якою метою створена Комісія ООН з права міжнародної торгівлі 

(ЮНСІТРАЛ)? Визначте напрями діяльності ЮНСІТРАЛ. 

15. Міжнародний торговельний центр (МТЦ) – це допоміжний чи центральний 

орган ГАТТ та ООН? 

16. Надайте характеристику основним пріоритетним напрямам діяльності МТЦ. 

17. Визначте основну мету створення та завдання, що вирішує Всесвітня митна 

організація (ВМО) в рамках свого статуту. 

18. Охарактеризуйте діяльність Бюро міжнародних виставок (БМВ). 

19. Яка мета створення Міжнародної торговельної палати (МТП)? Визначте основні 

напрями діяльності МТП. 

20. Що є завданнями Спілки міжнародних ярмарків (СМЯ) згідно статуту?  
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Тема 10. Міжнародні валютно-кредитні організації 

 

План семінарського заняття: 

1. Система міжнародних організацій у валютно-кредитній сфері. 

2. Діяльність Міжнародного валютного фонду, як глобальної валютно-кредитної 

організації. 

3. Загальна характеристика організацій групи Світового банку. 

4. Організації з регулювання міжнародних розрахунків та зовнішньої заборгованості. 

 

Питання для обговорення 

1. Як реалізується функція нагляду за макроекономічною політикою країн з боку 

МВФ? Наскільки вона ефективна? 

2. Чим відрізняються Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, і що між ними 

спільного? 

3. Чи можуть колишні соціалістичні країни Європи, об'єднавшись, впливати на 

рішення МБРР та заблокувати прийняття небажаних для них політичних чи економічних 

рішень? 

4. Що спільного і яка різниця в стратегіях співробітництва Міжнародного валютного 

фонду, групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку з 

Україною? 

5. Як ви оцінюєте ефективність і перспективи співробітництва України з 

міжнародними валютно-кредитними організаціями? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Основні етапи розвитку інституційної структури міжнародного валютно-

кредитного ринку. 

2. Міжнародний валютний фонд (МВФ): історичні умови утворення, мета, 

принципи, організаційна структура. 

3. Міжнародний валютний фонд (МВФ): формування й розподіл ресурсів, основні 

функції. 

4. Всесвітній банк: історичні умови утворення, мета, принципи, організаційна 

структура. 

5. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). 

6. Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 

7. Міжнародна асоціація розвитку (МАР). 

8. Багатостороннє агентство з гарантії інвестицій (БАГІ). 

9. Банк міжнародних розрахунків (БМР). 

10. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

11. Міжамериканський банк розвитку (МаБР). 

12. Африканський банк розвитку (АфБР). 

13. Азіатський банк розвитку (АзБР). 

14. Ісламський банк розвитку (ІБР). 

15. Валютно-кредитні та фінансові організації Європейського Союзу 

16. Всесвітній банк: функціональна структура і кредитна політика. Аналіз діяльності 

структурних підрозділів Групи Всесвітнього банку. 

17. Регіональна банки розвитку та їх роль в економічній трансформації країн, що 



розвиваються, та країн з перехідною економікою. 

 

Контрольні питання. 

1. Під якими назвами об’єднані ключові міжнародні валютно-фінансові інститути? 

2. Визначте місце і роль міждержавних валютно-кредитних організацій в системі 

інституціональних структур регулювання світової економіки. 

3. Які зобов’язання бере на себе країна, вступаючи до Міжнародного валютного 

фонду (МВФ)? 

4. Як визначається розмір квоти країни і яким чином він впливає надалі на 

співробітництво країни з МВФ? 

5. З чим пов’язано виникнення такої форми діяльності МВФ, як інспектування? 

6. З чого складається дохід МВФ та яка існує структура зборів в Фонді? 

7. За допомогою яких механізмів здійснюється безпосереднє фінансування? 

8. Які організації входять до складу групи Світового банку? 

9. Надайте характеристику видів кредитів, що надає Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (МБРР). 

10. Визначте основні вимоги до країн, що вступають до МБРР. 

11. Які країни можуть отримувати кредити у Міжнародної асоціації розвитку 

(МАР)? На яких умовах МАР здійснює кредитування? 

12. Чи має право МФК надавати технічну допомогу країнам-членам крім заохочення 

приватних капіталовкладень у виробничу сферу? 

