
Назва дисципліни Соціологія міжнародних відносин 

Інформація про 

факультет 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 програми підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма 

«Міжнародна інформаційна безпека». 

Контактні дані 

розробника робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  

науково-

педагогічного 

працівника, 

залученого до 

викладання 

 Хижняк Олександр Володимирович – доктор соціологічних наук, 

доцент, професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки, начальник Управління міжнародних відносин 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх,  

 каб. 264, тел. (057)  705-10-59, електронна адреса кафедри:      

mpdepartment@ukr.net  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання з курсів Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія України, Світова 

економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини 

та світова політика. 

 

Опис 

  Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у 

здобувачів уявлення про міжнародні відносини в інтерпретації 
соціології та навички соціологічного аналізу міжнародних відносин.  

 

 Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть: 

 сучасні теорії в соціології міжнародних відносин; 

 характеристики учасників міжнародних взаємодій; 

 особливості інституційного регулювання міжнародних 

відносин;  

 вплив соціальних нерівностей на процес міжнародних 

відносин;  

 сутність та особливості різних видів і форм міжнародної 

мобільності та їх вплив на міжнародні відносини;  

 роль міжкультурних комунікацій і міжнародної громадської 

думки в міжнародних відносинах;  

 сутність довіри/недовіри в міжнародних відносинах. 
Вмітимуть:  

 здійснювати аналіз громадської думки з проблем міжнародних 

відносин; 

 застосовувати соціологічні дослідницькі підходи до вивчення  

міжнародних відносин; 

 визначати цілі, мотиви, інтереси та поведінкові характеристики 

учасників міжнародних взаємодій; 

 володіти основними методами соціологічного аналізу 

міжнародних відносин; 

 аналізувати сучасну зовнішньополітичну практику різних держав і 

регіонів крізь призму основних підходів соціології міжнародних 

відносин;  

 готувати аналітичні матеріали з питань міжнародних відносин з 

використанням соціологічної інформації.  

mailto:mpdepartment@ukr.net


 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, що вивчаються протягом 30 годин аудиторних 

занять (16 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття) та 90 годин 

самостійної роботи.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за такими 

темами:  

Тема 1. Соціологія в системі наук про міжнародні відносини 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 2. Учасники міжнародних відносин. Інституційне регулювання 

міжнародних відносин 

(лекції – 2, семінари – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11).  

Тема 3. Методи соціології міжнародних відносин 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 4. Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах  

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 5. Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 

(лекції – 2, семінари – 2, самостійна робота – 11). 

Тема 6. Міжнародні відносини і соціальні нерівності  

(лекції – 2, семінари - 2, самостійна робота - 11). 

Тема 7. Міжнародна громадська думка 

(лекції – 2, семінари – 1, самостійна робота – 12). 

Тема 8. Довіра в міжнародних відносинах  

(лекції – 2, семінари – 1, самостійна робота – 12). 

 

Методи контролю результатів навчання: залік.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити  

ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


