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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Посилення взаємозалежності окремих країн, у тому числі глобалізація світових 

зв’язків, породжує суттєві суперечності та протиріччя, розв’язання яких можливе 

лише завдяки пошуку компромісу, узгодженню інтересів країн у формі міжнародних 

домовленостей та угод. Мета навчальної дисципліни полягає в засвоєнні студентами 

знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій. Вивчення 

дисципліни дозволяє зрозуміти природу та особливості функціонування міжнародних 

організацій, історію та умови їх виникнення, дослідити методи, інструменти, 

структуру та види їх діяльності. 

Основними завданнями є: 

- ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього 

регулювання міжнародних відносин, їх структурною, проблемами та перспективами 

розвитку; 

- показати студентам напрями й форми впливу міжнародних організацій на 

відносини між  країнами світу; 

- виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України 

в діяльності міжнародних організацій. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

1. Поняття 

"міжнародна 

організація". 

Механізм 

функціонування 

міжнародних 

організацій 

 

4/4 

 

студент повинен 

знати: 

- особливості та 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин, 

сформувати 

цілісне бачення 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 
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процесу 

становлення та 

функціонування 

сучасної системи 

міжнародних 

організацій; 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- критерії типології 

сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти 

принципові 

відмінності 

міжурядових та 

неурядових 

міжнародних 

організацій; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 



функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

 

2. Міжнародні 

організації в системі 

міжнародних 

відносин 

 

2/2 

 

студент повинен 

знати: 

- особливості та 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин, 

сформувати 

цілісне бачення 

процесу 

становлення та 

функціонування 

сучасної системи 

міжнародних 

організацій; 

- критерії типології 

сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти 

принципові 

відмінності 

міжурядових та 

неурядових 

міжнародних 

організацій; 

- основні принципи 

взаємовідносин 

міжнародних 

організацій та 

держав на 

сучасному етапі; 

- місце і роль 

універсальних 

міжнародних 

організацій в 

міжнародній 

політиці та 

формуванні 

сучасних норм 

права та поведінки 

суб’єктів 

міжнародної 

політики; 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 



глобального 

регулювання; 

    вміти: 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 

міжнародних 

організацій на 

суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

- аналітично 

оцінювати 

взаємовідносини 

міжнародних 

організацій та 

держав та їх 

наслідки для 

міжнародних і 

внутрішньополіти

чних процесів. 

 

3. ООН і основи її 

функціонування. 

Роль ООН в 

сучасному світі 

 

4/4 

 

студент повинен 

знати: 

- передумови та 

історію 

виникнення 

міжнародних 

організацій, 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

7 



причини зростання 

їх кількості та 

впливовості в ХХ -

поч. ХХІ ст.; 

- особливості та 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин, 

сформувати 

цілісне бачення 

процесу 

становлення та 

функціонування 

сучасної системи 

міжнародних 

організацій; 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

- безпекові аспекти 

діяльності 

сучасних 

міжнародних 

організацій; 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

 



організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- на основі знання 

методологічних 

засад аналізувати 

та теоретично 

осмислювати 

діяльність і вплив 

конкретних 

міжнародних 

організацій на 

сучасному етапі;    

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 

міжнародних 



організацій на 

суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

- аналітично 

оцінювати 

взаємовідносини 

міжнародних 

організацій та 

держав та їх 

наслідки для 

міжнародних і 

внутрішньополіти

чних процесів. 

 

4. Миротворча 

діяльність ООН 

 

2/2 

 

студент повинен 

знати: 

- основні 

методологічні 

підходи до аналізу 

діяльності 

сучасних 

міжнародних 

організацій; 

- основні принципи 

взаємовідносин 

міжнародних 

організацій та 

держав на 

сучасному етапі; 

- місце і роль 

універсальних 

міжнародних 

організацій в 

міжнародній 

політиці та 

формуванні 

сучасних норм 

права та поведінки 

суб’єктів 

міжнародної 

політики; 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

- безпекові аспекти 

діяльності 

сучасних 

міжнародних 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 



організацій; 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 



міжнародних 

організацій на 

суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

5. Спеціалізовані 

установи ООН: 

загальна 

характеристика 

2/2 студент повинен 

знати: 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- критерії типології 

сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти 

принципові 

відмінності 

міжурядових та 

неурядових 

міжнародних 

організацій; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 



міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Модуль 2   

6. Міжурядові 

регіональні 

організації.  

