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ТЕМА:УРЯДОВІ І НЕУРЯДОВІ МІЖНАРОДНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 



• МІЖНАРОДНІ МІЖУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ММУО) - 
ОРГАНІЗАЦІЇ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОЇ 
УГОДИ, ЯКИМ ДЕРЖАВИ ДЕЛЕГУЮТЬ ПЕВНУ ЧАСТИНУ 
СВОЇХ СУВЕРЕННИХ ПРАВ. ПРОТЕ МІЖНАРОДНА 
ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ЦИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ДО ПЕВНОЇ МІРИ ОБМЕЖЕНОЮ, АДЖЕ ВОНИ ДІЮТЬ У 
РАМКАХ ТІЛЬКИ ТИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЩО ПЕРЕДАЛИ ЇМ 
ДЕРЖАВИ; 



•МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
(МНУО) - ОРГАНІЗАЦІЇ, УТВОРЮВАНІ 
МІЖНАРОДНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ З 
МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА З АКТУАЛЬНИХ 
ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО ЖИТТЯ. 



У СВОЮ ЧЕРГУ, ММУО МОЖНА 
КЛАСИФІКУВАТИ ЗА ДЕКІЛЬКОМА 

ОЗНАКАМИ: 



ЗА ПРЕДМЕТОМ ДІЯЛЬНОСТІ: 

політичні економічні 
кредитно-
фінансові 

військово-
політичні  питань охорони  

здоров'я, культури,  
торгівлі 



ЗА КОЛОМ УЧАСНИКІВ:  

універсальні - 
їхніми членами є 
практично всі 
держави світу 
(наприклад, 
Організація 
Об'єднаних Націй) 

регіональні - їх членами є держави 
певного географічного регіону світу 
(наприклад. Організація Американських 
держав) 

субрегіональні - 
їх членами є групи 
держав усередині 
географічного 
регіону 
(наприклад, 
Організація 
Чорноморського 
економічного 
співробітництва) 

міжрегіональні - у їх діяльності 
беруть участь держави різних 
географічних регіонів світу 
(наприклад, Організація з безпеки 
і співробітництва в Європі, 
членами якої є як європейські 
держави, так і держави 
Середньої Азії) 



ЗА ПОРЯДКОМ ПРИЙНЯТТЯ 
НОВИХ ЧЛЕНІВ: 

відкриті -  

• відповідно до 
статутних документів 
їхнім членом може 
бути будь-яка 
держава без 
особливих для цього 
умов та згоди членів 
організації 

закриті 

• - конкретні учасники 
цих організацій і їхня 
кількість заздалегідь 
обумовлюються в 
статутних документах 
таких міжнародних 
організацій, а також 
передбачені 
спеціальні умови та 
процедури для вступу 
до організації; 



ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

організації з загальною 
компетенцією - вони вправі 
розглядати будь-яке питання 

міжнародного життя 
(наприклад, ООН, ОБСЄ), 

організації зі 
спеціальною 

компетенцією - коло 
аналізованих ними питань 
заздалегідь обговорене у 
їхніх статутних документах 
і стосується певної сфери 

міжнародного життя 
(наприклад, ВООЗ, МОП); 



ЗА ЦІЛЯМ І ПРИНЦИПАМ ДІЯЛЬНОСТІ: 

правомірні - 
вони 

створюються 
відповідно до 
міжнародного 

права; 

протиправні - вони 
створюються з 
порушенням 

загальновизнаних норм 
міжнародного права з 
цілями, що суперечать 
інтересам міжнародного 

миру і міжнародної 
безпеки. 



МНУО ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ТАКІ ГРУПИ: 

політичні, 
ідеологічні, 
соціально-
економічні, 
профспілкові 
організації; 

жіночі 
організації, а 

також 
організації з 
охорони сім'ї 
та дитинства; 

молодіжні, 
спортивні, 
наукові, 

культурно-
просвітні 
організації; 

організації в 
галузі преси, кіно, 

радіо, 
телебачення; 
організації 
місцевих 

(регіональних) 
влад. 



ДО ГОЛОВНИХ ЦІЛЕЙ ТА ФУНКЦІЙ МІЖНАРОДНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ НАЛЕЖАТЬ: 

 • 1) ВИВЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВИРІШЕННЯ 
НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН; 

• 2) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТ; 

• 3) СПРИЯННЯ УСУНЕННЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ БАР'ЄРІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ШИРОКОГО ТОВАРООБМІНУ МІЖ ДЕРЖАВАМИ; 

• 4) ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ НА ДОДАТОК ДО ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ 
ПРОГРЕСУ; 

• 5) СТИМУЛЮВАННЯ ПОКРАЩАННЯ УМОВ ПРАЦІ І ТРУДОВИХ ВІДНОСИН; 

• 6) ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЙ І РЕКОМЕНДАЦІЙ З РЕГУЛЮВАННЯ 
СВІТОВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ. 

 



• ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ 
НАДСИЛАТИ: 
EMILIYA.KARNAKH@GMAIL.COM 

Д/з: написати 
конспект лекції, 

вивчити 
термінологію. 
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