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1. Навчальний контент 
 

Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних 

економічних відносин 

Сутність поняття «міжнародної організації» та її основні ознаки. Чинники, 

що обумовлюють утворення міжнародних організацій. Історія виникнення та 

етапи формування та розвитку системи міжнародних організацій. Порядок 

утворення міжнародних організацій. Класифікація міжнародних організацій. 

Основні критерії типології міжнародних організацій. Типізація міжнародних 

організацій. Критерії типізації. Місце міжнародних організацій в системі 

регулювання міжнародних економічних відносин. Глобальні проблеми 

сучасності і роль міжнародних організацій у їх вирішенні. 

 

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних  організацій  

Правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій. Цілі, 

функції та структура міжнародних організацій. Методи прийняття рішень у 

міжнародних організаціях. Основні етапи процедури прийняття рішень. 

Технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних організаціях. Постійні 

представництва держав при міжнародних організаціях. Міжнародні 

службовці. Основні ознаки статусу міжнародного службовця. Права і функції 

спостерігачів при міжнародній організації країни - не члена даної організації. 

 

Тема 3. Міждержавні економічні організації 

Сутність та види міждержавних організацій. Діяльність міждержавних 

організацій загальноекономічного характеру. Європейський Союз (ЄС). 

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЄСР). Ліга 

арабських держав (ЛАД), Латиноамериканська економічна система (ЛАЕС), 

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Консультативні групи 

держав. Діяльність галузевих міждержавних організацій.  

 

Тема 4. Неурядові міжнародні організації  

Історія виникнення, сутність та види міжнародних неурядових організацій. 

Порядок створення, компетенція, методи впливу неурядових міжнародних 

організацій на вирішення глобальних проблем. Організаційні структури 

неурядових економічних організацій. Діяльність основних неурядових 

економічних організацій. Всесвітній економічний форум, Організація 

Червоного Хреста та Червоного Полумісяця, Грінпіс, Міжнародний 

олімпійський комітет (МОК), Міжнародні торгівельні і торговельно-

промислові палати.  

 

 



Тема 5. ООН та міжнародне економічне співробітництва  

Історичні передумови створення Організації Об’єднаних Націй. 

Призначення, функціональна структура ООН. Цілі і принципи ООН. 

Членство в ООН. Структура ООН. Бюджет ООН. Проблеми реформування 

ООН. Роль ООН в розв’язанні проблем війни і миру. Еволюція форм і 

методів діяльності ООН щодо врегулювання міжнародних конфліктів. 

Програми ООН. Програма розвитку ООН (ПРОООН). Світова продовольча 

програма (СПП). Програма з довкілля (ЮНЕП). Міжнародна програма з 

контролю за наркотиками. Участь України в роботі ООН. Міжнародне 

значення діяльності ООН. 

 

Тема 6. 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 7. Міжнародні валютно-фінансові організації 

Економічні та фінансові спеціалізовані установи ООН. Міжнародний 

валютний фонд. Функціональна структура та функції МВФ. Напрями 

діяльності МВФ. Група Світового банку. Міжнародний банк реконструкції 

й розвитку – МБРР. Кредитна політика МБРР. Міжнародна фінансова 

корпорація – МФК. Міжнародна асоціація розвитку – МАР. Багатостороння 

агенція з гарантії інвестицій – БАГІ. Міжнародний центр з урегулювання 

інвестиційних спорів — МЦУІС. Регіональні банки розвитку. Європейський 

банк реконструкції і розвитку – ЄБРР. Міжамериканський банк розвитку – 

МАБР. Африканський банк розвитку – АфБР. Азіатський банк розвитку – 

АзБР. Ісламський банк розвитку – ІБР. 

