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1. Мета дисципліни – сформувати у аспірантів систему знань про теоретичні засади, 

механізми функціонування та практичну діяльність міжнародних організацій, їх роль та 

значення в системі міжнародних відносин, а також розвивати вміння та навички, необхідні 

для  роботи в органах державної влади, міжнародних організаціях, науково-дослідних 

інститутах та закладах вищої освіти.  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати історію міжнародних відносин та  основи міжнародного права. 

2. Вміти систематизувати інформацію про основні міжнародні події, явища, процеси.  

3. Володіти навичками політичного аналізу, аналізу міжнародних ситуацій та 

прогнозування. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана дисципліна присвячена вивченню основних 

понять і ключових проблем теорії та практики міжнародних організацій;  сприяє 

формуванню розуміння предметної компетенції універсальних та регіональних міжнародних 

організацій, їх потенціалу та закономірностей розвитку, значення та місця міжнародних 

організацій у зовнішній політиці України. Дисципліна забезпечує знання сучасних наукових 

підходів до дослідження  ролі міжнародних організацій в системі міжнародних відносин, 

основних етапів становлення та еволюції міжнародних організацій; міжнародно-правової 

бази, що регулює діяльність міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин; 

статутних засад, механізмів функціонування,   форм, методів та основних напрямів 

діяльності міжнародних організацій як інститутів глобального управління;  базових критеріїв 

визначення їх  ефективності; способів  та механізмів  залучення міжнародних організацій до 

подолання причин і зменшення наслідків глобальних проблем сучасності. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття аспірантами грунтовних  знань та розуміння 

сучасних наукових теорій та методів дослідження міжнародних організацій як механізмів 

регулювання системи міжнародних відносин; вміння застосовувати  ці знання для аналізу та 

прогнозування тенденцій розвитку глобальної та регіональних систем; вироблення  у 

аспірантів практичних навичок роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-

правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу. 
 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Основні поняття, терміни та категорії, що 

складають суть теорії міжнародних 

організацій. 

 

Лекція, семінарське 

заняття 

Тест, бліц-

опитування, 

виконання творчих 

самостійних 

робіт, 

презентація, ділові 

ігри 

50% 

1.2 Знати та розуміти сучасні концептуально-

теоретичні підходи до визначення ролі 

міжнародних організацій  в системі 

міжнародних відносин. 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

1.3 Закономірності  виникнення та етапи 

розвитку  міжнародних організацій як форми 

багатостороньої дипломатії. 

Лекція, семінарське 

заняття 



1.4 Основні принципи та механізми 

функціонування міжнародних організаці як 

інститутів глобального управлінняй, критерії 

ефективності їх діяльності. 

 

Лекція, семінарське 

заняття, аналітична 

робота 

2.1  Здійснювати пошук, аналіз та критичне 

осмислення інформації про основні 

міжнародні події, явища, процеси, 

систематизувати цю інформацію в ході 

здійснення наукового дослідження, 

продукувати нові ідеї.  

 

Семінарське заняття, 

доповідь, аналітична 

робота, дискусія 

Тест, бліц-

опитування, 

виконання творчих 

самостійних 

робіт, 

презентація, ділові 

ігри 

30% 

2.2 Оперувати ключовими теоріями, концепціями 

і методами дослідження міжнародних  

організацій, їх ролі в сучасній системі 

міжнародних відносин, давати оцінку 

ефективності діяльності міжнародних 

організацій. 

  

Семінарське заняття, 

доповідь, аналітична 

робота 

2.3 Застосовувати отриманні знання для 

вирішення практичних завдань, пов’язаних із 

здійсненням зовнішньополітичного курсу 

України, зміцнення її авторитету та позицій 

на світовій арені в рамках своєї професійної 

діяльності. 

Семінарське заняття, 

аналітична робота 

3.1 Організовувати та вести професійні дискусії 

у сфері міжнародних відносин та 

багатосторонньої  дипломатії. 

