
1

Київ 2005

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ”

(для бакалаврів)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


2

Хільчевська І. Г. Навчальна програма дисципліни “Міжнародні еко-
номічні організації” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тема-
тичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Міжнародні
економічні організації”, контрольні питання, а також список рекомендова-
ної літератури.

Підготовлено кандидатом географічних наук І. Г. Хільчевською

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономіч-
ної діяльності (протокол № 10 від 24.06.04)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2005

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою дисципліни є вивчення історії та конкретних умов
виникнення міжнародних економічних організацій (МЕО), ме-
ханізмів функціонування МЕО, методів, інструментів, структу-
ри та видів їх діяльності, особливостей та перспектив участі
України в міжнародних інститутах, а також набуття навичок
практичного використання отриманих теоретичних знань.

Завдання навчальної дисципліни — cформувати у студентів
систему знань про основні міжнародні економічні організації, їх
класифікацію та організаційну структуру, напрями та форми
діяльності; визначення місця і ролі України в міжнародних еко-
номічних організаціях.

Здобуті знання розширять базу теоретичних економічних
знань як вихідної основи для формування навичок дослідження
практичних проблем сучасних міжнародних економічних орга-
нізацій, створять логічну основу для підготовки висококваліфі-
кованих фахівців з вищою економічною освітою, дозволять май-
бутнім спеціалістам застосовувати їх у науковій та практичній
діяльності при розв’язанні фахових завдань.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ”
№  
пор. Назва теми 

 Вступ 
  1 Міжнародні економічні організації в системі регулювання МЕВ 
  2 Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних економічних 

організацій 
  3 Класифікація міжнародних економічних організацій 
  4 Механізм функціонування міжнародних економічних організацій 
  5 ООН і міжнародне економічне співробітництво 
  6 Міжнародні економічні організації та регулювання світової торгівлі 
  7 Міждержавні галузеві організації та об’єднання підприємців  
  8 Міжнародні валютно-фінансові організації 
  9 Міждержавні економічні організації 
10 Міжнародні неурядові економічні організації 
11 Україна в міжнародних економічних організаціях 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ”

Вступ

Мета і завдання, предмет вивчення курсу, його місце у
вузівській системі підготовки фахівців. Вивчення основних ка-
тегорій і понять курсу. Міжнародні економічні організації (МЕО)
як навчальний курс. Предмет МЕО. Взаємозв’язок з іншими
навчальними дисциплінами.

Структура курсу. Загальна характеристика змісту розділів і
основних тем дисципліни.

Методологічні засади та джерела вивчення дисципліни.
Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни. Теорети-

ко-методологічна література. Підручники, монографії, довідко-
ва література, періодичні видання. Особливості роботи зі спе-
ціальною іноземною літературою. Основні методичні прийоми у
викладанні курсу.

Визначення вимог і система оцінки знань і старанності сту-
дентів.

Роль навчальної дисципліни у формуванні економічної осві-
ченості, політичної і духовної культури.

Тема 1. Міжнародні економічні організації в системі
регулювання МЕВ

Сутність поняття “міжнародно-правове регулювання”.
Механізм міжнародно-правового регулювання міжнародних

економічних відносин (МЕВ). Об’єктивна необхідність регулю-
вання МЕВ. Елементи регулювання МЕВ. Національний та
міжнародний рівні регулювання. Основні завдання міжнарод-
ного регулювання на сучасному етапі. Основні напрями міжна-
родного регулювання МЕВ. Чинники, що обумовлюють утво-
рення міжнародних організацій.

Література [6; 7; 9; 10; 12; 17; 19–22; 29; 36; 38; 39]
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Тема 2. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних
економічних організацій

Періодизація виникнення та розвитку міжнародних економіч-
них організацій.