 

Тема 8. Участь України в міжнародних організаціях  

Співробітництво України з міжнародними організаціями. Діяльність 

міжнародних фінансових інститутів в Україні. Проблема зовнішнього боргу в 



Україні та шляхи її вирішення. Участь України в організації Об’єднаних 

Націй. Технічна допомога Україні в рамках програм ООН. Україна та 

Європейський Союз. Курс на євроінтеграцію: правові та економічні аспекти 

співробітництва. Напрями діяльності та подальші перспективи 

співробітництва з ЄС. НАТО як економічний партнер України. Етапи та 

особливості набуття членства у НАТО. Участь у заходах із підтримання 

міжнародного миру і безпеки як один із пріоритетних напрямів зовнішньої 

політики України. 

  

2. Плани практичних (семінарських) занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародні організації в системі регулювання 

міжнародних економічних відносин 

План: 

1.1. Основні етапи розвитку системи міжнародних 

організацій 

1.2. Типізація міжнародних організацій 
1.3. Місце міжнародних організацій у системі 

регулювання МЕВ 
Завдання: 

- пояснити найважливіші причини створення 

міжнародних організацій; 

- ознайомитися з понятійним апаратом дисципліни 

міжнародні організації; 

- назвати причини виникнення міжнародних організацій; 

- зробити доповідь-екскурс за темою: «Особливості 

сучасного етапу розвитку міжнародних організацій; 

- провести аналіз історичних коренів досліджень і засад  

формування уявлень про міжнародні  організації; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

2 

2 Тема 2. Механізм функціонування міжнародних  

організацій 

План: 

2.1. Правові норми і принципи функціонування 

міжнародних організацій 

2.2. Цілі, функції та структура міжнародних організацій 

2.3. Механізми впливу міжнародних організацій на країни 

-члени   

Завдання: 

2 



- визначити, в чому полягає відмінність між 

теоретичними уявленнями про міжнародні організації, які 

існували у давнину та сучасними міжнародними 

організаціями; 

- охарактеризувати ключові положення типізації 

міжнародних організацій; 

- мати уявлення про цілі, функції та структуру 

міжнародних організацій; 

- довести, які застосовуються механізми впливу 

міжнародних організацій на країни-члени; 

- зробити доповідь на тему: «Правові норми і принципи 

функціонування міжнародних організацій» 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

3 Тема 3. Міждержавні економічні організації 

План: 

1.1. 3.1. Сутність та види  міждержавних організацій 

3.2. Діяльність Організації економічного співробітництва 

й розвитку 

3.3. Консультативні групи держав 

Завдання: 

- визначити, якою є сутність та види міждержавних 

організацій; 

- мати уявлення про функціонування та структуру 

загальноекономічних організацій; 

- охарактеризувати діяльність галузевих організацій; 

- зробити доповідь на тему: «Діяльність Організації 

економічного співробітництва й розвитку»; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

2 

4 Тема 4. Неурядові міжнародні організації  

План: 

4.1. Історія виникнення, сутність та види міжнародних 

неурядових організацій 

4.2. Організаційні структури неурядових економічних 

організацій 

4.3. Діяльність основних неурядових економічних 

організацій  

Завдання: 

- охарактеризуйте історію виникнення та основні функції 

міжнародних неурядових економічних організацій; 

- визначити, які організаційні структури мають неурядові 

економічні організації; 

2 



- доведіть, що одним з напрямків фінансової діяльності 

міжнародних  неурядових економічних організацій є 

функціонування Римського та Лондонського клубів; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

- зробити доповідь на тему: «Ліонські умови для 

реструктуризації зовнішнього боргу для країн з високим 

рівнем заборгованості» 

5 Тема 5. ООН та міжнародне економічне 

співробітництва  

План: 

5.1. Цілі та принципи діяльності ООН 

5.2. Організаційно-функціональна структура ООН 

5.3. Спеціалізовані установи та социально-економічні 

програми ООН 

Завдання: 

- охарактеризуйте цілі та принципи діяльності ООН; 

-  наведіть організаційно-функціональну структуру ООН; 

- поясніть, які програми ООН діють в Україні і хто їх 

фінансує? 

- поясніть, членами яких спеціалізованиї установ ООН є 

Україна? 

