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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні організації» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми  

«Міжнародні відносини та регіональні студії» 

підготовки бакалавра 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні організації» 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.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 

- формування наступних загальних компетентностей: 

 

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. 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

 

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 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, 
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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. 

 

1.3. Кількість кредитів: 3 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

Семестр 

4-й - 

Лекції 

32 год. - 

Семінарські заняття 

16 год. - 

Самостійна робота 

42 год. - 

 

 

1.6. Заплановані результати навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

 

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, 
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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. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних 

відносин.  
Сутність поняття «міжнародної організації». Чинники утворення. Критерії типізації 

міжнародних організацій та характерні риси організацій відповідних типів. Організаційно-

функціональна структура міжнародних організацій: мета, сфера компетенції, функції, 

механізми прийняття рішень та їх виконання. Класифікація міжнародних організацій за 

ступенем інтеграції (зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, 

спільний ринок, економічний союз). Прийняття рішень у міжнародних організаціях. 

Механізми впливу міжнародних організацій на країни-члени. 

 

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

співробітництво.  
Мета, цілі й принципи діяльності. Членство в ООН. Організаційно-функціональна 

структура ООН. Головні органи: Генеральна Асамблея (ГА), Рада безпеки (РБ), Економічна і 

соціальна рада (ЕКОСОР), Рада з опіки (РО) Міжнародний суд, Секретаріат. Регіональні 

комісії ООН. Європейська економічна комісія (ООН/ЕЄК), Економічна і соціальна комісія 

для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО), Економічна і соціальна комісія для Західної Азії 

(ЕСКЗА), Економічна комісія для Латинської Америки і країн Карибського басейну 

(ЕКЛАК), Економічна комісія для Африки (ЕКА).  

Фонди, програми і робочі органи ООН: Фонд розвитку інвестицій, Конференція ООН з 

торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Програма розвитку ООН (ПРООН), Програма з 

навколишнього середовища (ЮНЕП), Всесвітня продовольча програма (ВВП) та ін.  

Спеціалізовані установи ООН: Міжнародна організація праці (МОП), Продовольча і 

сільськогосподарська організація (ФАО), Організація з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація з промислового 

розвитку (ЮНІДО). Автономні організації, пов’язані з ООН: Міжнародне агентство з атомної 

енергетики (МАГАТЕ), Міжнародна рада з контролю за наркотичними засобами, 

Міжнародний торговий центр (МТЦ), Всесвітня торгова організація (ВТО), Всесвітня 

організація з туризму (ВОТ). 

 

Тема 3. Сучасні інтеграційні угруповання світу.  
Західноєвропейська модель інтеграції. Європейський Союз (ЄС): цілі, принципи, 

структура діяльності. Рада Європи як міждержавна організація універсального характеру. 

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), Консультативні групи держав. 

Організації у рамках ЄС: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС –«спільний ринок»). 

Європейський валютний союз (Єврозона), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), 

Європейський економічний простір (ЄЕП). Регіональні економічні організації країн Західної 

і Східної Європи: Рада держав Балтійського моря (РДБМ), Організація Чорноморського 

економічного співробітництва (ОЧЕС).  
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Економічна інтеграція держав американського регіону: Організація Американських 

держав (ОАД). Латиноамериканська економічна система (СЕЛА), Північноамериканська 

зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Карибський 

спільний ринок (КАРІКОМ). Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 

АзіатськоТихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). Організація арабських 

країнекспортерів нафти (ОАПЕК). Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), 

Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА). 

 

Тема 4. Міждержавні організації з регулювання економічних відносин на галузевому 

рівні. 

Регулювання в галузі сільського господарства й продовольства: Продовольча й 

сільськогосподарська організація (ФАО), Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (МФСР), Світова продовольча рада (СПР). Організація з регулювання в галузі 

промислового розвитку (ЮНІДО). Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ). 

Міжнародні організації у боротьбі з незаконним бізнесом (ФАТФ). Міжнародна організація 

праці (МОП): цілі, структура, членство.  

