
Назва дисципліни Міжнародні організації та глобалізація 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Застава Ірина 

Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057) 705-10-59, електронна 

адреса: i.v.zastava@karazin.ua  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Міжнародні відносини та 

світова політика, Міжнародне право. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

ознайомити студентів з основними поняттями та ключовими 

проблемами теорії та практики міжнародних організацій в 

умовах глобалізаційних процесів; сформувати систему 

теоретичних навичок і вмінь дослідження стану міжнародної  

інтеграції, знань щодо об’єктивних закономірностей, 

принципів, функцій механізмів створення і дій та особливостей 

сучасних міжнародних організацій. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- роль міжнародних організацій в сучасній системі 

міжнародних відносин;  

- міжнародно-правову базу, що забезпечує та регулює 

діяльність міжнародних організацій як суб’єктів 

міжнародних відносин;  

- основні поняття, терміни та категорії, що складають 

суть теорії міжнародних організацій;  

- поняття, ознаки та види міжнародних організацій;  

- основні принципи та механізми функціонування 

міжнародних організацій, критерії ефективності їх 

діяльності;  

- цілі, принципи та основи функціонування ООН;  

- особливості функціонування та діяльності 

міжнародних міжурядових регіональних організацій;  

- функції та роль міжнародних неурядових організацій 

в сучасних глобалізаційних умовах;  

- механізми та основні напрями співробітництва 

України з міжнародними організаціями.  

вмітимуть::  

- використовувати раціональні методи пошуку, відбору та 

використання інформації;  

- класифікувати та аналізувати наукові джерела;  
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- класифікувати міжнародні організації; 

- визначати ефективність діяльності міжнародних 

організацій;  

- застосовувати отриманні знання для вирішення завдань, 

пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу 

України. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 9 тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекції, 18 год. – семінарські 

заняття) та 114 години самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

 

Тема 1. Міжнародні організації у світовій політиці. 

Інституційна сутність і характерні риси міжнародних 

організацій. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності. 

Організаційно-функціональна структура ООН. (Лекцій - 1, сем. 

- 1) 

Тема 4. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН. (Лекцій - 

1, сем. - 1) 

Тема 5. Міжнародні організації у сфері безпеки. (Лекцій - 1, 

сем. - 1)  

Тема 6. Рада Європи. (Лекцій - 1, сем. - 1)  

Тема 7. Європейський Союз. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Міжнародні регіональні організації на 

пострадянському просторі. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 9. Роль міжнародних неурядових організацій в сучасному 

світі. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

 

Методи контролю результатів навчання: курсова робота, 

іспит 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