- зробити доповідь на тему: «Необхідність 

реструктуризації ООН в нових глобалізаційних умовах»; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

2 

6 Тема 6. Міжнародні організації у сфері безпеки 

План: 

6.1. Організація Північноатлантичного договору (НАТО). 

Цілі і принципи діяльності 

6.2. Стратегічні концепції НАТО після закінчення 

«холодної війни». 

6.3. Історія створення ОБСЄ. Цілі і принципи. 

Завдання: 

- охарактеризувати основні цілі та напрями створення 

НАТО; 

- навести організаційну структуру НАТО; 

- пояснити, якою є міссія ОБСЄ і яку роль займає  в 

стратегії організації проблема підтримки миру серед країн 

світового співтовариства; 

- зробити доповідь на тему: «Україна на шляху вступу до 

НАТО: проблеми та перспективи»; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

2 



7 Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації 

План: 

7.1. Міжнародний Валютний Фонд. Функціональна 

структура, функції та напрями діяльності  

7.2. Група Світового банку. 

7.3. Регіональні банки розвитку. 

Завдання: 

- охарактеризувати діяльність МВФ, його цілі та задачі; 

- навести функціональну структуру, функції на напрями 

діяльності МВФ; 

- проаналізувати кредитну діяльність МВФ відносно 

України; 

- підготувати доповідь на тему: «Проблеми зовнішньої 

заборгованості України та шляхи їх вирішення»; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань. 

2 

8 Тема 8. Участь України в міжнародних організаціях 

План: 

8.1. Співробітництво України з міжнародними 

організаціями 

8.2. Діяльність міжнародних фінансових інститутів в 

Україні 

8.3. Курс на євроінтеграцію: правові та економічні 

аспекти співробітництва 

Завдання: 

- охарактеризувати участь України в міжнародних 

організаціях і визначити перспективи і проблеми членства 

- проаналізувати співробітництво України з 

фінансовими організаціями, а саме з МВФ; 

- провести аналіз кредитної історії «стенд бай» і 

виявити наслідки та перспективи такого кредитування; 

- підготувати доповідь на тему: «Курс України до 

євроінтеграції: минуле, теперішній час та майбутнє»; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації 

та виступи з вказаних питань. 
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 Разом 16 

 

Індивідуальні завдання: 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – семестрова контрольна 

робота з дисципліни «Міжнародні організації» присвячена вивченню 

закономірностей розвитку та функціонування міжнародних організацій. 



Тематика індивідуальних (контрольних) робіт 

 

1. Теоретико-методологічні засади діяльності міжнародних фінансових 

організацій в Україні 

2. Пріоритетні завдання розбудови економіки  держави в контексті 

співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. 

3. Співробітництво України з МВФ, МБРР та ЄБРР в контексті її 

національних інтересів. 

4.  Міжнародні організації як інститути глобального управління. 

5. Міжнародні неурядові організації як гравці глобального управління. 

6. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі 

наслідки для України. 

7. Доктрина «Вашингтонського консенсусу» – основа світової 

фінансової архітектури. 

8. Необхідність перегляду концептуальних засад світової фінансової 

архітектури. 

9. Місце і роль регіональних міжурядових інститутів  у глобальному 

управлінні. 

10. Глобальні інститути регулювання соціальних асиметрій. 

11. Особливості формування бюджету ООН. Фонди, програми і робочі 

органи ООН. 

12. Спеціалізовані установи ООН.  

13. Автономні організації, пов’язані з ООН. 

14. Україна в системі ООН і міжнародних організаціях.  

15. Основні аспекти діяльності і структурної організації 

Латиноамериканської економічної системи (СЕЛА). 

16. Основні аспекти діяльності і структурної організації  

Латиноамериканської організації з енергетики (ЛАОЕ). 

17. Основні аспекти діяльності і структурної організації 

Латиноамериканської асоціації інтеграції (ЛАІ). 

18. Основні аспекти діяльності і структурної організації Карибського 

співтовариства і Карибського спільного ринку (КАРІКОМ). 

19. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації 

східнокарибських держав (ОСКД). 

20. Основні аспекти діяльності і структурної організації 

Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). 