 

Семінарське заняття, 

дискусія 

Тест, бліц-

опитування, 

виконання творчих 

самостійних 

робіт, 

презентація, ділові 

ігри 

10% 

3.2 Демонструвати навички комунікації з 

широкою науковою спільнотою та 

громадськістю з актуальних питань 

міжнародних відносин та багатосторонньої  

дипломатії. 

 

Семінарське заняття, 

дискусія 

3.3 Здійснювати групові дослідження окремих 

аспектів діяльності конкретної міжнародної 

організації із застосуванням заздалегідь 

узгоджених методів отримання та обробки 

даних. 

Семінарське заняття, 

дискусія 

4.1 Самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем теорії та практики міжнародних 

організацій,   готувати аналітичні матеріали 

та наукові доповіді, здійснювати їх 

оприлюднення. 

Аналітична робота Тест, бліц-

опитування, 

виконання творчих 

самостійних 

робіт, 

презентація, ділові 

ігри 

10% 

4.2 Самостійно знаходити, узагальнювати,  

систематизувати інформацію, давати їй  

відповідну оцінку на предмет можливості її 

використання при формуванні політики 

України щодо міжнародних організацій. 

Семінарське заняття,  

аналітична робота 

  

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 



Результати навчання дисципліни 

(код) 

 

 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ПРН 2. Здійснювати пошук, аналіз та 

критичне осмислення інформації з різних 

джерел, продукувати нові ідеї. 

 

 + +  +      + + 

ПРН 13. Давати оцінку процесам глобалізації 

та здійснювати ретроспективний аналіз 

мегатенденцій та мегатрендів глобального 

розвитку.  

 

+ + + +  + + + + +   

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
 Min Max 

Усна відповідь (РН 1.1-1.4) „6”  х  2 = 12 „10”  х  2 = 20 

Контрольн робота (РН 1.1-1.4, 2.1-2.3) 12 20 
Самостійна робота (РН 2.1-2.3, 3.1, 3.3,  
4.1-4.2) 

12 20 

Іспит 24 40 

Всього: 60 100 

Контрольна робота передбачає тестові завдання (60% оцінки за роботу) та відкриті 

питання (40% оцінки). 

Самостійна робота виконується командою у складі 2-3 здобувачів. Результати роботи з 

відповідної теми презентуються на семінарському занятті. Кінцевий варіант роботи у 

вигляді презентації може бути оформлений після заняття, на якому її було презентовано. 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту, який проводиться письмово. Здобувачі, які 

набрали менше, ніж 30 балів, до складання іспиту не допускаються. Для отримання загальної 

позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. 

7.2 Організація оцінювання: 

• контрольні роботи проводиться на останніх  лекціях змістовних модулів 1 та 2; 

• індивідуальна робота здається на останньому семінарському занятті. 

7.3 Шкала відповідності оцінок(за умови іспиту)     

         

За 100 – бальною 

шкалою 

За національною 

шкалою 

90 – 100 5 Відмінно 

85 – 89 
4 Добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 Задовільно 

60 – 64  

1 – 59  2 Незадовільно 



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1 

1 
Тема 1. Термін «міжнародна організація» та питання 

понятійно-категоріального апарату дисципліни 2  16 

2 
Тема 2. Механізм функціонування міжнародних 

організацій як суб’єктів міжнародних відносин 4  16 

3 
Тема 3. Концептуально-методологічні засади  

дослідження  ролі міжнародних  організацій в 
системі міжнародних відносин. 

1 2 16 

 Модульна контрольна робота 1 1   

Змістовий модуль 2 

4 
Тема 4. Міжнародні  організації в сучасних процесах 

глобального управління  
4 2 16 

5 
Тема 5. Міжнародно-правові засади та діяльність 

міжнародних організацій в сфері підтримання  
міжнародного миру та безпеки 

4  16 

6 
Тема 6. Міжнародні неурядові організації у світовій 

політиці 
1  16 

 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18  год. 

Практичні заняття  – 4 год. 

Консультація – 2 год. 

Самостійна робота – 96  год. 
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