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Кількість кредитів – 3.  

Семестр – 4-й.  

Навчальна дисципліна „Міжнародні організації” відноситься до курсів, з 

якими має бути ознайомлений майбутній фахівець з міжнародних відносин. 

Вивчення предмету акцентуватиме свою увагу перш за все на діяльності 

глобальної, універсальної організації – ООН, військово-політичного блоку 

НАТО, ЄС як надрегіональної структури, впливових регіональних економічних 

організацій, неурядових міжнародних організаціях. Особливе значення 

надаватиметься організаціям в яких приймає участь або прагне стати членом 

Україна. 

Навчальна дисципліна сформує уявлення у студентів-міжнародників про 

міжнародні організації, їх діяльність, завдання та функції, надасть знання про 

вплив міжнародних блоків і утворень на внутрішню та зовнішню політику 

держав світу. 

Предмет: сучасні міжнародні організації як актори та інструмент 

міжнародних відносин, їх місце і роль у світовій політичній системі, проблеми 

створення та функціонування, формування новітнього форуму 

багатостороннього співробітництва країн заради вирішення проблем глобальної 

безпеки, а також різних сфер функціонування держав на міжнародній арені. 

Мета дисципліни – дати уявлення студентам про історію виникнення, 

формування, принципи функціонування, місце та роль міжнародних організацій 

у сучасній системі міжнародних відносин. 

Завданням вивчення дисципліни є: 

 розкрити основні положення курсу „міжнародні організації”; 

 розглянути основні міжнародні політичні, військово-політичні та 

економічні організації; 

 розуміти закономірності утворення міжнародних урядових організацій; 

 вивчити механізми діяльності та тенденції розвитку міжнародних 

організацій; 

 дослідити вплив міжнародних організацій на внутрішню і зовнішню 

політику держав-членів; 

 систематизувати знання про міжнародні організації як основний 

інструмент міжнародних відносин. 

Очікувані результати 

В результаті вивчення дисципліни „Міжнародні організації” студент повинен 

знати:  

 професійну термінологію, основні поняття навчального курсу; 

 розуміти умови та особливості створення міжнародних організацій; 

 сучасні тенденції розвитку міжнародних організацій; 

 знати структуру та принципи діяльності міжнародних організацій; 



 основні проблеми на шляху реформування міжнародних організацій і рухів; 

 класифікацію сучасних міжнародних організацій. 

вміти: 

 класифікувати урядові та неурядові міжнародні організації; 

 визначати інтегруючу роль міжнародної організації; 

 вміти характеризувати взаємовідносини держави та міжнародної організації; 

 визначати вплив міжнародних організацій на внутрішньо- та 

зовнішньополітичну ситуацію в державі; 

 аналізувати динаміку розвитку міжнародних організацій; 

 використовувати отримані знання на практиці. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних 

комунікації та регіональних студій,зовнішньополітичної діяльності держав, 

взаємодій між міжнародними акторами, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов та передбачає застосування теорій та наукових методів 

дослідження проблем міжнародних відносин. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світової політики.  

ФК 8. Здатність розуміти організацію та функціонування Європейського 

Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них 

України. 

ФК 13.Здатність розуміти та аналізувати сутність сфери міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій, а також особливості функціонування міжнародних 

організацій та транснаціональних корпорацій як важливих міжнародних 

акторів.  

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПРН 2. Знати і розуміти на відповідному рівні теоретичні положення і 

проблеми міжнародної безпеки, а також специфіку її забезпечення.  

ПРН. 5. Розуміти сутність міжнародного співробітництва, характерні 

особливості зовнішньополітичних інтеракцій між основними акторами, що 

діють на міжнародній арені. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок та середа з 13 до 

14 год. 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (+380680520946) в 

робочі дні з 10 до 17 год. 

E-mail викладача: oksana_kundeus@ukr.net 


