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теорії, Міжнародні відносини і зовнішня 

політика, Теорія міжнародних відносин, 

Міжнародні економічні відносини, 

Міжнародне публічне правотощо 
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3-4.  Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародні та регіональні інститути» є виявлення 

суті категорії політичної комунікації і специфіки міжнародної діяльності в умовах нового типу 

суспільства (інформаційного та постінформаційного), що формується.  

Завдання:  

 ознайомити студентів з основними суб’єктами міжнародних і регіональних 

інститутів;  

 охарактеризувати основні типи міжнародних і регіональних інститутів; 

 розглянути базові технології організації міжнародних і регіональних інститутів; 

 довести, що застосування досвіду та знань у галузі міжнародних і регіональних 

інститутів зможе допомогти кожній людині стати професіоналом у будь-якій сфері суспільної 

діяльності; 

 виховати свідоме ставлення до політичної інформації, виробити цілісний підхід до її 

відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну літературу. 

У результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен  

знати: 

 сутність і значення міжнародних організацій у світовому співтоваристві; 

 періодизацію та типологію міжнародних інститутів; 

 правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій; 

 структуру та функції міжнародних організацій, механізм їх взаємодії та впливу на 

міжнародні відносини; 

 пріоритети, зміст та характер участі України в роботі міжнародних організацій, 

уміти: 

 самостійно визначати політико-правові, соціально-економічні та інфраструктурні 

передумови створення та функціонування міжнародних організацій; 

 орієнтуватись в спеціальній літературі з питань міжнародних організацій; 

 на професійному рівні аналізувати інформацію про роботу міжнародних інститутів та 

оцінювати їхній реальний вплив на міжнародні економічні процеси в сучасному світі; 

 використовувати набуті знання з навчальної дисципліни для оцінки ефективності 

діяльності України у міжнародних організаціях; 

 розробляти проекти звернень, запитів, спільних заходів, щодо налагодження 

співробітництва з міжнародними організаціями; 

 представляти і відстоювати інтереси України та інтереси українських фірм і 

підприємств у міжнародних інституціях.; 

володіти: 

 навичками оперування понятійним апаратом для опису взаємодії об’єктів й суб'єктів 

міжнародних і регіональних інститутів; 

 навичками спілкування, умінням встановлювати, підтримувати і розвивати політичні 

відносини з представниками державних структур та громадських організацій; 

 навичками аналізу та прогнозу розвитку міжнародних і регіональних інститутів. 
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Сформовані компетентності: 

 ІК Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і проблеми під час 

професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. 

 ЗК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики. Вільно спілкуватися державною та 

іноземними мовами усно і письмово, з професійних і наукових питань. Оцінювати 

результати власної роботи і відповідати  за  особистий  професійний розвиток. 

 ЗК2 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, 

зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової 

політики. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню 

точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 ЗК3 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, 

міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми 

забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

світової політики та зовнішньої політики держав. Формулювати задачі моделювання, 

створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

 ЗК6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку. 

 ЗК7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 СК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних та 

регіональних інститутів. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами, усно і 

письмово, з професійних і наукових питань у сфері міжнародних та регіональних 

організацій. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 

міжнародних та регіональних інститутів. 

 СК3 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, 

зокрема, з фахової тематики міжнародних організацій та інститутів. Брати участь у 

професійні дискусії у сфері міжнародних та регіональних інститутів, поважати 

опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 СК4 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародних та регіональних інститутів, 

способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 

політиці держав. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

 СК5 Оцінювати та аналізувати міжнародні та регіональні інститути, їх проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. Готувати аналітичні 

довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних та регіональних студій.  
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 СК9 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних організацій та інститутів. 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 РН 1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики 

 РН 2 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні відносини 

 РН 5 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

світової політики та зовнішньої політики держав 

 РН 7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем  

 РН 10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних 

відносин, зовнішньої та світової політики 

 РН 13 Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню 

точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з фахових проблем 

 РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний 

розвиток. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна заочна 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Історія 

розвитку міжнародних 

та регіональних 

інститутів 

12 2    10 10 2 2   12 

Тема 2. Сутність та 

природа міжнародних 

та регіональних 

інститутів як суб’єктів 

міжнародних відносин 

14 2 2   10 10     13 

Тема 3. Теоретико-

методологічні засади 

вивчення міжнародних 

та регіональних 

інститутів 

14 2 2   10 10 2 2   13 

Тема 4. Міжнародні 

інституції та держави у 

світовій політиці: 