13. Визначте функції, що виконує Багатостороннє агентство з гарантування 

інвестицій (БАГІ). Яка є основною? 

14. З якими ризиками пов’язані гарантії від втрат, що пропонує БАГІ? 

15. Охарактеризуйте основні напрями діяльності Міжнародного центру з 

урегулювання інвестиційних спорів. 

16. Визначте спільні цілі фінансування регіональних банків розвитку та Світового 

банку. Що є джерелом формування ресурсів для діяльності регіональних банків розвитку? 

17. Які банки у Європейському регіоні посідають основне місце? В чому полягає 

суттєва відмінність ЄБРР від інших регіональних банків розвитку? 

18. Охарактеризуйте діяльність Європейського інвестиційного банку в 

Європейському регіоні. 

19. Визначте мету створення Чорноморського банку торгівлі і розвитку. Які 

напрями передбачає стратегія ЧБТР щодо країн-членів? 

20. Яким країнам належить провідна роль у Міжнародному банку розрахунків 

(МБР)? В якій валюті ведеться баланс МБР? 

21. Назвіть комітети, за допомогою яких БМР здійснює регулювання міжнародних 

розрахунків. 

22. Визначте умови, на яких реструктуруються Паризьким клубом борги країн, що 

розвиваються. 

23. Які заходи передбачені Лондонським клубом кредиторів щодо реструктуризації 

боргів?   
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Тема 11. НАТО - міжнародна організація в сфері безпеки  

 

План семінарського заняття: 

1. Передумови створення організації: цілі та завдання.  

2. Організаційна структура установи. 

3. Основні напрями співпраці України з НАТО. 

 

Питання для обговорення 

1. Прочитайте Угоду про безпеку між урядом України і Організацією 

Північноатлантичного договору. Які зобов’язання згідно із Угодою бере на себе уряд 

України та НАТО? Як підписання даної угоди вплинуло на стан політичної та військової 

безпеки України у світі?  

2. Опрацюйте таблицю «Видатки країн-членів НАТО на оборону 2000‒2020 рр.» 

розділу 9 «Спільне фінансування: бюджет НАТО та управління фінансами» веб-сайту 

NATO Handbook. Які з держав світу суттєво збільшили вклади-видатки на оборону, чим 

це зумовлено? 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Програма НАТО «Євро-Атлантичне партнерство».  

2. Програма НАТО «Середземноморський діалог».  

3. Програма НАТО «Стамбульська ініціатива».  

4. Особливості співпраці НАТО з Україною. 

 

Контрольні питання. 

1. Розкрийте сутність партнерських програм співпраці НАТО з країнами світу.  

2. Охарактеризуйте цивільну діяльність НАТО.  

3. Перелічіть держави з найбільшими внесками у бюджет НАТО.  

4. Назвіть місії, що зараз здійснюються під егідою НАТО.  

5. Опишіть напрямки співпраці НАТО з Україною. 
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Тема 12. Міжнародні організації з регулювання в соціальній сфері 

 

План семінарського заняття: 

1. Міжнародна організація праці – МОП.  

2. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури – ЮНЕСКО. 

3. Світова туристська організація – СТО. 

 

Питання для обговорення 

1. Які критерії для віднесення міжнародної організації до групи регулюючих у сфері 

соціальних відносин? 

2. Які положення передбачені в конвенціях і рекомендаціях МОП відносно 

мігрантів? 

3. Назвіть найважливіші програми ЮНЕСКО. 

 

Завдання. Слухачі готують відповіді на наведені питання у плані семінарського 

заняття та на питання для самостійного вивчення. Потім по черзі обґрунтовують свою 

точку зору. Після обговорення кожного питання викладач підводить підсумки.  

 

Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

Теми рефератів: 

1. Світова організація інтелектуальної власності: основні цілі, функції та значення. 

2. Програма ООН з навколишнього середовища: структура та відомі міжнародні 

проекти. 

3. Загальносвітові кампанії Програми ООН щодо населених пунктів. 

4. Дитячий фонд ООН: основні цілі та напрями діяльності. 

5. Фонд розвитку ООН для жінок: основні цілі та напрями діяльності. 

 

Контрольні питання. 

1. У чому полягає головна мета МОП? 

2. У чому полягає принцип тристороннього представництва держави-члена МОП? 

3. Які стратегічні цілі має МОП? 

4. У чому полягає суть конвенцій МОП? 

5. Які функції виконує Міжнародна конференція праці? 