Епоха рабовласницьких держав. Сіммахії. Амфіктонії.
Період феодальної роздробленості. Ганзейський союз.
Епоха великих географічних відкриттів, промислових рево-

люцій та формування світового ринку.
Період між Першою та Другою світовими війнами. Станов-

лення системи міжнародних організацій. Ліга Націй.
Сучасний етап розвитку міжнародних організацій, його ха-

рактерні риси. Формування системи Організації Об’єднаних
Націй (середина 40-х — кінець 50-х років ХХ ст.). Активізація
процесу утворення й поширення міжнародних регіональних
організацій (кінець 50-х — кінець 80-х років ХХ ст.). Відновлен-
ня єдиної системи міжнародних економічних відносин (з 90-х
років ХХ ст.). Сучасні тенденції розвитку міжнародних еконо-
мічних організацій.

Література [6; 7; 20; 36; 39]

Тема 3. Класифікація міжнародних економічних організацій

Підходи до класифікації МЕО.
Класифікація МЕО за організаційним принципом. Класифі-

кація МЕО за сферою багатостороннього регулювання МЕВ.
Міжнародні неурядові організації та об’єднання, що сприя-

ють розвиткові світогосподарських зв’язків.

Література [6; 7; 20; 36–39]

Тема 4. Механізм функціонування міжнародних економічних
організацій

Правові норми і принципи функціонування міжнародних еко-
номічних організацій.

Сутність сучасної міжнародної економічної організації. Кри-
терії визначення, цілі та функції МЕО.
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Організаційно-функціональна структура міжнародних орга-
нізацій.

Механізм впливу МЕО на країни-члени.
Прийняття рішень в організаціях.
Міжнародні службовці.
Інститут постійних представництв держав при міжнародних

економічних організаціях.

Література [6; 7; 20; 36–39]

Тема 5. ООН і міжнародне економічне співробітництво

Історія створення, цілі та принципи діяльності ООН.
Головні органи та структура ООН. Генеральна Асамблея ООН

(ГА ООН). Рада Безпеки ООН. Економічна і Соціальна Рада
(ЕКОСОР). Рада з Опіки ООН. Міжнародний Суд. Секрета-
ріат ООН.

Регіональні економічні комісії. Європейська економічна ко-
місія (ЄЕК). Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого
океану (ЕСКАТО). Економічна комісія для Латинської Амери-
ки і країн Карибського басейну (ЕКЛАК). Економічна комісія
для Африки (ЕКА). Економічна і соціальна комісія ООН для
Західної Азії (ЕСКЗА).

Міжурядові установи, пов’язані з ООН. Групи міжнародних
установ. Спеціалізовані установи ООН. Міжнародна організа-
ція праці (МОП). Організація Об’єднаних Націй з промисло-
вого розвитку (ЮНІДО). Продовольча і сільськогосподарська
організація Об ’єднаних Націй (ФАО). Міжнародний фонд
сільськогосподарського розвитку (МФСР). Організація Об’єдна-
них Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Все-
світня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Міжна-
родна морська організація (ММО). Міжнародна організація
цивільної авіації (ІКАО). Всесвітній поштовий союз (ВПС).
Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) та Міжнародний союз
з телекомунікацій (МСТ). Всесвітня метеорологічна організація
(ВМО). Всесвітня організація охорони здоров ’я (ВООЗ).
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Всесвітня
туристична організація (ВТО).
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Програми і робочі органи ООН. Програма розвитку ООН
(ПРООН). Програма добровольців ООН. Конференція ООН з
торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Програма ООН з навколишнього
середовища (ЮНЕП). Всесвітня продовольча програма (ВПП).

Література [5–7; 9; 12; 16; 18–20; 31; 32; 36–39]

Тема 6. Міжнародні економічні організації та регулювання
світової торгівлі

Система міжнародних організації з регулювання світової
торгівлі.

Глобально-універсальні торговельні організації. Конференція
ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Комісія ООН з права
міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ). Міжнародний торговель-
ний центр (МТЦ). Всесвітня митна організація (ВМО). Бюро
міжнародних виставок (БМВ). Міжнародна торговельна пала-
та (МТП). Спілка міжнародних ярмарків (СМЯ).

Регіональні торговельні організації. Північноамериканська
зона вільної торгівлі (НАФТА). Південний спільний ринок
(МЕРКОСУР). Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ).
Митний і економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА).
Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА).