Діяльність основних неурядових економічних організацій (Міжнародний 

Кооперативний альянс; Європейський діловий конгрес; Римський клуб; Дакарський клуб). 

Всесвітній економічний форум (Давос). 

 

Тема 5. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі.  
Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі. Конференція ООН з 

торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Комісія ООН з торгівлі і розвитку (ЮНСІТРАЛ). 

Міжнародний торговельний центр (МТЦ).  

Основні напрями регулювання світової торгівлі. Міжнародні багатосторонні 

торгівельні переговори (раунди). Створення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). 

Світова організація торгівлі (СОТ): організаційна структура, принципи діяльності. 

Процедури вступу до СОТ. Міжнародні організації з регулювання світових товарних ринків: 

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Міжнародний торговий центр 

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний 

спільний ринок (МЕРКОСУР), Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), 

Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА) тощо. 

 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного 

регулювання світового господарства  
Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку. 

Міжнародний валютний фонд: основні цілі та напрями діяльності. Механізм кредитування та 

фінансування МВФ. Банк міжнародних розрахунків (БМР). 

 

Тема 7. Міжнародні організації у сфері безпеки  

Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Цілі і принципи діяльності 

НАТО. Структура НАТО. Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. 

Стратегічні концепції НАТО після закінчення “холодної війни”. Основні завдання та етапи 

миротворчої діяльності НАТО. Миротворча діяльність НАТО на Балканах, в Іраку, 

Афганістані та Дафурі. Антитерористичний напрям діяльності НАТО.  

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ.) Історія створення ОБСЄ. 

Цілі і принципи. Гельсінський Заключний Акт. Трансформування НБСЄ в ОБСЄ. Структура 

ОБСЄ. Основні напрямки діяльності. Миротворча діяльність ОБСЄ. Місії ОБСЄ. 

Превентивна дипломатія ОБСЄ.  

Інформаційна діяльність НАТО та ОБСЄ. 

 

Тема 8. Проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними 

організаціями.  
Еволюція розвитку відносин України з основними міжнародними економічними 

організаціями. Особливості сучасного етапу співробітництва України з ООН та 

економічними організаціями системи ООН. Україна і Світова організація торгівлі(СОТ). 
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Співробітництво України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями. Україна і 

МВФ. Діяльність Світового банку в Україні. Україна та ЄБРР. Відносини України з 

економічними організаціями галузевого напряму (ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, ВОТ). 

«Європейський вектор» економічної інтеграції України, перспективи співробітництва з 

країнами ЄС. Основні напрями співпраці України з НАТО. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л сем. лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

Тема 1. Міжнародні 

організації в системі 

регулювання міжнародних 

економічних відносин 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Організація 

Об’єднаних Націй (ООН) 

та міжнародне економічне 

співробітництво. 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 3. Сучасні 

інтеграційні угруповання 

світу. 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 4. Міждержавні 

організації з регулювання 

економічних відносин на 

галузевому рівні. 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 5. Міжнародні 

організації у сфері 

регулювання світової 

торгівлі. 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 6. Міжнародні 

валютно-фінансові 

організації в системі 

наддержавного 

регулювання світового 

господарства 

10 4 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 7. Міжнародні 

організації у сфері безпеки 

10 4 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 8. Проблеми та 

перспективи 

співробітництва України з 

міжнародними 

організаціями. 

10 4 2 - - 4 - - - - - - 

Усього годин 90 32 16 - - 42 - - - - - - 

 

 

 

4. Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних 

відносин 

Передумови та причини створення міжнародних організацій. Сутність та основні 

ознаки міжнародних організацій. Класифікація міжнародних організацій. Цілі, 

функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій. Що стало 

причиною створення міжнародних організацій? Чому Україні необхідно бути 

учасником основних міжнародних організацій? У чому полягають принципи, 

форми та методи зовнішньої політики держави? 

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

співробітництво. 