21.  Основні аспекти діяльності і структурної організації Спільного 

ринку Східної та Південної Африки (КОМЕСА). 

22. Основні аспекти діяльності і структурної організації 

Південноафриканського співтовариства розвитку (САДК). 

23. Основні аспекти діяльності і структурної організації Митного та 

економічного союзу Центральної Африки (ЮДЕАК). 

24. Основні аспекти діяльності і структурної організації 

Східноафриканського (САБР) і Західноафриканського (БОАД) банків 

розвитку. 



25. Основні аспекти діяльності і структурної організації Південного 

спільного ринку (МЕРКОСУР). 

26. Специфіка кредитної політики МВФ в Україні. 

27. Роль кредитів МБРР  та ЄБРР в  інвестиційній політиці 

трансформаційних процесів в Україні. 

28. Технічна допомога як важливий компонент взаємодії України з 

МФО. 

29. Динаміка надання міжнародними фінансовими організаціями 

кредитних ресурсів Україні 

30. Практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-

кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опишіть хронологію створення ООН.  

2. Назвіть цілі ООН. На яких принципах ґрунтується діяльність 

організації?  

3. Хто може бути членом ООН? Як визначаються розміри внесків 

учасників? Наведіть приклади.   

4. Як формується і використовується бюджет ООН?  

5. Які напрями оновлення ООН запропоновані Генеральним секретарем 

ООН на 51-й сесії ГА ООН?  

6. Накресліть та опишіть принципову схему організаційної структури 

ООН.  

7. Охарактеризуйте склад і напрями діяльності головних органів ОOH 

(Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної і соціальної ради, Ради з 

опіки, Міжнародного суду та Секретаріату). 

8. Як побудована робота Генеральної Асамблеї ООН?  

9. Розкрийте сутність регіональних економічних комісій ООН. Навіть і 

охарактеризуйте існуючі регіональні економічні комісії ООН.  

10. Які групи міжурядових, установ, пов'язаних з ООН, можна 

виокремити та які організації їх утворюють? Охарактеризуйте взаємозв’язок 

цих організацій з органами ООН.  

11. Назвіть і охарактеризуйте організації, що належать до групи 

спеціалізованих установ ООН. У чому полягає особливість їх статусу / 

діяльності?  

12. Які структурні одиниці належать до групи «програми і робочі 

органи ООН»? У чому полягає особливість їх статусу і діяльності? Які з них 

працюють в економічній сфері?  

13. Охарактеризуйте основні напрями співробітництва України / ООН 

та участі України в діяльності ООН. 

14. Визначте принципи, на яких ґрунтується діяльність організацій 

системи ООН.  

15. Надайте хронологію створення ООН.  



16. У чому полягає особливість статусу і діяльності організацій, що 

належать до групи спеціалізованих установ ООН?  

17. Проаналізуйте принципову схему структури ООН.  

18. Визначте склад та напрями діяльності головних органів ООН.  

19. Сформулюйте особливості діяльності регіональних економічних 

комісій ООН.  

20. Надайте характеристику проектів реформування системи ООН.  

21. Обґрунтуйте найефективнішу модель ООН. З чим, на Ваш погляд, 

це пов’язано?  

22. Визначте місце і роль ООН у системі міжнародного економічного 

співробітництва. 

23. Що є об’єктом діяльності регіональних галузевих 

глобальноуніверсальних інститутів?  

24. Які інститути створюють систему міжнародних організацій, що 

здійснюють координацію і багатостороннє регулювання міждержавних 

торговельно-економічних відносин?  

25. Визначте основні напрями діяльності в сфері міждержавних 

торговельно-економічних відносин.  

26. Визначте міжнародні організації у сфері торгівлі, що належать до 

глобально-універсальних.  

27. Які організації торговельного спрямування належать до 

регіональних?  

28. Визначте міжнародні товарні організації, що відіграють важливу 

роль на окремих світових товарних ринках.  

29. Визначте серед регіональних організацій ті, що мають найбільш 

розвинуту торговельну функцію.  