6. Які цілі ставить перед собою ЮНЕСКО? 

7. У чому полягає головна мета Світової туристичної організації? 
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Вимоги та рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни 

 

Навчальним планом передбачено написання та захист курсової роботи з 

дисципліни «Міжнародні організації». 

Курсова робота, яка є одним з видів науково-дослідної роботи, виконується 

слухачем протягом усього навчального року під керівництвом викладача, оформлюється 

відповідно до певних вимог та підлягає прилюдному захисту на засіданні кафедри.  

Курсова робота є однією з найважливіших форм навчального процесу та має 

практичну спрямованість, оскільки надає слухачу можливість сформувати навички 

самостійного пошуку, систематизації, аналізу та узагальнення літератури за визначеною 

темою; закріпити отримані теоретичні знання за спеціальністю; набути первинного 

досвіду науково-дослідницької роботи; виробити навички творчого пошуку, самостійного 

викладення матеріалу та аргументації своєї точки зору.  

У результаті написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні організації» 

слухач повинен уміти:  

- самостійно працювати з навчальною та науковою літературою;  

- проводити пошук та систематизацію матеріалу, отриманого у результаті вивчення 

теми курсової роботи;  

- володіти методикою проведення наукового дослідження;  

- робити науково обґрунтовані висновки з проведеної роботи;  

- уміти обґрунтовано відстоювати свою позицію при публічному захисті курсової 

роботи;  

- оформлювати курсову роботу відповідно до вимог діючого законодавства у сфері 

освіти та охорони права інтелектуальної власності.   

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачем кафедри. 

 

Етапи виконання курсової роботи  

Виконання курсової роботи складається з наступних основних етапів:  

1) Вибір та призначення теми.  

2) Розробка плану курсової роботи.  

3) Підбір наукової та навчальної літератури з теми курсової роботи.  

4) Підготовка тексту та оформлення роботи.  

5) Виконання рекомендацій викладача, зазначених у рецензії на курсову роботу, та 

підготовка до захисту.  

6) Захист курсової роботи. 

 

Теми для написання курсової роботи: 

1. Механізм прийняття рішень у міжнародних організаціях.  

2. Міжнародні організації глобального типу.  

3. Неформальні міжнародні організації.  

4. Етапи розвитку системи міжнародних організацій. 

5. Нормативні документи, що регламентують участь України у міжнародних 

організаціях.  

6. Участь України у міжнародних організаціях глобального типу.  

7. Участь України у міжнародних організаціях регіонального типу.  

8. Неурядові міжнародні організації, що діють на території України.  

9. Переваги та загрози членства України у міжнародних організаціях. 

10. Історія створення ЮНЕСКО.  

11. Співробітництво України у рамках ЮНЕСКО.  

12. Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).  

13. Гендерна політика Міжнародної організації з міграції (МОМ).  

14. Дослідження проблем міграції і здоров’я під егідою МОМ.  



15. Протидія торгівлі людьми та напрацювання МОМ.  

16. Діяльність МОМ в Україні.  

17. Проекти Всесвітньої туристичної організації (ВТО).  

18. Розвиток туризму в Україні та співпраця з ВТО.  

19. Співпраця України та ВООЗ. 

20. Формування бюджету ООН.  

21. Географія миротворчих місій під егідою ООН.  

22. Участь ООН у вирішенні соціально-економічних і політичних проблем у 

Сомалі.  

23. Участь ООН у вирішенні соціально-економічних і політичних проблем в 

Афганістані.  

24. Участь ООН у вирішенні соціально-економічних і політичних проблем у 

Демократичній республіці Конго.  

25. Участь ООН у вирішенні соціально-економічних і політичних проблем у 

Лівані.  

26. Функціонування Косово як самостійного державного утворення під 

патронатом миротворчих сил ООН.  

27. Діяльність Місії ООН із стабілізації в Гаїті.  

28. Програми, що здійснюються у світі з ініціативи підрозділу ООН з 

гуманітарних питань.  

29. ООН та проблеми її реформування. 

30. Військовий потенціал регіональних держав.  

31. Діяльність міжнародних військових організацій.  

32. Передумови утворення та цілі діяльності Блоку Тихоокеанський пакт безпеки. 

33. Антитерористична діяльність міжнародних військових організацій. 

34. Програма НАТО «Євро-Атлантичне партнерство».  