Цілі, принципи та функції організацій системи ООН. Організаційно-структурна 

побудова системи ООН. Загальна характеристика основних міжнародних 

організацій системи ООН. Охарактеризуйте діяльність України в Організації 

Об’єднаних Націй. 

2 

3 Тема 3. Сучасні інтеграційні угруповання світу. 

Розкрити зміст понять інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційне об’єднання, 

міжнародна торгівля. Навести приклади сучасних інтеграційних угрупувань.  

2 

4 Тема 4. Міждержавні організації з регулювання економічних відносин на 

галузевому рівні. 

Охарактеризувати міждержавні організації з регулювання економічних відносин 

на галузевому рівні. Розкрити сутність та значення. Вміти порівнювати їх вплив 

на світові події. 

2 

5 Тема 5. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі. 

Розкрити порядок організації та проведення міжнародного тендеру/аукціону, 

пояснити переваги від застосування окремих форм зовнішньої торгівлі. 

2 

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

регулювання світового господарства 

Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку. 

Міжнародний валютний фонд: основні цілі та напрями діяльності. Механізм 

кредитування та фінансування МВФ. Банк міжнародних розрахунків (БМР) та 

його роль в умовах глобалізації 

2 

7 Тема 7. Міжнародні організації у сфері безпеки 

Охарактеризувати механізми діяльності міжнародних організацій у системі 

забезпечення міжнародної безпеки. Розкрити сутність понять інформаційна 

безпека, кібербезпека, інформаційні загрози, тероризм. 

2 

8 Тема 8. Проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними 

організаціями. 

Охарактеризувати інтеграцію економіки України в глобальне господарство, а 

також проаналізувати проблеми та перспективи. Надати оцінку 

зовнішньоекономічному сектору України. Висвітлити вплив міжнародних 

фінансових організацій на економічний розвиток країни. 

2 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи 

(доповіді) 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних 

відносин 

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури за темою з метою 

підготовки до підсумкового семестрового контролю 

6 

2 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 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 
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7 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 

8 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 

 Разом 42 

 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання в межах дисципліни «Міжнародні організації» навчальним 

планом не передбачене. 

 

7. Методи навчання 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

лекція, як правило, у поєднанні з наочною демонстрацією (презентація), пояснення, дискусія, 

практичні завдання, семінарські заняття, спільний пошук вирішення проблеми, робота з 

науковою літературою, консультування, самостійна робота в тому числі в дистанційному 

курсі. 

8. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни «Міжнародні організації» застосовуються наступні методи 

контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з дисципліни складається з поточного 

контролю, який проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю 

на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів здобувачів при обговоренні питань на 

семінарських заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) враховуються при визначенні підсумкової залікової оцінки з дисципліни.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських та практичних 

заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових розділів (проміжний 

контроль) – на практичних та семінарських підсумкових заняттях та/або виконанням 

індивідуальної семестрової роботи Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки 

здобувачів: 

- тестові завдання;  

- розв’язування задач;  

- виконання творчих завдань. 

Сума балів, які здобувач вищої освіти може набрати за поточними контролями, 

дорівнює 60. Оцінка успішності здобувача з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів. Семестровий 

підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень 

здобувача. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку в 

терміни, встановлені графіком освітнього процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному програмою дисципліни «Міжнародні організації». Сумарна оцінка за вивчення 

дисципліни розраховується як сума поточних оцінок та балів, отриманих за результатами 

підсумкового семестрового контролю. Загальна сума балів поточного і підсумкового 

семестрового контролю складає 100. Набрана здобувачем кількість балів служить основою 

для оцінки за національною шкалою. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. Загальна 

кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до 80 хвилин.  

Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на екзамені:  

Теоретичні питання – 20 балів (2х10). 

Тести – 20 балів (10 тестових завдань х 2 бали).  
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Критерії оцінювання семінарських занять з дисципліни «Міжнародні організації»» 
Усний виступ, 

виконання 

письмового 

завдання 

Критерії оцінювання 

4 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу.  

3 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки.  

