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Тема 7.4  Як здійснюється співпраця в Європі та світі

У  цій темі ви дізнаєтеся про діяльність міжнародних організацій та їхню 
роль для регіону, світу та України. Ви зможете проаналізувати, яким чи-
ном міжнародні організації сприяють співробітництву у світі, збереженню 
миру та безпеки. Ознайомитеся з поняттями: міжнародна співпраця, між-
народні організації.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Думаємо, аналізуючи діяльність провідних міжнародних організацій.
Дбаємо про гідне місце України в системі міжнародного співробітництва.
Діємо, долучаючись до кампанії, присвяченій досягненню Цілей сталого 
розвитку в Україні.

Обмеживши час до однієї хвилини, пригадайте найбільш відомі міжна-
родні організації.
Діяльність яких організацій поширюється лише на територію Європи? 
Які з є них світового масштабу?

Модуль 1   Як діє система міжнародного співробітництва 

Світ сьогодні виглядає як єдиний організм, функціонування якого по-
требує узгоджених дій урядів, представників громадськості, ділових кіл 
різних країн. Важко знайти країну, яка б не контактувала з іншими держа-
вами. Для координації діяльності світової спільноти, здійснення багато-
сторонньої дипломатії та міжнародного співробітництва, вирішення су-
перечок, подолання глобальних та регіональних проблем створено низку 
міжнародних організацій.
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Міжнародна співпраця знижує ризик конфліктів, дає можливість 
обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проекти розвитку. 
Різноманітні міжнародні організації ― об’єднання держав або національ-
них громад, у тому числі неурядового характеру, сприяють досягненню 
спільних цілей у політиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо.

Сфери	міжнародної	співпраці
 z Торгівля
 z Митні правила
 z Освіта
 z Прикордонне врегулювання
 z Військово-політична сфера
 z Охорона природи
 z Розвиток комунікаційних мереж
 z Контроль над озброєнням

Досліджуємо  
та обговорюємо

Об’єднайтеся у групи відповідно до різних сфер міжнародної співпраці.
У яких формах може відбуватися міжнародна співпраця у кожній із сфер 
(наприклад, у сфері охорони природи це можуть бути екологічні експе-
диції, наукові дослідження, конференції, обміни студентами та ін.).
Наведіть приклади, як міжнародна співпраця впливає на життя вашої 
громади, сім’ї. У яких формах це може проявлятися?

Модуль 2    Як Організація Об’єднаних Націй захищає права  
  та сприяє миру

Унікальною організацією, яка об’єднала більшість країн світу в ім’я 
загального миру і соціального прогресу, є Організація Об’єднаних Націй 
(ООН). Після Другої світової війни вона є найбільш впливовою організаці-
єю глобального рівня, що виконує роль арбітра у міжнародних суперечках, 
сприяє послабленню напруги та зміцненню міждержавної стабільності, є 
важливим інститутом попередження воєнних дій та збройних конфлік-
тів. Україна, перебуваючи у складі СРСР, 1945 року стала однією з країн- 
засновниць ООН. На сьогодні членами Організації є 193 держави. Її місія 
та діяльність визначаються цілями і принципами, викладеними в Статуті 
ООН.

ООН має шість головних органів: Генеральну асамблею, Раду безпеки, 
Економічну і соціальну раду, Раду з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат.

Рада	безпеки	ООН, згідно зі Статутом, несе головну відповідальність за 
підтримання міжнародного миру і безпеки. До Ради безпеки ООН входять 
п’ять постійних членів ― Великобританія, Китай, Росія, США, Франція ―  
і десять членів, які обираються рішенням Генеральної асамблеї на два 
роки за географічною ознакою. П’ять постійних членів Ради Безпеки  ма-
ють право вето, яке дозволяє відкидати проект будь-яких резолюцій ООН. 
Право вето не поширюється на голосування з процедурних питань.

Рада безпеки має право приймати рішення, які обов’язкові для вико-
нання всіх членів ООН.

Міжнародна	 співпра-
ця ― процес взаємодії двох 
або декількох держав, у яко-
му виключається застосу-
вання збройного насильства 
і домінують спільні пошуки 
реалізації спільних інтересів.

