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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»  

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Всняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3/90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дослідження  сукупності теоретичної та практичної діяльності 

міжнародних організацій, а саме, умов виникнення, 

функціонування та особливостей діяльності міжнародних 

організацій у різних сферах економічного співробітництва, а 

також, сучасний стан та перспективи співробітництва України з 

міжнародними організаціями 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою дисципліни є  формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок щодо об’єктивних 

закономірностей,  принципів, функцій, а також механізмів 

створення та особливостей функціонування міжнародних 

організацій, а також дослідження сучасного стану та перспектив 

співробітництва України з міжнародними організаціями 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни «Міжнародні організації»  у 

здобувачів вищої освіти формуються професійні компетентності 

стосовно знань та вмінь: ролі міжнародних організацій у 

регулюванні світових економічних процесів, основних принципів 

та механізмів діяльності міжнародних організацій, здійснювати 

самостійний аналіз діяльності міжнародних організацій за різними 

напрямками економічного співробітництва, проводити 

дослідження діяльності міжнародних авіаційних організацій ( 

ІСАО, ІАТА, АСІ та інші), а також аналізувати теперішній стан та 

перспективи розвитку співробітництва України з міжнародними 

організаціями за різними напрямами діяльності 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Використовувати набуті знання при аналізі діяльності 

міжнародних  організацій на сучасному етапі економічного 

розвитку,  аналізувати та оцінювати перспективи співробітництва 

України з міжнародними організаціями з метою виконання задач 

при роботі в міжнародних економічних відділах державних та 

приватних підприємств, а також у міжнародних відділах 

Міністерств та відомств України 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність поняття категорії «міжнародна 

організація», їх класифікація та механізм діяльності; ООН та 

основи її функціонування; Спеціалізовані установи ООН та їх 

діяльність; Міжурядові регіональні організації; Міжнародні 

організації в сфері безпеки; Рада Європи; Європейський Союз; 

Міжнародні організації пострадянського простору; Міжнародні 

організації пострадянського простору; Міжнародні організації 

пострадянського простору 



Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 
технологій дистанційного навчання 

Пререквізити Загальні та фахові знання з проблематики міжнародної економіки, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

фахового курсового проекту 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Лебедєва С. Н., Наумчик А. А. 

Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: навчальний 

посібник/ МОН України – 3-є вид. перероб. та доп.  – Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. – 344 с. 

2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Стельмах А. Б., Лега М. М. 

Міжнародні організації: навчальний посібник/ Кучик О.С., ред.  –

 Київ: Знання, 2005. – 498 с. 

3.Міжнародні організації: методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів напряму 0501 "Економіка і 

підприємництво"/ МОН; Національний авіаційний університет; 

Поліщук О. В., уклад.  – Київ: НАУ, 2010. – 24 с.– CD 

4. Міжнародні організації: методичні рекомендації до практичних 

занять та виконання домашнього завдання для студентів напряму 

підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка"/ МОН МС України, 

Національний авіаційний університет ; Шевченко О. Р., 

Гричкоєдова М. В., уклад.  – Київ: НАУ, 2013. – 36 с.– Електронна 

мультимедійна бібліотека 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4633 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

диференційний залік 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Мізюк Світлана Георгіївна 

Посада:  завідувач кафедри міжнародної економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10992 

Тел.: 0503320337 

E-mail: svitlana.miziuk @npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна розроблена з урахуванням  стандарту вищої освіти 

другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 

та галузевої специфіки вищого навчального закладу в сучасних 

глобалізаційних умовах  

Лінк на дисципліну Методичні матеріали до дисципліни знаходяться у розробці 

 

Розробник          Мізюк С.Г. 
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