співробітництво чи 

14 2 2   10 10     13 
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суперництво 

Тема 5. Універсальні 

організації в системі 

міжнародних 

інститутів та світовій 

політиці  

14 2 2   10 10     13 

Тема 6. Регіональні та 

субрегіональні 

міжнародні інституції  
13 2 2   9 10     12 

Тема 7. Міжнародні 

інституції в процесах 

глобального 

регулювання та 

управління  

13 2 2   9 10     12 

Тема 8. Міжнародні 

інститути та проблеми 

регіональної безпеки 
13 2 2   9 10     12 

Тема 9. Міжнародні 

неурядові інституції та 

формування 

глобального 

громадянського 

суспільства 

13 2 2   9 10     12 

Всього годин 120 18 16   86 120 4 4   112 

5.  Теми семінарських занять 

Тема 2. Сутність та природа міжнародних та регіональних інститутів як 

суб’єктів міжнародних відносин 

План 
1. Членство в міжнародних організаціях. Типи членства у міжнародних 

організаціях. Вимоги до членства. Процедури вступу та набуття членства. 

2. Організаційна структура міжнародних організацій. Типи органів та 

принципи їх формування й діяльності: вищі, виконавчі, адміністративні, комітети, 

комісії, юридичні органи. 

3. Принципи прийняття рішень у міжнародних організаціях: одностайності та 

його основні моделі, мажоритарності (основні моделі), консенсусу та зваженого 

голосування.  

4. Види рішень міжнародних організацій.  

5. Основні етапи процедури прийняття рішень. 

6. Типологія міжнародних організацій. Міжурядові та неурядові міжнародні 

організації. Універсальні та спеціалізовані; глобальні, регіональні, субрегіональні; 

відкриті, закриті та ін. Координаційні та наднаціональні (владно-орієнтовані) 

міжнародні організації. 

2 

Тема 3. Теоретико-методологічні засади вивчення міжнародних та 

регіональних інститутів 

План 

1. Міжнародні організації та формування міждержавних коаліцій.  

2 
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2. Міжнародні організації та розвиток багатосторонньої дипломаті. 

Тема 4. Міжнародні інституції та держави у світовій політиці: 

співробітництво чи суперництво 

План 
1. Чинники взаємного контролю держав та міжнародних організацій на 

міжнародній арені.  

2. Міжнародні інститути – механізми політичного контролю за поведінкою 

учасників міжнародних відносин та легальний спосіб створення спільних моделей 

поведінки, відповідно до яких суб’єкти міжнародних відносин реалізують свої 

інтереси.  

3. Формування МО та прийняття норм та правил, що регулюють 

функціонування міжнародної системи. 

4. Вплив міжнародних організацій на внутрішньонаціональні процеси.  

5. Прийняття в рамках міжнародних міжурядових організацій рішень і 

спеціальних актів, які впливають на національні суспільно-політичні процеси. 

2 

Тема 5. Універсальні організації в системі міжнародних інститутів та 

світовій політиці 

План 
1. Цілі та принципи Ліги Націй.  

2. Організаційна структура та компетенція Ліги Націй.  

3. Досвід Ліги Націй в регулюванні міжнародних відносин. Невдачі Ліги Націй 

по створенню системи колективної безпеки у міжвоєнний період.  

4. Виключення СРСР та припинення політичної діяльності Ліги. Розпуск Ліги 

Націй у 1946 р. 

5. Ідеї створення універсальної міжнародної організації для забезпечення миру 

та безпеки: Атлантична Хартія та Декларація Об’єднаних Націй.  

2 

Тема 6. Регіональні та субрегіональні міжнародні інституції 

План 
1. Види регіональних міжнародних інститутів. 

2. Регіональні міжнародні організації Європи (Рада Європи, ЄС, Європейська 

асоціація вільної торгівлі).  

3. Регіональні організації арабського світу (Ліга Арабських держав, «Ісламська 

конференція»).  

4. Діяльність регіональних організацій Південної та Північної Америки 

(Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Північноамериканська зона вільної 

торгівлі (НАФТА), Організація американських держав (ОАД), Карибський спільний 

ринок).  

2 

Тема 7. Міжнародні інституції в процесах глобального регулювання та 

управління 

План 
1. Перерозподіл управлінських функцій від держав до інших суб’єктів 

міжнародної політики в процесі глобального регулювання. 

