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 Мета курсу — вивчення студентами особливостей функціонуванні 
міжнародних економічних організацій, внутрішньодержавних нормативних та 
міжнародно-правових актів, які регламентують концептуальні засади 
функціонування міжнародних організацій, основних складових зовнішньополітичної 
та зовнішньоекономічної діяльності цих організацій. Вивчення дисципліни має 
сформувати у студентів уявлення про сутнісні характеристики діяльності та 
пріоритети міжнародних економічних організацій на сучасному етапі; виявити рівень 
їхнього співробітництва з суверенними державами та іншими суб’єктами світової 
політики. 

Дисципліна «Міжнародні економічні організації» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Міжнародні 
відносини та світова політика», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Теорія 
міжнародних відносин», «Міжнародні економічні відносини». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Управління ЗЕД», 
«Дипломатичний протокол та етикет», «Дипломатична та консульська служба», 
«Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на діяльність 
міжнародних економічних організацій, здатність використовувати понятійно-
категоріальний апарат в аналізі політичної, економічної та правової сфер діяльності 
міжнародних організацій.  
      Програмні результати навчання: 
знати: сутність та основні тенденції розвитку міжнародних економічних організацій, 
професійну термінологію, основні поняття навчального курсу;  
уміти: орієнтуватися в системі зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 
діяльності міжнародних організацій, інтерпретувати їх стосовно конкретних дій та 
політичних рішень, 
володіти: навичками збирати, систематизувати міжнародну інформацію, 
здійснювати порівняльний аналіз функціонування міжнародних економічних 
організацій та використовувати її у практичній діяльності, з’ясовувати специфіку та 
причинно-наслідкові зв’язки в аналізі світової економічної інтеграції  та відповідній 
ролі міжнародних організацій.  
          Зміст навчальної дисципліни: 
СТВОРЕННЯ ЄС: ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ.  Єдиний 
європейський акт (ЄЄА). Взаємопов’язаність інтеграції у воєнній та економічній 
сферах. Створення Ради Європи та план Тіндеманса (передумови створення 
майбутнього союзу). Маастрихтський договір. Уніфікація монетарної та податкової 
політики держав-членів Співтовариств. Амстердамський договір. Ніццький договір. 
Лісабонський договір про функціонування ЄС 2010 р.: мета, структура, основні 
положення. 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ. 
Провідні міжнародні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Асоціація  
держав  Південно-Східної   Азії – АСЕАН  (1967 р.): структура, характер, історія 
утворення; АНЗЮС Пакт (1951р.); Комісія для країн Південної частини Тихого 
океану – КПТО (1947 р.); Азіатський банк розвитку (1966 р.); Тихоокеанська 
конференція з економічної співпраці – ТКЕС (1980 р.); Тихоокеанська економічна 



рада – ТЕР (1980 р.); Східно-Азіатська економічна нарада – САЕН (1990 р.). Тенденції 
розвитку міжнародних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Азіатсько-
тихоокеанське економічне співробітництво – АТЕС (1989 р.). 
ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ ООН. Поняття спеціалізованої 
установи ООН. Утворення системи спеціалізованих установ ООН. Класифікація 
спеціалізованих установ. Статус та правові засади діяльності спеціалізованих установ 
ООН. Основи відносин спеціалізованих установ з ООН. Проблеми функціонування 
системи спеціалізованих установ ООН. Міжнародний валютний фонд. Цілі, функції, 
структура. Основні напрями діяльності МВФ. Інспектування. Консультування. 
Надання послуг. Фінансування. Проблема реформування МВФ. Група Світового 
банку: Міжнародний Банк реконструкції та розвитку (МБРР); Міжнародна асоціація 
розвитку (МАР); Міжнародна фінансова корпорація (МФК); Багатостороннє 
агентство з гарантій інвестицій (БАГІ). 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