Міжнародні організації із стандартизації та сертифікації.
Міжнародна організація із стандартизації (ІСО). Міжнародна
електротехнічна комісія (МЕК). Європейські організації в га-
лузі стандартизації та сертифікації продукції. Європейський
комітет зі стандартизації (СЕН). Європейський комітет зі стан-
дартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК). Європейське бюро
стандартизації для ремесел, малих і середніх підприємств.
Міжскандинавська організація зі стандартизації (ІНСТА).

Система ГАТТ/СОТ. Історія створення ГАТТ. Організаційна
структура і принципи ГАТТ. Міжнародні багатосторонні торго-
вельні переговори (раунди). Результати Уругвайського раунду.

Загальна характеристика та організаційна структура СОТ.
Приєднання до СОТ.

Література [1; 2; 5–7; 9–14; 17–23; 25;
26; 29–32; 34; 36–40]
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Тема 7. Міждержавні галузеві організації та об’єднання
підприємців

Багатосторонні міждержавні організації з регулювання світо-
вих товарних ринків. Групи міждержавних галузевих органі-
зацій (МГО).

МГО у сфері промисловості та будівництва. Організація країн —
експортерів нафти (ОПЕК). Організація арабських країн — екс-
портерів нафти (ОАПЕК). Міжнародні організації виробників та
експортерів металів.

МГО у сфері сільського господарства. Міжнародна організа-
ція з какао (МОКК). Міжнародна організація з кави (МОК).
Міжнародна організація з натурального каучуку (МОНК).
Міжнародна організація з цукру (МОЦ). Міжнародна органі-
зація з тропічної деревини (МОТД).

Міжнародні ради: з маслинної олії (МРМО); з олова (МРО);
зерна (МРЗ); джуту (МРД).

Міжнародні консультативні комітети: з бавовни (МККБ);
комітет ЮНКТАД з вольфраму.

Міжнародні дослідницькі групи з сировинних товарів: з кау-
чуку (МДГК); зі свинцю і цинку (МДГСЦ); з нікелю (МДГН);
з міді (МДГМ).

Література [6; 7; 19; 20; 36–40]

Тема 8. Міжнародні валютно-фінансові організації

Система міжнародних валютно-фінансових організацій.
Міжнародний валютний фонд (МВФ). Історія виникнення

МВФ. Цілі та функції Фонду. Організаційна структура. Вступ
до МВФ. Фінансова структура МВФ. Основні напрями діяль-
ності. Умови надання кредитів. Проблеми в діяльності МВФ.

Група Світового банку. Міжнародний банк реконструкції та
розвитку (МБРР). Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Багатостороннє агент-
ство з гарантування інвестицій (БАГІ). Міжнародний центр з
урегулювання інвестиційних спорів.
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Регіональні банки розвитку. Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ). Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Міжамери-
канський банк розвитку (МБР). Азіатський банк розвитку (АБР).
Африканський банк розвитку (АфБР).

Організації з регулювання зовнішньої заборгованості. Паризь-
кий клуб. Лондонський клуб кредиторів.

Література [3–9; 15; 18–20; 24; 28–30; 33–39]

Тема 9. Міждержавні економічні організації

Сутність і види міждержавних економічних організацій. Ос-
новні функції та порядок утворення організацій. Усталені орга-
нізаційні структури міждержавних економічних організацій.

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Європейський Союз (ЄС). Історія і цілі створення ЄС. Ета-

пи економічної інтеграції ЄС. Основні органи ЄС.
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Мета та

діяльність ЄАВТ. Організаційна структура ЄАВТ.
Центральноєвропейська  ініціатива (ЦЄІ).
Рада держав Балтійського моря (РДБМ).
Співдружність незалежних держав (СНД). Історія створен-

ня, цілі та принципи діяльності СНД. Організаційна структура
СНД. Міжнародні договори в рамках СНД.

Організація Чорноморського економічного співробітництва
(ОЧЕС). Історія створення і цілі ОЧЕС. Основні органи ОЧЕС.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС).
Ліга арабських держав (ЛАД).
Карибське співтовариство  і Карибський спільний ринок

(КАР ІКОМ ) .