2 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

1 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

0,5 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 

Доповнення виступу: 

2 бали – отримують здобувачі вищої освіти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 

визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї 

та положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали власні 

аргументи щодо основних положень даної теми. 

1 бал отримують здобувачі, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що доповнює 

зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну думку. 

Суттєві запитання до доповідачів: 

2 бали отримують здобувачі вищої освіти, які своїм запитанням до виступаючого 

суттєво і конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми. 

1 бал отримують здобувачі вищої освіти, які у своєму запитанні до виступаючого 

вимагають додаткової інформації з ключових проблем теми, що розглядається. 

Ведення опорного конспекту лекції: 

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в якому у 

стисло і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі основних понять і 

положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. Дані поняття та положення є лише 

опорними сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати студенти під 

час лекції. Його ведення сприяє системному і глибокому засвоєнню навчального матеріалу, 

дозволяє простежити структурні зв’язки між різними поняттями, положеннями, концепціями, 

проблемами, теоріями тощо. 

Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи власноруч. Під час 

аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні тези лекції та пояснення викладача у 

визначеному в конспекті полі. Під час самостійної роботи рекомендується доповнити записи 

лекції та завершити виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ. 

2 бали нараховуються здобувачам, які в повному обсязі самостійно і творчо опрацювали 

всі питання лекції і вільно володіють її змістом. 

1 бал нараховується здобувачам, які опрацювали лише окремі питання лекції і не 
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достатньо вільно володіють її змістом. 

 

Критерії поточного контролю знань студентів 

Поточний контроль проводиться з метою визначення стану успішності здобувачів вищої 

освіти за період теоретичного навчання. Поточний контроль знань студентів здійснюється 

через проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного тестування. 
Письмова 

контрольна робота 

або тестування 

Критерії оцінювання 

15-20 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

10-14 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

5-9 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

1-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного 

тестового завдання. 

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (заліку): виконання 

поточного контролю у вигляді тестів за результатами яких він набрав не менше 31 балу. 

 

Підсумковий семестровий контроль 

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання 

здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку та екзамену. На 

підсумковий семестровий контроль виносяться питання, що передбачають перевірку розуміння 

здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни в цілому та рівня сформованості 

відповідних компетентностей після опанування курсу. 

Підсумковий контроль оцінюється у 40 балів та представлений у вигляді тестових та/або 

відкритих питань. 

За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для одержання заліку, 

становить 50 балів. 

 

За бажанням здобувач має можливість обрати тестову форму залікового білета 

(білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь)  

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). У разі настання / 

подовження дії обставин непоборної сили здобувачам вищої освіти денної форми навчання 

надається можливість скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, 

здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Міжнародні організації», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5749  

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5749
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9. Схема нарахування балів 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (денна форма навчання):  

Вивчення тем – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях – 20 балів; 

виконання індивідуального завдання або виконання практичних завдань – 20 балів; поточний 

контроль – 20 балів)  

Підсумковий контроль – 40 балів (з них: відповідь на теоретичне питання – 20 балів; 

тестові завдання – 20 балів АБО 20 тестових завдань – 40 балів). 

Заохочувальні бали – виконання індивідуального завдання – 5 балів, підготовка до 

видання наукової статті за тематикою дисципліни «Міжнародні організації» – 10 балів. 

 
Максимальні значення оцінювання діяльності студента при вивченні навчальної 

дисципліни (денна форма навчання) 

 

Поточний контроль, самостійна 

робота 

Разом Залікова 

робота 

Сума 

 

60 
 

40 
 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

8 8 6 8 8 8 6 8 

60  

Т1, Т2 ... – теми розділів. 

 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за результатами 

поточного контролю він набрав не менше 31 балу. 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 

90 – 100 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 

 

10. Рекомендована література 

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. 
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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 Європа / Кудряченко А. І. (голова редкол.), Ткаченко В. М. (заст. голови 

редкол.), Бульвінський А. Г. (відп. секр.), Бессонова М. М., Богданович І. І., Гуменюк Б. І., 

Дудко І. Д., Зернецька О.В., Кривонос Р. А., Мартинов А. Ю., Метельова Т. О., Погорєлова І. 

