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Тема 7.5  Які можливості для України дає співпраця  
з міжнародними організаціями

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про співпрацю України з міжнародними 
організаціями, зокрема, роль нашої держави в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ. 
Ви зможете проаналізувати можливості для нашої країни, що відкриває 
членство в тих чи інших міжнародних інституціях.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Думаємо, визначаючи роль та місію діяльності міжнародних організацій 
в Україні.
Дбаємо про конструктивну співпрацю із міжнародними організаціями в 
Україні.
Діємо, поширюючи інформацію про діяльність міжнародних організацій 
в Україні.

Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і праг не 
рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими парт-
нерами, виходячи передусім із необхідності гарантування безпеки, суверенітету 
та захисту територіальної цілісності.

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»

Серед пріоритетів національних інтересів України є «інтеграція України в 
євро пейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 
членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з 
метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору; роз-
виток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в ін те-
ресах України…».

Закон України «Про основи національної безпеки України»

Досліджуємо  
та аналізуємо

Ознайомтеся з витягами із Законів України. Визначте особливості зов-
нішньої політики нашої держави.
Які чинники, на вашу думку, сприяють, а які стоять на заваді Україні 
стати сильним гравцем європейського та світового співтовариства?
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Модуль 1    Якими є масштаби і характер діяльності України  
  в міжнародних організаціях

У сучасному глобалізованому світі життєздатність і перспективи роз-
витку кожної країни залежать від обсягів її внеску у вирішення загально-
цивілізаційних проблем. Наша країна бере активну участь у діяльності ба-
гатьох міжнародних організацій. У більшості з них Україна набула статусу 
повноправного члена, у деяких ― поки спостерігача.

Кожна міжнародна організація, членом якої є Україна, має свої специфічні 
функції та напрями співробітництва, наприклад, політичний, соціально-еко-
номічний, військово-технічний, культурно-освітній, науковий тощо.

Web-активність

Скориставшись інформацією, поданою на сайті Міністерства закордон-
них справ України, заповніть таблицю.

Міжнародні організації, 
в яких Україна бере участь

Представництва міжнародних 
структур та організацій в Україні

Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на міжна-
родній арені, адже є членом багатьох впливових міжнародних організацій. 
У їхніх межах вона провадить активну роботу, яка віддзеркалює національ-
ні інтереси нашої держави.

Організація Об’єднаних Націй співпрацює з урядом і народом України з 
метою розбудови культури гідності та поваги до прав людини, для забез-
печення миру та перетворень в Україні.

Представництво ООН в Україні працює одночасно у чотирьох напрямах, 
втілюючи короткострокові, середньострокові й довгострокові програми.

Завдання	ООН	в	Україні
 � Відновлення,	 стабілізація	 та	 реабілітація Сходу України та інших 

регіонів.
 � Гуманітарне	 реагування, зокрема надання допомоги постраждалим 

від конфлікту регіонам і внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
 � Підтримка	 довгострокових	 загальнонаціональних	 реформ	 управ-
ління задля забезпечення верховенства закону і зміцнення соціальної 
стабільності та демократичного управління.

 � Консультування	та	надання	допомоги	урядові	України	у	виконанні	
рекомендацій	механізмів	ООН	з	прав	людини, а також тих, що наво-
дяться в доповідях Місії ООН з прав людини в Україні.

Участь України в ООН:  
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Участь України в ОБСЄ:  

Україна	та	Рада	Європи	
Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року. У Комітеті 

міністрів нашу державу представляє Міністр закордонних справ України. 
Участь України у повсякденній роботі Комітету міністрів Ради Європи, 
його комітетів та експертних груп забезпечується через Постійне пред-
ставництво України при Раді Європи.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) нашу країну представ-
ляє Постійна делегація Верховної Ради України у складі 24-х народних 
депутатів. 

Окремою інституцією у рамках Ради Європи є Європейський	суд	з	прав	
людини (ЄСПЛ) ― контрольний орган Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод.

Головні	напрямки	співробітництва	України	з	Радою	Європи
 � Захист прав людини. 
 � Конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій.
 � Реформа системи кримінальної юстиції та реформування правоохорон-

них органів.
 � Забезпечення виконання в Україні рішень Європейського суду з прав 

людини.
 � Зміцнення демократичного управління та реформа місцевого самовря-

дуванням, у тому числі, децентралізація.
 � Боротьба з корупцією.
 � Реформа судової системи.

Україна є учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) від 30 січня 1992 року. Сьогодні ОБСЄ є найбільшою регіональною 
організацією, яка об’єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної 
Америки для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері 
безпеки в усіх її вимірах ― військово-політичному, економіко-довкільно-
му та гуманітарному. Регіон відповідальності Організації охоплює Європу, 
Далекий Схід, Центральну Азію та Північну Америку.

Пріоритети	діяльності	України	в	ОБСЄ
 � Зміцнення потенціалу ОБСЄ як платформи для політичного діалогу та 

інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, вре-
гулювання кризових та конфліктних ситуацій та постконфліктного 
відновлення.