2. Бреттон-Вудські інститути та функціонування міжнародних валютних 

систем.  

3. Регулювання валютних та економічних відносин у глобалізованому світі.  

2 
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Тема 8. Міжнародні інститути та проблеми регіональної безпеки 

План 

1. Еволюція стратегічної концепції НАТО. Трансформація НАТО 1991-1999 рр.  

2. Політика відкритих дверей Альянсу. Процес розширення НАТО.  

3. Партнерство заради миру. Партнерство НАТО з Україною. 

4. Створення НБСЄ (Нарада з безпеки і співробітництва в Європі) як форум для 

діалогу з питань безпеки та переговорів щодо контролю над озброєннями, 

роззброєння та зміцнення довіри й безпеки в Європі. Ухвалення Гельсінського 

Заключного Акту 1972 р.  

5. Паризька Хартія для нової Європи і кінець «холодної» війни. Будапештська 

зустріч 1994 р. і трансформація НБСЄ у ОБСЄ (Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі).  

6. Основні напрями діяльності, структура і принципи прийняття рішень ОБСЄ. 

Роль ОБСЄ в системі безпеки Європи на сучасному етапі. 

2 

Тема 9. Міжнародні неурядові інституції та формування глобального 

громадянського суспільства 

План 

1. Неурядові організації та протест проти глобалізації.  

2. Антиглобалістські організації (Всесвітній соціальний форум).  

3. Природоохоронні неурядові міжнародні організації («Грінпіс», «Друзі 

Землі», «Всесвітній фонд захисту дикої природи») та принципи їх діяльності. 

2 

Разом 16 

6.  Завдання для самостійної роботи 

Тема 1. Історія розвитку міжнародних та регіональних інститутів 

План 

1. Індустріальна революція, поширення ліберальних принципів формування 

європейського та світового ринку, світовий розподіл праці, передумови виникнення у 

сер. ХІХ ст. спеціалізованих функціональних міжнародних організацій (Центральна 

комісія судноплавства по Рейну (працювала на постійній основі з 1831 р.), Дунайська 

комісія (1856), Всесвітній поштовий союз (1874), Міжнародний телеграфний союз 

(1875), Міжнародний союз з охорони промислової власності (1883)), створення 

Латинського (1865) та Скандінавського (1873) валютних союзів. 

2. Проведення міжурядових конференцій, конгресів, нарад та створення 

постійних органів для їхнього скликання. Проблеми безпеки, миру і виникнення 

перших неспеціалізованих універсальних міжнародних організацій політичного 

спрямування (Ліга Націй та Організація Об’єднаних Націй). 

3.  Розвиток інтеграційних процесів, посилення взаємозалежності як чинник 

збільшення чисельності міжнародних організацій після П світової війни. 

Деколонізація та її вплив на утворення регіональних міжнародних організацій. 

Глобальні проблеми, поширення зброї масового знищення як мотивація координації 

зусиль всіх держав та інших суб’єктів міжнародних відносин в рамках міжнародних 

організацій. Глобалізація міжнародних відносин та розвиток політичних міжурядових 

організацій. Виникнення неурядових міжнародних організацій. 

10 
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Тема 2. Сутність та природа міжнародних та регіональних інститутів як 

суб’єктів міжнародних відносин 

План 
1. Функції міжнародних організацій. Співвідношення компетенції та функцій 

міжнародних організацій. Концепції компетенції міжнародних організацій.  

2. Основні функції міжнародних організацій: виразники спільних інтересів 

держав на міжнародній арені; сприяння та координація функціональному та 

багатосторонньому співробітництву; сприяння виробленню загальнолюдських норм 

та цінностей, проектів глобального розвитку та подолання глобальних проблем, 

комунікативна функція, участь у виробленні конвенційних норм міжнародного права 

(нормотворча, кодифікаційна функція); контрольна, регулювально-координаційна, 

оперативна, організаційна, інформаційна, консультативна, посередницька, 

миротворча, оборонна, соціалізуюча, гуманізації міжнародної та внутрішньої 

політики та ін. 

3. Правові аспекти участі міжнародних організацій у процесі міжнародної 

нормотворчості. 

10 

Тема 3. Теоретико-методологічні засади вивчення міжнародних та 

регіональних інститутів 

План 

1. Ідеалізм, реалізм та неомарксизм у міжнародних відносинах як 

методологічна основа формування сучасних теорій міжнародних організацій. 