С., Солошенко В. В., Срібняк І. В., Яковенко Н. Л.; Наук. ред. А. Г. Бульвінський. ДУ 

«Інститут всесвітньої історії НАН України». ‒ К.: Видавництво «Фенікс», 2017. 564 с. 

10. Кучик О. С. Зовнішня політика України : підручник. Львів, 2018. 446 с. 

11. Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 411 с. 

12. Куц Г.М. Концептуалізація понять «національна безпека» і «державна безпека» у 

політико-правовому дискурсі. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 

культурологічні науки, збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2020. Вип. 1 (20). С. 139-153. 

13. Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, 

глобалізація: навч. посіб. К.: Кондор-Видавництво, 2017. 156 с. 

14. Макар Ю. І. Україна в міжнародних організаціях : навч. посібник / за ред. Ю. І. 

Макара. Чернівці : Прут, 2017. 880 с. 

15. Мельник Л. Г. Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика 

України у світлі промислових революцій : монографія. Суми : Сум. деж. ун-т, 2021. 336 с. 

16. Міжнародні відносини та світова політика [Електронний ресурс] : навчальний 

посібник. за заг. ред. О. М. Кузя. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 201 с. 

17. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: 3-тє вид. перероб. та доп. 

Навч. посібн. / за ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С. Київ.: ЦУЛ. 2018. 

344 с. 

18. Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. 

Ковалевського, Н. С. Логвінової. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 344 с. 

19. Міжнародні організації : навч. посіб. / укладачі: Т. В. Андросова, О. В. Кот, В. 

О. Козуб. вид. 2-ге, перероб. та доп. Харків. : ХДУХТ, 2018. 235 с. 

20. Мокій А. І. Яхно Т.П., Бабець І. Г. Міжнародні організації : навч. посіб. Київ. : 

ЦУЛ, 2017. 280 с 

21. Недбай В. В. Світова політика сучасності: навч. посіб. Миколаїв : Швець В. Д., 

2017. 237 с. 

22. Почепцов, Георгій. Фейк. Технології спотворення реальності. ВД «Києво- 

Могилянська Академія», 2020. 224 с. 

23. Примуш Р. Б. Система колективної безпеки як основа національної та 

міжнародної безпеки. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. Інвестиції: практика та досвід. 2022. №5 

С.71-75. 

24. Резнікова Н. В. Глобальні екологічні проблеми в сучасному світі: екологічна 

детермінанта міжнародних економічних відносин. Київ : Вістка, 2018. 216 с. 

25. Румик І. І. Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, 

практики: монографія. Київ : КРОК, 2020. 420 с. 

26. Рущенко, Ігор. Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського 

конфлікту. ВД «Києво-Могилянська Академія», 2020. 436 с. 

27. Стройко Т.В. Міжнародні організації: навч. посіб. Київ : КондорВидавництво, 

2018. 250 с. 

28. Фесенко М. В. Світ-система і її суб'єкти в глобальних політичних 

трансформаціях Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2017. – № 15.  

29. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової 

революції до глобалізації демократії. Київ : Наш формат. 2019. – 608 с. 

30. Шергін С. Політологія міжнародних відносин. К: Центр навчальної 

літератури, 2019. 256 с. 

31. Юхименко, Петро. Глобалізація та політика національної безпеки. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2021. 408 с. 

32. Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір: монографія /за заг. ред. 
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В.І. Розвадовського. Київ : КНТ, 2017. 223 с 

33. Baylis J. The Globalization of World Politics : An Introduction to International 

Relations / J. Baylis. ‒ 7-th ed. ‒ Oxford, United Kingdom ; New York : Oxford University Press, 

2017. – 610 p 

34. Booth, Ken. Theory of World Security. Cambridge University Press. 2007. 489 p. 

35. Chirico J. Global Problems, Global Solutions: Prospects for a Better World / J. 

Chirico. – Thousand Oaks : SAGE, 2018. – 648 p. 