30. Охарактеризуйте особливості історії створення Генеральної 

асоціації з тарифів і торгівлі (ГАТТ).  

31. Назвіть цілі, функції та керівні органи ГАТТ.  

32. Визначте принципи, на яких ґрунтуються Генеральна угода і 

діяльність організації.  

33. З яких основних частин та статей складається Генеральна угода з 

тарифів і торгівлі?  

34. У чому полягають основні положення щодо торгівлі товарами 

згідно з угодами Уругвайського раунду?  

35. Охарактеризуйте торговельні раунди ГАТТ.  

36. Яка історія створення Всесвітньої торговельної організації (ВТО)?   

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань, вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: 

 

Питання до підсумкового контролю з дисципліни: 

1. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. 



2. Основні риси сучасного етапу розвитку міжнародних організацій. 

3. Підходи до визначення поняття “міжнародна організація”. Критерії 

віднесення організації до категорії “міжнародна”? 

4. Види міжнародних організацій, їх спільні і відмінні риси.  

5. Міжнародні конференції та їх класифікація. 

6. Типи міжнародних організацій і їх особливості. 

7. Право міжнародних організацій, його види і суть. 

8. Розподіл повноважень між міжнародними організаціями та їх членами.  

9. Сутність наднаціональних міжнародних організацій та механізм їх впливу 

на країни-члени. 

10. Види рішень міжнародних організацій та процес. Процедура прийняття 

рішень. 

11. Методи і технічні прийоми прийняття рішень в міжнародних 

організаціях.  

12. Технічні прийоми прийняття рішень в міжнародних організаціях. 

13. Поняття та статус міжнародних службовців міжнародних організацій. 

14. Правові основи створення та функціонування постійних представництв 

держав-членів при міжнародних організаціях. 

15. Правові основи створення та функціонування місій постійних 

спостерігачів при міжнародних організаціях. 

16. Сутність, види та функції міждержавних організацій. 

17. Порядок створення міждержавних організацій. 

18. Організаційні структури міжнародних організацій. 

19. Міжнародні неурядові організації: правовий статус, сутність, види, форми 

діяльності. 

20. Роль неурядових організацій в системі регулювання міжнародних 

економічних відносин. 

21. Участь України і міжнародних неурядових організаціях. 

22. Історія створення Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Організаційні засади діяльності, інституційна структура та функції. 

23. Міжнародний олімпійський комітет: основні завдання та організаційна 

структура. 

24. Організація Економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): дата, цілі 

створення і діяльність організації. 

25. Європейський Союз: історія створення, членство та  організаційна 

структура. 

26. Основні засади та цілі діяльності ЄС. 

27. Сучасний стан співробітництва України з Європейським Союзом.  

28. Правові основи співробітництва України з Європейським Союзом. 

29. Створення Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ). Членство у 

ЄАВТ та основні цілі. 

30. Створення Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ). Членство та основні 

цілі діяльності.  

31. Участь України в ЦЄІ. 

32. Співдружність Незалежних Держав (СНД): історія створення, 



проголошені цілі і принципи діяльності, міжнародні угоди між членами. 

33. Створення субрегіональних угруповань в СНД. 

34. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС): 

історія створення, склад, цілі і напрямки співробітництва. 

35. ГУАМ: історія та мета створення. Еволюція та сучасний стан  діяльності. 

36. Європейський економічний простір: мета створення, принципи 

організації, перспективи розвитку. 

37. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС):  дата і цілі 

створення, склад, діяльність, перспективи розвитку. 

38. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН): історія створення, 

мета, сучасна діяльність. 

39. Ліга арабських держав: історія створення склад, діяльність. 

40. Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (Каріком). 

41. Історія створення, цілі та принципи діяльності ООН. 

42. ООН: структура організації, головні органи і їх компетенція. 

43. Фінансове забезпечення діяльності ООН. 

44. Реформування ООН. 

45. Призначення регіональних економічних комісій ООН. Європейська 

економічна комісія (ЄЕК) і напрями її діяльності. 