 

2/2 

 

студент повинен 

знати: 

- передумови та 

історію 

виникнення 

міжнародних 

організацій, 

причини зростання 

їх кількості та 

впливовості в ХХ -

поч. ХХІ ст.; 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- критерії типології 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

5 



сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти 

принципові 

відмінності 

міжурядових та 

неурядових 

міжнародних 

організацій; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

- особливості 

функціонування 

регіональних 

міжнародних 

організацій. 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 



- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси; 

7. Міжнародні 

організації у сфері 

безпеки 

 

4/4 

 

студент повинен 

знати: 

- передумови та 

історію 

виникнення 

міжнародних 

організацій, 

причини зростання 

їх кількості та 

впливовості в ХХ -

поч. ХХІ ст.; 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- основні принципи 

взаємовідносин 

міжнародних 

організацій та 

держав на 

сучасному етапі; 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

- безпекові аспекти 

діяльності 

сучасних 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 



міжнародних 

організацій; 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 



вплив 

міжнародних 

організацій на 

суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

- аналітично 

оцінювати 

взаємовідносини 

міжнародних 

організацій та 

держав та їх 

наслідки для 

міжнародних і 

внутрішньополіти

чних процесів. 

 

8. Рада Європи 

 

2/2 

 

студент повинен 

знати: 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- основні 

методологічні 

підходи до аналізу 

діяльності 

сучасних 

міжнародних 

організацій; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- основні принципи 

взаємовідносин 

міжнародних 

організацій та 

держав на 

сучасному етапі; 

- особливості 

функціонування 

регіональних 

міжнародних 

організацій. 

    вміти: 

- дати визначення 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

5 



основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 

міжнародних 

організацій на 

суспільно-



політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

9. Європейський 

Союз 

 

4/4 

 

студент повинен 

знати: 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- основні принципи 

взаємовідносин 

міжнародних 

організацій та 

держав на 

сучасному етапі; 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

- безпекові аспекти 

діяльності 

сучасних 

міжнародних 

організацій; 

- особливості 

функціонування 

регіональних 

міжнародних 

організацій. 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 



компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 

міжнародних 

організацій на 

суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

- аналітично 

оцінювати 

взаємовідносини 

міжнародних 

організацій та 

держав та їх 



наслідки для 

міжнародних і 

внутрішньополіти

чних процесів. 

10. Міжнародні 

регіональні 

організації на 

пострадянському 

просторі 

 

2/2 

 

студент повинен 

знати: 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- критерії типології 

сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти 

принципові 

відмінності 

міжурядових та 

неурядових 

міжнародних 

організацій; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- основні принципи 

взаємовідносин 

міжнародних 

організацій та 

держав на 

сучасному етапі; 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

- безпекові аспекти 

діяльності 

сучасних 

міжнародних 

організацій; 

- особливості 

функціонування 

регіональних 

міжнародних 

організацій. 

    вміти: 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

6 



- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 

міжнародних 

організацій на 



суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  

- аналітично 

оцінювати 

взаємовідносини 

міжнародних 

організацій та 

держав та їх 

наслідки для 

міжнародних і 

внутрішньополіти

чних процесів. 

11. Роль 

міжнародних 

неурядових 

організацій в 

сучасному світі 

2/2 студент повинен 

знати: 

- правові аспекти 

функціонування 

міжнародних 

організацій, моделі 

організаційної 

структури та 

принципи 

прийняття рішень; 

- критерії типології 

сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти 

принципові 

відмінності 

міжурядових та 

неурядових 

міжнародних 

організацій; 

- функції сучасних 

міжнародних 

організацій, 

розуміти чинники 

їх еволюції та 

трансформації. 

- особливості 

впливу 

міжнародних 

організацій на 

процеси 

глобального 

регулювання; 

    вміти: 

- дати визначення 

основних термінів 

курсу 

(«міжнародна 

організація», 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

5 



«неурядова 

організація», 

«компетенції 

міжнародних 

організацій», 

«делегування 

компетенції» 

«імунітети 

міжнародних 

організацій» та 

ін.), розуміти 

природу 

міжнародних 

організацій як 

суб’єктів 

міжнародних 

відносин; 

принципи їх 

функціонування, 

структури, 

прийняття рішень; 

- з’ясувати місце, 

функції та 

значення 

конкретної 

міжнародної 

організації у 

сучасних 

міжнародних 

відносинах, 

механізми її 

впливу на 

регіональні чи 

глобальні 

процеси;  

- вміти самостійно 

оцінювати 

ефективність 

діяльності 

міжнародних 

організацій;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- осмислювати та 

аналізувати місце 

України у 

сучасних 

міжнародних 

організаціях, їх 

вплив 

міжнародних 

організацій на 

суспільно-

політичні процеси 

в Україні, 

зовнішню 

політику;  



Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку, пропуск термінів понад 

двох тижнів автоматично відміняє оцінювання роботи. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора та 

деканату (дирекції ННІ) за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів та конспектів 

лекцій). Письмові роботи (презентації, есе та доповіді) повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу та 

бути авторськими. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету/директором ННІ) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