36. Elena Lazarou and Ionel Zamfir, with contributions from Sebastian Clapp, Angelos 

Delivorias, AlinaDobreva, Beatrix Immenkamp, Issam Hallak, Eric Pichon, Matthew Parry and 

Branislav Stanicek, Members' Research Service, EPRS(2022). Peace and Security in 2022. 

Overview of EU action and outlook for the future. P.83. 

37. Hurd I. International Organizations : Politics, Law, Practice. 3 rd ed. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2017. 310 p. 

38. Fran, Bekkers, Hans, van der Louw, Patrick, Bolder (Jan. 1, 2019). Bianca 

TorossianSubstantiating the Defence Strategic Challenges. Hague Centre for Strategic Studies. P. 

56. 

39. International Organization and Global Governance / T. G. Weiss, R. Wilkinson 

(eds.). 2 nd ed. London : Taylor & Francis Ltd, 2018. 778 p. 

40. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations / J. 

Baylis, S. Smith, P. Owens (eds.). 7 th ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. 610 p. 

41. Peace Operations Training Institute. Fifth edition: 2022 by Major General (Retired) 

Robert Gordon. P.179. 

 
 

Допоміжна література 
1. Буяджа С. Позитивний досвід правового регулювання боротьби з 

кіберзлочинністю в країнах ЄС. Європейський політичний і правовий діскурс. – 2017. – Vol. 

4. – Iss. 4 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_4_7.  

2. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої 

політики: Вибр. наук. праці. Київ : НІСД, 2016. 528 с. 

3. Глобальна та національна безпека: підручник / за заг. ред. Г.П.Ситника. Київ : 

НАДУ, 2016. 784 с. 

4. Єремєєва І.А. Проблеми трансформації міжнародних збройних конфліктів у 

сучасному світі. Politicus. – 2017. - №6. – С.128–131. 

5. Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному 

контексті. К.: Наш Формат, 2018. – 320 с. 

6. Коппель О., Пархомчук О., Міжнародні відносини ХХ ст. Навчальний посібник. 

Київ : Друкарський двір Олега Федорова. 2019. 390 с. 

7. Ластовський В. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2017. 195 с. 

8. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети / за ред. І. 

Горобець та ін. Київ : Дипломатична академія України при МЗС України. 2017. 436 с. 

9. Панова І.О., Жеваго О.К. Історико-теоретичні аспекти дослідження формування 

зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран. «Проблеми економіки» – 2022. – № 2. 

10. Тіт О. Суспільні рухи як форма громадянського активізму в сучасній Україні. 

Вісник Львівського ун-ту. Серія «філософсько-політологічні студії» – 2019. – Вип. 24. – С. 

204–211. 

11. Хаас Р. Розхитаний світ: зовнішня політика Америки і криза старого ладу / 

пер. з англ. Микола Климчук. Київ: Основи, 2019. 375 c. 

12. Шергін С. О.. Політологія міжнародних відносин: навчальний посібник. 2-е 

вид., випр. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 

13. International security in the frame of modern global challenges: Collection of 

scientific works. – Mykolas Romeris University, Vilnius, 2018. 556 p 

14. Steger M. B. Globalization : A Very Short Introduction / M. B. Steger. ‒ 4th ed. ‒ 

Oxford, United Kingdom ; New York, USA : Oxford University Press, 2017. 148 p. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_4_7
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11. 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/ 
 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах дії обставин непоборної сили 

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою навчання  

або повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається 

можливість скласти залік в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному 

курсі «Міжнародні організації», режим доступу: 
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5749  

http://www.bis.org/
http://www.world-bank.org/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.asean.org/
https://www.iaea.org/
https://www.un.org/en/
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.ifc.org/
http://www.bsec-organization.org/
http://www.fao.org/
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5749