Міжнародні	 організа-
ції	 ― об’єднання трьох або 
більше незалежних держав, 
їхніх урядів, інших міжурядо-
вих організацій, спрямоване 
на вирішення певних спіль-
них питань чи організації 
проектів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Web-активність

Відвідайте офіційний сайт ООН, ознайомтеся детальніше із глобальни-
ми питаннями порядку денного ООН.

Які проблеми, виклики стоять перед людством?
Які з них, на вашу думку, є пріоритетними зараз?
Які є особливо важливими для нашої країни, вашого регіону зокрема?

Глобальні 
питання 

порядку денного
охорона 
здоров’я зміна клімату харчування

атомна енергія права жінок
інновації в сфері 
даних для цілей 

розвитку
старіння

Африка права дітей світовий океан  
і морське право СНІД

біженці демократичне 
врядування мир і безпека

правосуддя  
і міжнародне 

право

вода деколонізація народонаселення права людини

Модуль 2    Збереження міжнародного миру і безпеки

Сучасні міжнародні відносини характеризуються багатьма суперечно-
стями та конфліктами, насамперед, внутрішньодержавного характеру, які 
створюють велику загрозу міжнародному миру і безпеці. Це обумовлює 
розвиток такої форми світового співробітництва, як миротворча діяль-
ність. Провідну роль у цій сфері відіграє Організація Об’єднаних Націй. 
Одним з інструментів для врегулювання конфліктів є застосування вій-
ськової сили у формі міжнародних миротворчих операцій (або операцій 
щодо збереження миру).



Розділ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

28

Міжнародні	миротворчі	операції	ООН

Джерело: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17913843

Наша держава надає важливе значення питанню зміцнення ООН як 
центру багатосторонніх зусиль у вирішенні складних та комплексних ви-
кликів. Україна виходить із необхідності належної реалізації підсумкових 
документів самітів ООН щодо питань сталого розвитку, подальшого ре-
формування ООН, підвищення ефективності її діяльності, посилення ролі 
Генеральної Асамблеї ООН як найбільш представницького політичного ор-
гану світу.

Наша держава є однією з країн-лідерів щодо залучення до миротворчих 
операцій ООН.

Перейдіть за посиланням, ознайомтеся із основними миротворчими мі-
сіями ООН у гарячих точках планети.

Цікава інформація

«Фірмовою» відзнакою миротворців ООН є блакитні шоломи чи блакит-
ні берети.

Джерело: www.unian.net
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Модуль 3    Програма сталого розвитку ООН

Глобальні проблеми не знають кордонів, їхнє ефективне розв’язання вима-
гає постійної та наполегливої роботи й співпраці всіх народів планети. Жодна 
держава, якою б могутньою вона не була, не в змозі самостійно вирішити ці 
проблеми. 

Програма сталого розвитку ООН передбачає світовий розвиток, що від-
повідає потребам сучасності і вимагає узгоджених зусиль щодо створення 
всеосяжного, сталого та стійкого майбутнього для людей та планети. Для 
досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три ос-
новні елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону 
навколишнього середовища. Ці елементи взаємопов’язані, і всі вони мають 
вирішальне значення для добробуту окремих людей та суспільств.

Застосуйте набуті знання та досвід

Ознайомтеся з можливостями практичної реалізації програми ООН   
«Цілі сталого розвитку». Запишіть та обговоріть їх.
Створіть плакат з метою інформування місцевої громадськості про 
можливості залучення до кампанії, присвяченій досягненню Цілей ста-
лого розвитку у місцевій громаді.

Цілі сталого розвитку ― 
цільові показники майбутньо-
го міжнародного розвитку, 
що були ухвалені на саміті 
Організації Об’єднаних Націй 
(відомі також як Глобальні цілі 
сталого розвитку). Цілі сталого 
розвитку ухвалено на період 
від 2015 до 2030 року, вони на-
лічують 17 глобальних цілей, 
в межах яких 169 конкретних 
цільових показників.