Література [1; 2; 6; 7; 9; 10; 12; 14; 17–20;
26; 29; 30; 34; 36–39]
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Тема 10. Міжнародні неурядові економічні організації

Сутність і види міжнародних неурядових організацій. Орга-
нізаційні структури та форми діяльності неурядових економіч-
них організацій.

Діяльність основних неурядових економічних організацій.
Європейське товариство з вивчення громадської думки та

маркетингових досліджень (ЄСОМАР).
Міжнародна асоціація економічних наук.
Міжнародний кооперативний альянс (МКА).
Європейський діловий конгрес (ЄДК).
Римський клуб.
Дакарський клуб.

Література [7; 20; 36–39]

Тема 11. Україна в міжнародних економічних організаціях

Участь України в системі міжнародних економічних органі-
зацій.

Україна в Організації Об’єднаних Націй. Історичний аспект
взаємовідносин. Особливості сучасного етапу співробітництва
України з ООН та економічними організаціями системи ООН.

Україна і Світова організація торгівлі. Проблеми та перспек-
тиви участі країни в СОТ.

Характеристика співробітництва України з міжнародними
валютно-фінансовими організаціями. Україна і МВФ. Діяльність
Світового банку в Україні. Україна та ЄБРР.

Участь України в міждержавних економічних організаціях.
Особливості членства України в СНД. “Європейський вектор”
економічної інтеграції України.

Україна та міждержавні економічні організації.

Література [4; 6; 8; 14; 18–20; 26; 30; 33; 39; 40]
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Розкрийте сутність поняття “міжнародно-правове регулю-
вання”.

2. Які елементи і рівні має механізм регулювання МЕВ?
3. У чому полягають основні завдання та напрями міжна-

родного регулювання на сучасному етапі?
4. Назвіть чинники, що обумовлюють утворення міжнарод-

них організацій.
5. Охарактеризуйте основні стадії виникнення та розвитку

міжнародних організацій.
6. Які риси притаманні сучасному етапу розвитку міжна-

родних економічних організацій?
7. Дайте визначення міжнародної економічної організації і

визначте критерії, які дають змогу зарахувати організа-
цію до категорії “міжнародна”.

8. Назвіть критерії класифікації, відповідні типи та прикла-
ди МЕО.

9. Розкрийте правові норми і принципи функціонування
міжнародних економічних організацій.

10. Визначіть цілі діяльності міжнародних організацій.
11. У чому полягають функції міжнародних організацій?
12. Проаналізуйте організаційно-функціональну структуру

організації.
13. Які типи міжнародних організацій можна виокремити за-

лежно від розподілу повноважень між організаціями та
їх членами?

14. Назвіть критерії класифікації та відповідні види рішень
міжнародних організацій.

15. Які основні етапи процесу прийняття рішень у міжнарод-
них організаціях і в чому їх суть?

16. Яка хронологія створення ООН?
17. Назвіть цілі та принципи діяльності ООН.
18. Хто може бути членом ООН? Як визначається розмір

внесків учасників? Наведіть приклади.
19. Як формується і використовується бюджет ООН?
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20. Охарактеризуйте склад і напрями діяльності головних
органів ООН.

21. Опишіть принципову схему структури ООН.
22. Як побудовано роботу Генеральної Асамблеї ООН?
23. Розкрийте сутність регіональної економічної комісії сис-

теми ООН. Назвіть та охарактеризуйте існуючі комісії.
24. Назвіть групи міжурядових установ системи ООН. Які

організації їх створюють?
25. Назвіть і охарактеризуйте організації, що належать до

групи спеціалізованих установ ООН. У чому особливість
їх статусу і діяльності?

26. Охарактеризуйте структуру системи МЕО з регулювання
світової торгівлі.

27. Які органи ООН входять до системи регулювання світо-
вої торгівлі? Розкрийте цілі та форми їх діяльності.

