
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни: «Соціологія міжнародних відносин» 

Семестр 6 
 

Спеціальність (спеціалізація): 054 – Соціологія 
 

Загальна кількість годин: 108 (кредитів ЄКТС – 3); в тому числі 

аудиторні години – 36 (лекції – 18 , семінарські – 18). 
 

  Анотація навчальної дисципліни  
У межах курсу «Соціологія міжнародних відносин» вивчається 

наднаціональний, глобальний рівень соціальної реальності, а також міжнародні 

взаємодії у їхніх різних модульностях. Сучасні процеси інтенсифікації 

інформаційно-культурних обмінів, транскордонної міграції та інших 

міжнародних взаємодій спрямовує увагу дослідників до вивчення 

універсальних соціальних тенденцій сучасності та до розробки методів крос 

національного порівняння, зокрема із соціологічної перспективи. 

Мета курсу: навчити студентів за допомогою соціологічних теорій та 

методів виявляти закономірності міжнародних відносин. Завдання курсу: 

формування у студентів розуміння соціальних підстав міжнародних відносин, 

зумовленості окремих подій, явищ та процесів міжнародного життя такими 

соціальними феноменами і процесами, як світова соціальна стратифікація та 

розподіл праці, соціальна мобільність та міграційні процеси, соціально-

політичні трансформації та модернізацій ні процеси, глобалізація та 

глокалізація, перехід до постіндустріального типу організації суспільства, та 

розвиток телекомунікаційних технологій; формування у студентів необхідних 

для прикладного соціологічного дослідження навичок володіння емпіричними 

соціологічними методами.    

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні 

та методичні особливості дослідження міжнародних відносин із соціологічної 

перспективи.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів:  
1. Вступ до соціології міжнародних відносин. Традиція компаративних 

досліджень у соціології. 

2. Соціологія міжнародних відносин про головні соціальні тенденції 

сучасності. 

3. Соціологічні методи емпіричного дослідження міжднародних відносин. 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Галузеві соціологічні 

теорії” є: вивчення історії та теорії соціологічного дослідження міжнародних 

відносин; визначення особливостей процедур та технік компаративних 

кроснаціональних досліджень в соціології; вироблення в студентів вміння 

обирати методологічну та теоретичну основу для реалізації кроснаціональних 

компаративних досліджень та реалізувати їх на емпіричному рівні.  



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: понятійно-категоріальний апарат соціології міжнародних 

відносин; теоретичні, методологічні та методичні особливості дослідження 

міжнародних відносин.   

вміти: використовувати загальнонаукові методи дослідження для 

аналізу, класифікації, узагальнення та порівняння інформації; застосовувати 

кількісні і якісні, вербальні й невербальні методики емпіричного дослідження 

відповідно до характеру соціальної проблеми; вмотивовано обирати 

дослідницькі методики та інструментарій, релевантні досліджуваному 

соціальному явищу чи процесу; проводити комплексне вивчення елементів 

досліджуваного соціального об’єкту, застосовуючи кількісні та якісні, 

вербальні та невербальні методи; організувати та провести презентацію даних 

соціологічного дослідження із застосуванням комп’ютерних технологій. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Лекції 

 
 

  



Форма підсумкового контролю успішності навчання залік  

Засоби діагностики успішності навчання Як засоби діагностики 

успішності навчання та засвоєння отриманих знань студентами 

використовуються тестові завдання, завдання модульного контролю, перевірка 

якості написання творчих робіт.  

Мова вивчення: українська  
Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/course/haluzevi-

sotsiolohichni-teorijivizualna-sotsiolohiya з подальшим переходом на позицію 

«Навчальні курси» у стовпчику ліворуч 


