
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

Мета курсу – засвоєння знань про роль та механізми функціонування міжнародних 
організацій; вивчення сучасної системи міжнародних організацій, їхньої структури, 
діяльності в галузі підтримки миру та міжнародної безпеки, врегулювання конфліктів, 
розвитку міжнародного співробітництва, змін, які відбуваються в діяльності міжнародних 
організацій відповідно до глибоких зрушень кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародні організації» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Вступ до спеціальності», «Міжнародні 
відносини та світова політика», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій»,  
вона інтегрується з вивченням наступних ОК: «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні економічні відносини», 
«Теорія міжнародних відносин». 
      Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом: «Зовнішня 
політика України», «Зовнішня політика країн Західної Європи», «Конфліктологія та теорія 
переговорів», «Дипломатичний протокол та етикет», «Дипломатична та консульська 
служба», «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність працювати як автономно, так і у команді; здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації  міжнародних відносин,суспільних комунікацій та/або регіональних студій; 
здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та внутрішньої політики 
на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; здатність 
застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та 
етикету,  уміння вести дипломатичне та ділове листування (українською та іноземними 
мовами); здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському 
континенті, та місце в них України; усвідомлення національних інтересів України на 
міжнародній арені; здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх 
місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 
ними;  здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 
транснаціональні відносини; знання сучасної системи міжнародних організацій, їхньої 
структури, діяльності в галузі підтримки миру та міжнародної безпеки; здатність розуміти 
місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин; знання історії 
утворення, мети, завдання, цілей та принципів провідних міжнародних організацій; здатність 
пояснювати структуру, основні напрямки та механізм діяльності глобальних та регіональних 
міжнародних структур; здатність аналізувати основні тенденції реформування міжнародних 
організацій. 

Програмні результати навчання: 
знати: сучасну систему міжнародних організацій, їхню структуру; еволюцію діяльності 

міжнародних організацій в умовах політичних змін на сучасній міжнародній арені; діяльність 
міжнародних організацій у галузі підтримки миру та міжнародної безпеки;  діяльність 
міжнародних організацій у галузі врегулювання конфліктів;  види міжнародних організацій у 
системі регулювання міждержавних відносин, у тому числі економічної співпраці; діяльність 
міжнародних організацій у сфері розвитку міжнародного співробітництва, змін, які 
відбуваються у діяльності міжнародних організацій відповідно до глибоких зрушень кінця 
ХХ – початку ХХІ століть;  

уміти: визначати функції та пріоритети міждержавних організацій; оцінювати 
конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати політичний та економічний 
аналіз проблем і перспектив їх розвитку, вплив на міжнародні економічні відносини України; 
використовувати переваги співробітництва з міжнародними організаціями; аналізувати 
особливості діяльності провідних міжнародних організацій (ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, 
ЮНЕСКО, МБРР та інших); визначати роль міжнародних організацій у забезпеченні миру та 
міжнародної безпеки. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Міжнародні організації в сучасних міжнародних відносинах. Поняття «міжнародна 

організація». Механізм функціонування міжнародних організацій. Міжнародні організації в 



сучасних міжнародних відносинах. ООН у міжнародних відносинах. Спеціалізовані установи 
ООН. НАТО (історія ,діяльність , еволюція) процес розширення НАТО на Схід.  

Діяльність міжнародних регіональних організацій. Європейські регіональні і 
субрегіональні організації. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). 
Європейські регіональні та субрегіональні організації. Міжнародні організації Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. Регіональні міжнародні організації (Африка, Америка, Арабський 
світ).  

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: іспит. 
Викладач – Тараненко Ганна Геннадіївна, канд.політ.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