46. Спеціалізовані установи ООН, специфіка їх статусу. Основні 

спеціалізовані установи в економічній сфері діяльності. 

47. Програми і робочі органи ООН, специфіка їх статусу. Основні програми і 

робочі органи в сфері економіки. 

48. Історія та сучасний стан співробітництва України з ООН. 

49. Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі. 

50. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД): дата, мета створення, 

діяльність. 

51. Міжнародна торговельна палата (МТП): створення, членство, діяльність. 

52. Африканські регіональні організації торговельного спрямування. 

53. Американські регіональні організації торговельного спрямування. 

54. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК): цілі створення, 

організаційна структура, діяльність. 

55. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА): історія та мета 

створення, членство, діяльність. 

56. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). 

57. Міжнародні товарні організації: специфіка утворення та функціонування, 

перелік основних організацій.  

58. Міжнародна організація із стандартизації (ІСО): дата і мета створення, 

організаційна структура, напрямки діяльності. 

59. Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК). 

60. ГАТТ: цілі,  функції та принципи організації, процедура ведення 

багатосторонніх торгівельних переговорів, результати Уругвайського 

раунду. 

61. Світова організація торгівлі (СОТ): організаційна структура, механізм 

приєднання до СОТ. 



62. Приєднання України до СОТ. 

63. Особливості регулювання торгівлі послугами згідно до договорів 

Уругвайського раунду.  

64. Основні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності. (ТРІПС).  

65. Галузеві міжнародні організації. 

66. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. 

67. Передумови і мета створення Міжнародного валютного фонду (МВФ)  

68. МВФ: членство та організаційна структура.  

69. Цілі діяльності МВФ, функції та механізми фінансування. 

70. Членство України у МВФ. Еволюція, напрямки, поточний стан та 

перспективи співробітництва України з МВФ. 

71. Група Світового банку. 

72. Розподіл функцій між МВФ та Світовим банком 

73. Створення Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). 

Основна  мета діяльності МБРР, членство та організаційна структура. 

74. Джерела фінансових ресурсів МБРР. Цілі діяльності МБРР, види та умови 

надання кредитів. 

75. Еволюція, поточний стан, напрямки та перспективи співробітництва 

України з МБРР. 

76. Створення Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Основна мета та 

умови отримання кредитних коштів МАР.  

77. Створення Міжнародної фінансової корпорації (МФК). Основна мета та 

умови отримання кредитних коштів МАР.  

78. Цілі діяльності МФК, функції та механізми фінансування. 

79. Членство України у МФК. Напрямки, поточний стан та перспективи 

співробітництва України з МФК. 

80. Створення Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій 

(БАГІ). Основна мета діяльності  та механізми досягнення цілей. 

81. Створення Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів 

(МЦУІС). Основна мета та напрями діяльності.  

82. Створення Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). 

Основна мета створення та структура капіталу.  

83. Основні функції та умови кредитування ЄБРР. 

84. Організаційні та процедурні засади Європейського банку реконструкції та 

розвитку щодо розгляду, підготовки та реалізації проектів в Україні. 

85. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з  

ЄБРР.  

86. Створення Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Членство та 

основні задачі діяльності ЄІБ. 

87. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з  ЄІБ. 

88. Створення Північного інвестиційного банку (ПІБ). Членство та основні 

задачі діяльності ПІБ. 

89. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з  ПІБ. 

90. Реформування системи ООН очима студентів Каразінського університету. 



4. Завдання семестрових екзаменів 

Зразок екзаменаційного білету 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

 Семестр:    3 

 Форма навчання: денна  

 Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр 

 Навчальна дисципліна: Міжнародні організації 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  № 1 

 

1. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій (10 балів). 

2. Реформування системи ООН очима студентів Каразінського університету 

(15 балів). 

3. Дайте відповідь на тести (15 балів). 

 

Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу 

 протокол №1 від «28» серпня 2020 р.  
 

Завідувач кафедри   _________________ (А. Ю. Парфіненко) 

Екзаменатор   _________________  (Т. І. Алексєєва) 

 
 

 


