
Назва дисципліни Соціологія міжнародних відносин 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем  

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна 

інформаційна безпека» підготовки магістра за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» у 1 семестрі. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Застава Ірина 

Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, электрона адреса: 

i.v.zastava@karazin.ua  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Аналіз та 

прогнозування зовнішньої політики, Методологія та 

організація наукових досліджень в галузі міжнародних 

відносин, Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку, Інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньої політики. 

Опис 

Метою викладання навчальної дисципліни є є сформувати у 

здобувачів уявлення про міжнародні відносини в інтерпретації 

соціології та навички соціологічного аналізу міжнародних 

відносин та інформаційної безпеки.  

 

Основні завдання вивчення дисципліни 

 

формування загальних компетентностей 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. формування спеціальних компетентностей 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової 

політики.  

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному.  

СК6. Здатність використовувати для дослідження 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та для 

регіональних студій теоретичні та методологічні підходи 

політології, економічної та правової науки, міждисциплінарних 

досліджень. 

 

 

 

mailto:i.v.zastava@karazin.ua


Очікувані результати навчання.  

РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 

політики держав, стан теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики. 

РН6. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та 

методики для дослідження проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

РН13. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 32 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

заняття) та 88 години самостійної підготовки (у т.ч. контрольна 

робота).  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

 

Тема 1. Соціологія в системі наук про міжнародні відносини 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 2. Учасники міжнародних відносин. Інституційне 

регулювання міжнародних відносин (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 3. Методи соціології міжнародних відносин (Лекцій - 1, 

сем. - 1) 

Тема 4. Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 5. Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 6. Міжнародні відносини і соціальні нерівності (Лекцій - 

1, сем. - 1) 

Тема 7. Міжнародна громадська думка (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Довіра в міжнародних відносинах (Лекцій - 1, сем. - 1) 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годи / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


