
О П И С     Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И 

  

Назва дисципліни: «Соціологія міжнародних відносин»  

Семестр: 8 Спеціальність (спеціалізація): 054 – Соціологія.  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); в тому числі  

аудиторні години – 13 год. лекцій, 26 год. практ. занять  

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна передбачає розвиток загальних та 

фахових компетентностей студентів у сфері вивчення соціології міжнародних 

відносин. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія міжнародних 

відносин» є навчити студентів за допомогою соціологічних теорій та методів 

виявляти закономірності міжнародних відносин. Серед завдань викладання 

дисципліни наступні: визначити об’єкт, предмет і місце соціології міжнародних 

відносин у системі соціологічного знання; простежити генезис теоретичних 

підходів до вивчення міжнародних відносин; ознайомитися з найважливішими 

дослідженнями українських і зарубіжних фахівців у дослідженні міжнародних 

відносин; розкрити соціальну природу, соціологічні характеристики і 

властивості міжнародних відносин; визначити основні шляхи формування та 

видозмін міжнародних процесів; сформувати у студентів розуміння соціальних 

підстав міжнародних відносин, зумовленості окремих подій, явищ та процесів 

міжнародного життя різноманітними соціальними феноменами; навчити 

студентів інтерпретувати дані досліджень міжнародних процесів для аналізу 

актуальних проблем в сучасній Україні. Студенти повинні аналізувати сучасний 

стан міжнародних відносин; здійснювати їхній порівняльний аналіз процесів у 

сфері міжнародних відносин; з’ясовувати міру і можливості застосування 

теоретичних положень та методів соціології міжнародних відносин до аналізу 

місця України в системі сучасних міжнародних відносин.  

Результати навчання:  

знати:  

теоретичні та методологічні основи вивчення міжнародних відносин; 

особливості соціологічного дослідження міжнародних процесів; розвиток 



міжнародних відносин в історичній ретроспективі та особливості сучасних 

міжнародних процесів; основні зміни, що відбулися у країнах світу під впливом 

глобалізації; види міжнародних процесів; причинно-наслідкові зв’язки в сфері 

міжнародних відносин; головні проблеми та різновиди міжнародних конфліктів 

(локальних та глобальних); види та форми міжнародного співробітництва; 

видозміни акторів міжнародних відносин; основні класичні та сучасні теорії 

міжнародних відносин; особливості безпекових взаємодій у сфері міжнародних 

відносин. У студентів мають сформуватися поглиблені знання тих теоретичних 

напрацювань зарубіжних і вітчизняних соціологів, в яких знайшли відображення 

вище зазначені процеси і явища, а також знання щодо їхньої імплементації та 

дослідження ролі України міжнародних процесах.  

вміти:  

застосовувати набуті теоретичні знання до аналізу сучасних міжнародних 

відносин, в яких бере участь Україна та інші країни світу; досліджувати сучасні 

міжнародні процеси і явища з використанням теоретико-методологічного 

арсеналу теорій, що досліджують міжнародні відносини; визначати можливості 

дослідження міжнародних відносин в предметному полі соціології; визначати та 

аналізувати суть і зміст впливу міжнародних процесів на повсякденні практики 

людей. 

  

Форма звітності: екзамен  

Мова вивчення: українська 

 

Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji  

з подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у стовпчику ліворуч для 

студентів 4 к. бакалаврату                                                                

(посилання на робочу програму дисципліни на сайті кафедри) 