28. Яка сучасна роль ЮНКТАД?
29. Охарактеризуйте діяльність неурядових організацій у

сфері регулювання міжнародної торгівлі.
30. Які особливості діяльності регіональних організацій торго-

вельного спрямування? Наведіть приклади.
31. Які міжнародні організації регулюють сферу стандарти-

зації та сертифікації?
32. Європейські організації в галузі стандартизації та серти-

фікації продукції.
33. Які особливості створення ГАТТ?
34. Назвіть керівні органи ГАТТ, цілі та функції цієї органі-

зації.
35. На яких принципах ґрунтується Генеральна угода з та-

рифів і торгівлі?
36. Охарактеризуйте торговельні раунди ГАТТ.
37. Які основні результати Уругвайського раунду?
38. Що таке ГАТС і в чому її основний зміст?
39. Розкрийте основні положення ТРІПС.
40. У чому особливість утворення Світової організації тор-

гівлі?
41. Охарактеризуйте організаційну структуру СОТ. Чим вона

відрізняється від ГАТТ?
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42. Який механізм приєднання до системи ГАТТ/СОТ?
43. Назвіть багатосторонні міжурядові організації з регулю-

вання товарних ринків. Дайте їх загальну характеристику.
44. Охарактеризуйте міждержавні галузеві організації у сфері

промисловості та будівництва.
45. З якою метою створено ОПЕК і яка її роль у сучасному

світі?
46. Охарактеризуйте міждержавні галузеві організації у сфері

сільського господарства.
47. Охарактеризуйте складові сучасної системи міжнародних

валютно-фінансових організацій.
48. Назвіть передумови і послідовність створення Міжнарод-

ного валютного фонду.
49. Які цілі та функції МВФ?
50. Опишіть організаційну структуру МВФ і функції його

підрозділів.
51. Назвіть і охарактеризуйте форми діяльності МВФ.
52. Які організації входять до складу групи Світового банку?
53. Охарактеризуйте цілі й основні напрями діяльності Міжна-

родного банку реконструкції та розвитку.
54. Дайте загальну характеристику основних установ групи

Світового банку (Міжнародна асоціація розвитку, Міжна-
родна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з
гарантування інвестицій, Міжнародний центр з урегулю-
вання інвестиційних спорів).

55. Розкрийте сутність поняття “регіональний банк розвит-
ку”. Які регіональні банки ви знаєте?

56. Чим розрізняються функції Паризького і Лондонського
клубів?

57. Які умови реструктуризації боргів ви знаєте?
58. Дайте визначення міждержавної економічної організації.
59. Опишіть основні функції та процедуру створення міждер-

жавної економічної організації.
60. Назвіть найвпливовіші сьогодні міждержавні економічні

організації.
61. Розкрийте роль ОЕСР у світогосподарських процесах.
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62. Наведіть хронологічну схему створення Європейського Со-
юзу.

63. Охарактеризуйте основні етапи економічної інтеграції ЄС.
64. Дайте характеристику ЄАВТ.
65. Яка основна мета створення Центральноєвропейської

ініціативи?
66. Охарактеризуйте РДБМ.
67. Назвіть цілі, функції та структуру СНД.
68. Які існують міжнародні договори в рамках СНД?
69. Дайте загальну характеристику ОЧЕС та особливостей її

функціонування.
70. Назвіть і охарактеризуйте міждержавні економічні орга-

нізації країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, арабсь-
ких держав, центральноамериканських держав.

71. Дайте визначення міжнародної неурядової організації.
72. Які види міжнародних неурядових організацій вам відомі?

Наведіть приклади.
73. Розкрийте сучасні тенденції розвитку міжнародних не-

урядових організацій.
74. Охарактеризуйте існуючий механізм співробітництва між

неурядовими та міждержавними організаціями.
75. Членом яких міжнародних економічних організацій є Ук-

раїна?
76. У чому полягають особливості членства України в ООН?
77. Які проблеми та перспективи участі України в СОТ?
78. Дайте загальну характеристику співробітництва України

з основними міжнародними валютно-фінансовими органі-
заціями (Україна — МВФ, Україна — Світовий банк,
Україна — ЄБРР).

79. Дайте оцінку процесів євроатлантичної інтеграції Украї-
ни.

80. Проаналізуйте особливості взаємовідносин України з
міждержавними економічними організаціями.
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