
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Практикум міжнародних організацій (3 курс) 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень  

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=711 

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці:  

Викладач: доц. Шевель Інна Петрівна (практичні заняття, підсумковий 

контроль). 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

 Практикум міжнародних організацій» як вибіркова складова дає 

можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Дисципліна після 

вибору стає для студента обов’язковою. Вивчення навчальної дисципліни є 

статутні засади та практична діяльність міжнародних організацій як суб’єктів 

міжнародних відносин.  

Курс передбачає базові знання з актуальних питань міжнародних 

організацій, сформування вміння та навички вивчення ролі міжнародних 

організацій у діловій та професійній сферах, міжнародних відносинах. Охоплює 

не лише основні питання курсу, а й сучасні питання проблемного характеру 

щодо прогнозування і вирішення різних завдань, які стоять перед 

міжнародними організаціями в різних сферах соціального життя, що сприятиме 

розбудові цивілізаційних відносин. 

Мета проведення практикуму міжнародних організацій, усунути основні 

недоліки традиційних форм і методів навчання студентів, подолати розрив між 

теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки 

кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових 

організаційно-відмінних форм навчання. Під час проведення практикуму, 

відбувається оволодіння студентами навиків аналізу міжнародно-правових 

аспектів діяльності міжнародних організацій, їх ролі в регулюванні сучасних 

міжнародних відносин, вивчення установчих документів, інших рішень 

міжнародних організацій, тенденцій їх розвитку, можливих змін, розвитку і 
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вдосконалення внутрішньо організаційного механізму, процедури прийняття 

рішень тощо. 

Завдання: 

• розкрити студентам напрями й форми впливу міжнародних організацій 

на відносини між державами; 

• виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі 

України в діяльності міжнародних організацій. 

Предметом вивчення навчальноі ̈ дисципліни є статутні засади та 

практична діяльність міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних 

відносин. 

Студент повинен знати: 

• поняття та ознаки міжнародної організації; 

• типологію міжнародних організацій; 

• роль міжнародних договорів у створенні та діяльності міжнародних 

організацій; 

• способи створення міжнародних організацій та припинення членства у 

міжнародній організації; 

• види членства у міжнародній організації. 

Студент повинен вміти: 

• робити аналіз статутних документів міжнародних організацій; 

• робити аналіз діяльності міжнародних організацій, практики 

застосування міжнародних актів у діяльності міжнародних організацій. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

Розділ 1. Завдання та принципи діяльності міжнародних організацій 

1.1.Міжнародні організації та держави у світовій політиці 

1.2.Універсальні організації в системі міжнародних організацій та світовій 

політиці 

1.3.Регіональні та субрегіональні міжнародні організації 

1.4.Міжнародні організації в процесах глобального регулювання та управління 

1.5.Міжнародні організації та проблеми регіональної безпеки 

1.6.Міжнародні неурядові організації та формування глобального 

громадянського суспільства 

Розділ 2. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин 

2.1.Внутрішнє право міжнародних організацій 

2.2.Міжнародні економічні організації 

2.3.Україна в міжнародних організаціях 

Розділ 3. Міждержавні утворення та регіональні організаціі ̈

3.1.Відповідальність у міжнародному праві. Дипломатичне та консульське 

право 

3.2.Міждержавні галузеві організаціі ̈та об’єднання підприємців 

3.3.Міжнародні валютно-фінансові організаціі ̈

3.4.Міжнародне регулювання соціальних відносин 



3.5.Міжнародний поділ праці. Спеціалізація та кооперування виробництва. 

Участь Украін̈и в МПП 

Розділ 4. Особливості розвитку світових кластерів 

4.1.Міжнародні неурядові економічні організаціі ̈

4.2.Регіональні інтеграційні угруповання в Європі 

4.3.Розвиток інтеграційних процесів у регіонах Азії, Африки і Америки 

4.4.Міжнародна міграція робочоі ̈сили. Проблеми трудовоі ̈міграціі ̈в Украін̈і 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, електронні веб ресурси, технології ЗМК, 

для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи ( перегляд відеоматеріалів з різних соціальних мереж, для 

вивчення даної теми дисципліни); проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності Moodle. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної 

дисципліни 

1. Шевель І.П. Глобалізаційні процеси через призму розбіжностей, які 

виникають в дійсності. Вісник Львівського університету. Серія 

соціологічна. 2016. Випуск № 10. С. 167-173. 

2. Шевель І.П. Толерантність як спосіб вирішення конфліктів і запобігання 

їм. ГАБІТУС. 2018. Випуск 7. С. 71-74. 

3. Шевель І.П. Основні напрямки вивчення міжнародного порядку в 

соціології міжнародних відносин. Науковий журнал «Молодий вчений». 

2016. № 4.1 (31.1). С. 14-18. 

4. Шевель І.П. До проблеми державного суверенітету у світлі сучасних 

глобалізаційних тенденцій. Scientific Journal “Virtus”. 2017. С. 143-146. 

5. Шевель І.П. Зіткнення цивілізацій на рівні ідентичностей націй за 

С.Гантінгтоном. Актуальные научные исследования в современном мире. 

2018. Випуск 1 (33), частина 7. С. 145- 149. 

6. Шевель І.П. Дипломатична толерантність як вираз нового культурного 

спілкування в міжнародній практиці. Міжнародні відносини: теоретико-

практичні аспекти. 2019. Випуск 3. С. 100-110.  