2. Концептуалізація ролі міжнародних організацій в державоцентристській 

парадигмі: міжнародні організації – інструмент реалізації стратегічних інтересів та 

зовнішньої політики держав за межами національних територій, спосіб збереження та 

посилення домінування могутніх держав (реалізм, неореалізм). 

10 

Тема 4. Міжнародні інституції та держави у світовій політиці: 

співробітництво чи суперництво? 

План 
1. Принципи та засоби взаємного впливу держав та міжнародних організацій. 

2. Застосування міжнародними організаціями санкцій.  

3. Види санкцій міжнародних організацій. Чинники, що легітимізують 

застосування міжнародними організаціями санкцій.  

4. Діяльність міжнародних організацій та проблеми втручання і суверенітету 

держав.  

5. Умови втручання (інтервенції) міжнародних інституцій. Гуманітарна 

інтервенція. 

10 

Тема 5. Універсальні організації в системі міжнародних інститутів та 

світовій політиці 

План 
1. Переговори США, СРСР та Великої Британії про принципи діяльності та 

повноваження майбутньої організації – конференції в Думбартон-Оксі (1944) та Ялті 

(1945). 

2. Установча конференція ООН у Сан-Франциско (1945) та прийняття Статуту 

ООН. Цілі та принципи діяльності ООН.  

3. Структура ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна 

10 
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Рада, Секретаріат, Міжнародний Суд и Рада з Опіки; їхні принципи формування, 

прийняття рішень та компетенція.  

4. Рада Безпеки у структурі та діяльності ООН. Система ООН на сучасному 

етапі: програми і робочі органи, спеціалізовані установи, автономні організації, 

пов’язані з ООН. 

5. Особливості ООН як міжнародного інституту: універсальність 

представництва та сфер впливу, інструмент міжнародної нормотворчості і 

дотримання принципів сучасного міжнародного права та загальновизнаних норм 

поведінки суб’єктами міжнародних відносин; наділеність виключною компетенцією 

вирішувати питання війни і миру аж до використання військової сили; глобальний 

представницький форум держав та інших учасників міжнародних відносин, зокрема 

неурядових організацій, що охоплює широкі сфери їхньої взаємодії. 

Тема 6. Регіональні та субрегіональні міжнародні інституції 

План 
1. Регіоналізація на африканському континенті: Організація Африканської 

єдності та її трансформація в Африканський Союз. АСЕАН та регіональне 

співробітництво Азійсько-тихоокеанських держав. 

2. Регіональні організації на пострадянському просторі – Союз Незалежних 

Держав (СНД), Єдиний економічний простір (ЄЕП), Євразійське економічне 

співтовариство ЄврАзЕС, Організація договору про колективну безпеку (ОКДБ)).  

3. Шанхайська організація співробітництва (ШОС). 

4. Субрегіональні міжнародні організації (Рада держав Балтійського моря, 

ГУАМ, Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС), Вишеградська група). 

9 

Тема 7. Міжнародні інституції в процесах глобального регулювання та 

управління 

План 
1. СОТ як інструмент глобальної торгівлі: принципи функціонування. 

2. Велика Вісімка – неформальний механізм координації політичних та 

фінансово-економічних взаємодій між великими державами та їхнього впливу на 

міжнародне середовище як арени взаємодії глобальних та національних чинників. 

9 

Тема 8. Міжнародні інститути та проблеми регіональної безпеки 

План 

1. Західноєвропейський Союз (ЗЄС) – військова складова ЄС. Альтернативні 

стратегії розвитку ЗЄС в системі Європейської безпеки. 

2. Інститути колективної безпеки на пострадянському просторі. Організація 

Договору про колективну безпеку (ОКДБ).  

3. Особливості внутрішніх суперечностей держав-членів. Створення 

оперативних сил колективного реагування.  

4. Безпекові аспекти діяльності Шанхайської організації співробітництва.  

5. Боротьба з тероризмом. 

9 

Тема 9. Міжнародні неурядові інституції та формування глобального 

громадянського суспільства 

План 
1. Проекти «Грінпіс» та їх ефективність.  

2. Радикалізація міжнародного екологічного руху («Морський пастух»).  

9 
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3. Мережева структура екологічних та антиглобалістських рухів. 

4. Вплив неурядових міжнародних організацій на громадську думку, імідж 

держав і політиків – основні механізми реалізації програмних цілей більшості 

неурядових міжнародних організацій. 
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