35. Програма НАТО «Середземноморський діалог». 

36. Програма НАТО «Стамбульська ініціатива».  

37. Особливості співпраці НАТО з Україною. 

38. Кредитна політика Світового банку.  

39. Кредитна політика Міжнародного Валютного Фонду.  

40. Діяльність міжнародних фінансових організацій у Східній Азії та Океанії.  

41. Діяльність міжнародних фінансових організацій в Європі й Центральній Азії.  

42. Програми фінансування міжнародних фінансових організацій у Латинській 

Америці та Карибських країнах.  

43. Діяльність Світового Банку на Близькому Сході.  

44. Африканська Субсахара та кредитні програми СБ й МВФ.  

45. Особливості співпраці Світового Банку з Україною. 

46. Діяльність Лондонського клубу кредиторів.  

47. Діяльність Паризького клубу кредиторів.  

48. Роль міжнародних неформальних організацій у розв’язанні глобальних 

проблем.  

49. Тематика доповідей Римського клубу та напрямки реалізації його ідей у 

країнах й регіонах світу.  

50. Вплив на світові економічні, політичні, соціальні процеси Більдербергського 

клубу. 

51. Історія формування Європейського Союзу.  

52. Соціально-економічна характеристика держав-членів ЄС.  

53. Інституційна структура Європейського Союзу.  

54. Геополітична стратегія Європейського Союзу.  

55. Геоекономічна стратегія Європейського Союзу.  

56. Боротьба ЄС із міжнародним тероризмом.  



57. Напрямки вирішення ЄС проблеми нелегальної міграції.  

58. Подолання ксенофобських настроїв на території ЄС.  

59. Співробітництво ЄС із іншими міжнародними організаціями.  

60. Внутрішні загрози подальшого розвитку ЄС.  

61. Проблеми інтеграції України у Європейський Союз.  

62. Єврорегіони та їх роль в інтеграційних процесах у Європі. 

63. Діяльність ГУАМ.  

64. Структура, цільові завдання та інтеграційні процеси СНД.  

65. Історія створення та перспективи розвитку ОЧЕС.  

66. Роль Ліги арабських держав у світових інтеграційних процесах.  

67. Напрямки співпраці НАФТА та МЕРКОСУР.  

68. Передумови створення Африканського Союзу. 

69. Відмінність в інтеграційних процесах між Європою та Північною Америкою.  

70. Стратегія розвитку Африки ‒ НЕПАД. 

 

Вимоги до написання та оформлення курсової роботи: 

1. Структура курсової роботи складається з: 

 Титульного аркушу; 

 Змісту; 

 Вступу; 

 Основної частини, що складається з двох розділів (1 розділ – теоретичний, 2 

розділ – аналітичний); 

 Висновків;  

 Списку використаних джерел; 

 Додатків (якщо необхідно).  

2. Обсяг курсової роботи повинен складати 30-35 сторінок машинописного тексту. 

Кількість джерел – не менше 20. Скорочення слів в тексті не припускається, за 

виключенням офіційно встановлених абревіатур. 

3. Робота виконується на стандартних аркушах білого паперу формату А-4 (розмір 

210×297). Текст роботи виконується на одній сторінці листка. 

4. Робота друкується в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman Cyr, розмір  (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Вирівнювання 

тексту по ширині. Текст без переносів. 

5. Розмір полів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 

20 мм, нижнє – 20 мм. 

6. Нумерація сторінок ставиться у верхньому правому куті. Титульний аркуш не 

нумерується, але в загальну нумерацію входить. 

7. Текст вступу, кожного розділу, висновків друкується з нової сторінки. 

8. Посилання в тексті на джерела слід зазначати в квадратних дужках, в яких перша 

цифра – це номер джерела у списку, а друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 7]. 

9. Оформлення списку використаних джерел виконується відповідно до ДСТУ 

8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титульний аркуш курсової роботи з дисципліни «Міжнародні організації» має 

наступний вигляд:  

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Міжнародні організації» 

 

 

Тема: «Особливості співпраці НАТО з Україною» 

 

Виконав (ла): студент(ка) групи ___ 

Іванов І. І.  

Керівник: к.е.н., доцент Чернишова Л.О.  

