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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: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх 

у практичній діяльності.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті.  

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності 

та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світової політики.  

ФК 2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні 

відносини.  

ФК 3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  

ФК 5. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, 

принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування 

інститутів зовнішньої політики. 

ФК 7. Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем 

міжнародних відносин та світової політики, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки.  



ФК 9. Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського 

Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них 

України. 

ФК 10. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та 

синтез. 

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

отримання, обробки та презентації інформації. 

ПРН 15. Працювати у професійних колективах, державних і  недержавних 

організаціях. 

ПРН 16. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

встановлений роботодавцем термін. 

 

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 