 � Відновлення дотримання Російською Федерацією основоположних 
принципів, згідно з Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 р., та зо-
бов’язань в рамках ОБСЄ внаслідок військової агресії на Сході України, 
окупації та анексії АР Крим та м. Севастополь.

 � Посилення потенціалу ОБСЄ у боротьбі з транснаціональними виклика-
ми та загрозами безпеці (боротьба з проявами тероризму, незаконним 
обігом наркотиків, організованою злочинністю, протидія загрозам, що 
надходять з кіберпростору).

Участь України в Раді 
Європи:
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21 березня 2014 року, за результатами тривалих переговорів, держави-у-
часниці ОБСЄ прийняли рішення про направлення в Україну Спеціальної	
моніторингової	місії	ОБСЄ (СММ ОБСЄ). Основним завданням функціону-
вання СММ на цьому напрямі є моніторинг за дотриманням режиму припи-
нення вогню, відведенням важкого озброєння та встановлення сталого мо-
ніторингу ділянки українсько-російського державного кордону, непідкон-
трольного Уряду України, а також виведення з території нашої держави всіх 
іноземних збройних формувань, воєнної техніки та найманців, включаючи 
роззброєння всіх незаконних груп. Мандат СММ поширюється на всю тери-
торію України, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. 
Місія готує щоденні доповіді про розвиток ситуації в Україні, які поширю-
ються через Секретаріат ОБСЄ серед держав-учасниць ОБСЄ.

Україна	і	Світова	організація	торгівлі
Світова організація торгівлі (СОТ) ― це міжнародна організація, метою 

якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль 
за їхнім дотриманням. Головними цілями організації є забезпечення три-
валого і стабільного функціонування системи міжнародних торговель-
них зв’язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування 
митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних 
процедур.

Станом на січень 2018 року членами СОТ є 161 країна світу, 22 країни ве-
дуть переговори щодо вступу до СОТ. Членство у СОТ передбачає обов’яз-
кову участь у всіх багатосторонніх угодах, крім декількох з обмеженим ко-
лом учасників.

2008 року Україна стала членом Світової організації торгівлі. Вступ 
України до СОТ відкрив перспективи для розвитку національної економіки. 
Україна на рівних умовах та правах з іншими членами організації бере безпо-
середню участь у формуванні новітніх правил торгівлі на світовому ринку.

Уряд України здійснює активну зовнішньоторговельну політику завдяки 
участі нашої країни у багатосторонніх торговельних переговорах та прово-
дить ефективну роботу, спрямовану на реалізацію переваг членства України 
у СОТ з метою розширення експортних можливостей вітчизняних товаро-
виробників та захисту економічних інтересів держави на зовнішніх ринках.

Участь України в СОТ:  

Photo: OSCE Special 
Monitoring Mission to Ukraine 
/ Flickr (CC BY-NC-ND 
2.0), https://whowhatwhy.
org/2016/10/11/
whowhatwhy-scoops-
everybody-international-
election-observers/
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Модуль 2    Яку роль у міжнародному співробітництві  
  відіграють неурядові організації

Міжнародна співпраця виходить далеко за межі міждержавних взаємо-
дій: формуються нові міжнародні інституції, зокрема міжнародні неурядо-
ві організації стають суб’єктами світової політики. Якщо 1990 року у світі 
існувало близько сотні громадських організацій, що діяли в глобальному 
масштабі, то на сьогодні їх нараховується десятки тисяч, причому це число 
має тенденцію до швидкого зростання. Основним механізмом діяльності 
міжнародних неурядових організацій у період глобалізації є мобілізація 
світової спільноти. 

Web-активність

Об’єднайтеся в пари, відвідайте в Інтернеті сайт однієї з відомих вам 
міжнародних організації, наприклад, «Г’юман Райтс Вотч» («Human 
Rights Watch»), «Союз українок», «Репортери без кордонів», ФІФА, 
«Ґрінпіс» («Greenpeace»), «Червоний хрест» / «Червоний півмісяць», 
EUROCLIO, EUSTORY тощо. 
Проаналізуйте діяльність цієї організації та коротко представте її своїм 
однокласникам. 

Громадянська реклама

Міжнародні організації
• мають чіткі цілі, пов’язані із цінностями демократії
• діють швидко ― немає потреби у затвердженні їхніх дій парламентом
• мають достатній досвід для вирішення гуманітарних проблем
• мають прямий зв’язок із громадськістю

Застосуйте набуті знання і досвід

Об’єднайтеся в групи. Обговоріть участь України в ООН, ОБСЄ, Раді 
Європи, СОТ.

ООН Рада Європи ОБСЄ СОТ

Визначте, діяльність яких міжнародних організації має місце в Україні,  
у вашому регіоні, громаді? 
Які приклади позитивного впливу від їхньої діяльності ви можете 
навести? 
З якими проблемами стикаються активісти міжнародних організацій 
під час роботи в Україні? 
Яким чином міжнародні організації сприяють співробітництву у світі, 
збереженню миру та безпеки?