 

Загальна оцінка 

за курсову роботу ___________ балів  

 

 

Харків – 2020 
Захист курсової роботи  

На захисті курсової роботи слухач повинен вільно орієнтуватися в будь-якому 

питанні своєї теми, знати визначення, категорії й терміни. Окрім того, слухач повинен 

дати вичерпні відповіді на питання викладача під час захисту. Необхідно показати та 

доказати, що робота написана самостійно. Якщо під час захисту курсової роботи 

з’ясовується, що слухач не є її автором, захист припиняється, і він зобов’язаний написати 

роботу з іншої теми. Процедура захисту є наступною: 1) науковий керівник пише 

рецензію, в якій відмічаються як позитивні моменти, так і недоліки підготовленої роботи; 

2) при індивідуальній бесіді наукового керівника та слухача обговорюється змістовний бік 

недоліків, можливі причини й надаються рекомендації про недопущення надалі подібних 

помилок; 3) за результатами перевірки й індивідуальної бесіди керівник оцінює курсову 

роботу; 4) захист окремих курсових робіт може бути винесений на засідання викладачів 

кафедри (комісію). У випадку незадовільної оцінки студент повинен написати курсову 

роботу з нової теми або, якщо дозволить науковий керівник, доопрацювати повернену 

роботу. За курсову роботу оцінка виставляється за 20-бальною шкалою. Курсова робота 

слухачу не повертається й зберігається в архіві. 

 

4. Завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок 

студентів, семестрових екзаменів (залікових робіт). 
 

Перелік питань до іспиту 

1. Причини виникнення і місце міжнародних організації в системі регулювання 

міжнародних економічних відносин. 

2. Історія виникнення та сутність поняття «міжнародна організація». 

3. Типізація сучасних міжнародних організацій. 

4. Правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій.  

5. Організаційно-функціональна структура міжнародних організацій. 

6. Методи, процедури та технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних 

організаціях. 

7. Роль і правовий статус міжнародних службовців у міжнародних організаціях. 



8. Інститут постійних представництв країн при міжнародних організаціях. 

9. Історія створення, цілі та принципи діяльності, членство в ООН. 

10. Організаційна структура ООН: головні органи, принципи їх функціонування, 

повноваження та компетенція. 

11. Допоміжні органи ООН, їх призначення та напрями діяльності. 

12. Міжнародні організації в боротьбі з незаконним бізнесом. 

13. Сутність, правовий статус, види та організаційні структури міжнародних 

неурядових організацій. 

14. Особливості діяльності основних міжнародних неурядових організацій. 

15. Механізм функціонування та діяльність міждержавних організацій у 

Європейському регіоні. 

16. Міждержавні організації в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та Арабському 

світі. 

17. Міждержавні організації в Африканському та Американському регіонах. 

18. Співпраця України з міжнародними організаціями глобального типу: України 

та ООН. 

19. Україна і міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. 

20. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 

21. Пріоритетні напрями взаємодії України з міжнародними регіональними 

організаціями. 

22. Сутність, види, функції та основні типи органів у структурі міждержавних 

організацій. 

23. Міждержавні економічні організації загальної компетенції. 

24. Організації з регулювання в галузі промисловості й енергетики. 

25. Організації з регулювання в галузі сільського господарства й продовольства. 

26. Організації з регулювання в галузі транспорту й зв’язку. 

27. Система міжнародних організацій, пов'язаних з регулюванням світової торгівлі.  

28. Світова організація торгівля (СОТ): цілі, функції, принципи діяльності та 

організаційна структура. 

29. Загальна характеристика основних глобально-універсальних торговельних 

організацій. 

30. Міжнародні галузеві організації та особливості їх діяльності. 

31. Система міжнародних організацій у валютно-кредитній сфері. 

32. Діяльність Міжнародного валютного фонду, як глобальної валютно-кредитної 

організації. 

33. Загальна характеристика організацій групи Світового банку. 

34. Організації з регулювання міжнародних розрахунків та зовнішньої 

заборгованості. 

35. Передумови створення організації: цілі та завдання.  

36. Організаційна структура установи. 

37. Основні напрями співпраці України з НАТО. 

38. Міжнародна організація праці – МОП.  

39. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури – ЮНЕСКО. 

40. Світова туристська організація – СТО. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рекомендована література. 
 

1. Андросова Т.В., Кот О.В., Козуб В.О. Міжнародні організації: навчальний 

посібник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Електрон. дані. Харків: ХДУХТ, 2018. 235 с. 

2. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: Навч. посібник / За ред. 