7. Mishchenko, A., Shevel, I., Likarchuk, D., & Shevchenko, M. The aspects of 

international communication: Strategic partnership of Ukraine and Turkey. 

Linguistics and Culture Review. 2021. 5 (S 4), p. 1895-1913.  

 

Основна література: 

1. Воронкова А.Є. Міжнародні економічні організаціі:̈ Навч.посібник. 

Київ : ВД «Професіонал», 2006. 352 с.  



2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів 

СОТ / Під кер. Т.М. Циганковоі.̈ Київ, КНЕУ, 2003.  312 с.  

3. Ксендзук В.В. Міжнародні організації: навчальний посібник 

[Електронне видання]. Житомир: ЖДТУ, 2019. 211 c. 

4. Міжнародні організаціі:̈ Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., 

Ковалевського В.В., Логвіновоі ̈Н.С.  Київ: Центр навчальноі ̈літератури, 2009. 

223 с. 
5. Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, 

глобалізація: Навч.посіб. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 156 с. ISBN 978-

617-7458-47-9 

6. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: 3-тє вид. перероб. 

nа доп. Навч. посібн. / За ред Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С., 

Київ: Центр учбової літератури, 2018. 344с.   ISBN 978-611-01-0085-4 

 

Допоміжна література: 

1. Авакян Т. А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції/ 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4 (97). С. 

125–135. 

2. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти / 

Копійка В.В., Дорошко М.С., Кондратенко О.Ю. та ін.- Київ: ВПЦ "Київський 

університет", 2018. 389с.  

3. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації. Київ: Издательство: 

ТОВ «Кондор», 2010. 182 с.  

4.  Діджиталізація сучасної системи міжнародних відносин: монографія / 

А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова, О.І.Рогач та ін. За редакцією О.І. Шниркова. 

Київ: ВПЦ "Київський університет", 2020.  236 с. 

5.  Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: монографія/ 

І.О.Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О.Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова. Київ: 

ВПЦ "Київський університет",  2019. 239 с. 

6. Ю. Козак, В. Ковалевський, Н. Логвінова Міжнародні організації. 

Центр навчальної літератури. Київ, 2019. 344с. 

7. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / [Ю. 

В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін.].  К. : НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2020.  328 с 

8. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб.наук.пр. 

Вип.7/М-воосвіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури імистецтв.Київ: 

Вид. центр КНУКіМ, 2021. 244с. 

9. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб.наук.пр. 

Вип.6/М-воосвіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури імистецтв. Київ: 

Вид. центр КНУКіМ, 2020. 240с 

10. Міжнародні організації: навчальний посібник [Електронний ресурс] / 

укладачі: Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп.  

Електрон. дані. Харків: ХДУХТ, 2018. 235 с. 

11. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред. Козака Ю.Г., 

Ковалевського В.В., Кутайні З.  Київ: Центр учбової літератури, 2007. 440 с 
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http://www.iir.edu.ua/uploads/files/%D0%94%D0%86%D0%94%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF_12_03_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/%D0%94%D0%86%D0%94%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF_12_03_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
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http://www.iir.edu.ua/uploads/files/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F--%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf


12. Міжнародні організації: тестовий тренінг / В.О. Козуб, П.Л. Гринько.  

вид. 2-ге, перероб. та доп. Харків: «Видавництво «Форт», 2016.  63 с. 

13. Стройко Т.В. Міжнародні організації: Навч. Посібник. Київ: Кондор-

Видавництво, 2018. 250 с. 

14. Шреплер Х.А. Международные экономические организации: 

Справочник. – Москва: Междунар. отношения, 2006. 456 с.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Бібліотека Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка. URL: http://www.univ.kiev.ua 

2. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.kiev.ua 

3. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua/ 

4. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. URL: www.library.univ.kiev.ua 

5. Наукова бібліотека Національного університету - Києво-Могилянська 

академія. URL: http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib, http://www.library.ukma.kiev.ua 

6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua 

7. Національна історична бібліотека України. URL: 

http://www.dibu.kiev.ua/ 

8. Національна Парламентська бібліотека України. URL: 

http://www.nplu.kiev.ua/ 

9. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Законодавство 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua. 

10. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. URL: 

http://korolenko.kharkov.com/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Політика курсу «Практикум міжнародних організацій» потребує 

теоретичного та практичного вивчення. Під час практичних занять створюється 

творчий простір для формування практичних умінь і навичок.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

На заняттях дотримуватись правил роботи у групі, шанобливо ставитись до 

поглядів один одного, відкритим до конструктивної критики.  

На заняттях вітаються прояви креативності та індивідуальний підхід до 

кожного здобувача вищої освіти.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

При оцінюванні враховується активність і відвідуваність занять, яка є 

обов’язковим компонентом оцінювання і за яке нараховуються бали.  

Всі види робіт необхідно виконувати в обговорені строки.  

http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib


 Питання щодо курсу можна задати викладачу через мережу Facebook, 

Viber, WhatsApp, Telegram або E-mail. 

Презентації та виступи мають бути авторськими оригінальними. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням 

із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час консультації 

викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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навчальної дисципліни                                  І. П. Шевель  

Завідувач кафедри                         І. О. Костиря  

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри міжнародних відносин 

від 30.08.2021 р., протокол №1 


	Назва дисципліни: Практикум міжнародних організацій (3 курс)