Козака Ю.Г. Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2011. 344 с. 

3. Мокій А.І., Яхно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації: Навч. посібник Київ, 

2011. 280 с. 

4. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації. Київ: Издательство: ТОВ 

«Кондор», 2010. 182 с. 

5. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: 

Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. вид. 2-ге. Київ: КНЕУ, 2010. 660 с. 

6. Грачевська Т. О. Міжнародні неурядові організації та їх внесок у проблему 

подолання бідності. Грані. 2014. № 5. С. 162-166. 

7. Діяльність Міжнародної організації праці: навч. посіб. Нац. ун-т цивіл. захисту 

України. Харків : ХНАДУ, 2015. 184 с. 

8. Жекало Г. І. Міжнародні організації у політичних протиріччях та конфліктах 

сучасної України: концепція досліджень. Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 86. С. 330-334. 

9. Зубарева А.Є. Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав людини : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Одеса, 2015.   

20 с. 

10. Касьянова М. М. Міжнародні організації з захисту прав мігрантів. Гілея: 

науковий вісник. 2015. Вип. 102. С. 432-437. 

11. Коваленко С.О. Кодифікація інституту відповідальності міжнародних 

організацій у міжнародному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. 18 с. 

12. Кучик О.С. Україна в міжнародних організаціях: підручник; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 411 с. 

 

Допоміжна література 

13. Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой 

системы: уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. 

2010. 328 с. 

14. Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Степанов Е.И. Современная глобализация: 

Состояние и перспективы: монография. Москва, 2015. 304 с. 

15. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях: Для соискателей и аспирантов ВУЗов. Москва: 

Издательство: Юнити, 2011. 

16. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського 

В.В., Кутайні З. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 440 с. 

17. Козуб В.А., Носач Л.Л., Дядин А.С. Международные организации: учебно-

метод. пособие для иностранных соискателей (на русском языке). Харьков: Издательство 

«Форт», 2014. – 235 с. 

18. Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые аспекты 

деятельности. Москва: Омега-Л, 2006. 296 с. 

19. Наумов А.О. Международные неправительственные организации в 

современной мирополитической системе. Москва, 2016. 272 с. 

20. Шреплер Х. – А. Международные экономические организации: Справочник. 

Москва: Междунар. отношения, 2016. 456 с. 

21. Международное право / Под ред. Колосова Ю.М., Кузнецова В.Н. Москва: 

Международные отношения, 1998. С. 179. 



22. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно-правовом регулировании. Москва: Дело, 1999. С. 63. 

23. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. Москва 

Консалтбанкир, 2011. С. 375-571. 

24. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних 

переговорів. Тексти офіційних документів. Київ: Вимір, 1998. С. 438. 

25. Андросова Т.В., Носач Л.Л., Козуб В.О., Гринько П.Л. Міжнародні 

організації: методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів денної та 

заочної форми навчання напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Менеджмент». 

Харків: Видавництво «Форт», 2013. 70 с. 

26. Андросова Т.В., Носач Л.Л., Козуб В.О., Гринько П.Л. Міжнародні 

організації: методичні рекомендації і завдання з організації самостійної та індивідуальної 

роботи здобувачів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки «Міжнародна 

економіка», «Менеджмент». Харків: Видавництво «Форт», 2013. 88 с. 

27. Козуб В.А., Чернышова Л.А, Носач Л.Л. Международные организации: 

методические рекомендации для семинарских занятий для соискателей по направлению 

подготовки 6.030503 «Международная экономика». Харьков: «Издательство «Форт», 

2017. 46 с. 

28. Козуб В.А., Чернышова Л.А, Носач Л.Л. Международные организации: 

методические рекомендации по организации самостоятельной и индивидуальной работы 

соискателей по направлению подготовки 6.030503 «Международная экономика». Харьков: 

«Издательство «Форт», 2017. 40 с. 

29. Козуб В.О., Гринько П.Л. Міжнародні організації: тестовий тренінг. Вид. 2-

ге, перероб. та доп. Харків: «Видавництво «Форт», 2016. 63 с. 

 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. Група Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.worldbank.org 

2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.worldbank.org/ibrd 

3. Міжнародна торговельна палата (МТП) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.iccwbo.org 

4. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.unctad.org 

5. Конференція ООН щодо права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uncitral.org 

6. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.aseansec.org 

7. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org 

8. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.opec.org 
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