
 

 

 



 

 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Соціологія міжнародних відносин» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна інформаційна безпека» 

підготовки магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів уявлення 

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

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК7. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку 

світової політики.  

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 

СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні та суспільні 

відносини, політичні та суспільні системи.  

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. 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем 

міжнародних відносин та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, 

професійно готувати аналітичні матеріали та довідки.  

 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов'язкова  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

16 год. - 



Практичні заняття 

14 год. - 

Самостійна робота 

90 год.  

Індивідуальна робота 

- - 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності 

освітнього компонента ОК1. «Соціологія міжнародних відносин», методів навчання та 

форм оцінювання, які використовуються, програмним результатам навчання, визначеним 

освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформаційна безпека» 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

РН1. Знати та розуміти природу, джерела 

та напрями еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, 

зовнішньої політики держав, стан 

теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики. 

соціологічний, 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний, 

емпіричний, метод 

аналізу, а також 

методи дистанційного 

навчання та 

оцінювання на 

платформах Moodle, 

Zoom або Google Meet 

усне опитування, 

тестовий  або 

письмовий контроль 

на лекціях та 

практичних заняттях,  

оцінювання: виступів, 

аналітичних довідок,  

письмової залікової 

роботи 

РН6. Застосовувати сучасні наукові 

підходи, методології та методики для 

дослідження проблем міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. 

-/- -/- 

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав. 

-/- -/- 

РН13. Розробляти та реалізовувати 

проекти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та 

світової політики. 

-/- -/- 

РН15. Формулювати задачі 

моделювання, створювати і досліджувати 

моделі об’єктів і процесів міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних 

студій. 

-/- -/- 

РН19. Брати участь у професійній 

дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точку зору, 

доносити до фахівців та широкого загалу 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

-/- -/- 



власний досвід з фахових проблем. 

РН21. Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

-/- -/- 

РН22. Демонструвати здатність до 

подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

-/- -/- 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ОПТИЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ   

Тема 1. Соціологія в системі наук про міжнародні відносини 

Фактори актуалізації соціологічного вивчення міжнародних відносин. Соціальні 

фактори розвитку міжнародних відносин та їх роль в поясненні специфіки міжнародних 

відносин. Проблемні поля в теорії міжнародних відносин. Міжнародні конфлікти в 

соціологічному вимірі. Глобалізація і регіоналізація в проблемному полі соціології 

міжнародних відносин. Роль соціології у визначенні міжнародних (глобальних) індексів, 

міжнародних рейтингів, міжнародного іміджу, міжнародного бренд-іміджу країн. 

Дослідницький інструментарій соціології у вивченні міжнародних відносин. Система, 

структура, середовище міжнародних відносин в оптиці соціології. М. Вебер і теорія трьох 

типів домінування в міжнародних відносинах.  

 

Тема 2. Учасники міжнародних відносин. Інституційне регулювання 

міжнародних відносин  

«Три світи» міжнародних відносин. Національні, транснаціональні, наднаціональні 

актори і колективні структури. Міжнародні відносини як процес взаємодії їх учасників. 

Поняття «соціальний суб'єкт», «соціальний агент», «соціальний актор», «актор». 

Теоретики про різних типах учасників: модерністський напрямок, транснаціоналізм, 

неомарксистські концепції. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин. 

Міжнародна (міждержавна) стратифікація. Недержавні учасники міжнародних відносин, 

їх види та роль в міжнародних відносинах в соціологічному вимірі. Цілі, інтереси і засоби 

учасників міжнародних відносин. Національний інтерес і його елементи. Центральний 

(постійний) і другорядний (мінливий). Суспільний інтерес. Державний інтерес, його 

елементи. Стратегії учасників міжнародних відносин. Традиційні інтереси держав. 

Соціологічні характеристики учасників міжнародних відносин.  

 

Тема 3. Методи соціології міжнародних відносин  

Науковий метод, його ключові характеристики. Вибір одиниці аналізу. Теоретичні 

та емпіричні плани соціологічних досліджень. Функціональний дослідний процес. Різниця 

між теоретичними і емпіричними концепціями. Поява нових джерел, видів збору і аналізу 

емпіричних даних. Збір емпіричних даних: активний і пасивний. Збір емпіричних даних: 

первинний і вторинний. Отримані і створені емпіричні дані. Проблема збору особистих 

даних і їх захист. Проблема транспарентності даних. Неопитувальні методи збору 

емпіричних даних. Спостереження: сутність та відмінні риси наукового спостереження. 

Специфіка і види спостереження. Переваги та недоліки спостереження. Роль і якості 

спостерігача. Аналіз документів і методика контент-аналізу. Переваги інтернет-

опитування перед традиційними опитуваннями. Мобільні опитування як спосіб збору 

емпіричних даних. Вимоги до мобільних опитуваннями. Перспективні напрямки аналізу 

даних. Особливості соціологічної методології дослідження міжнародних відносин. Нова 

культура одержання й аналізу соціальних емпіричних даних про міжнародні події та 

міжнародні відносини.  

 



РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

Тема 4. Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах 

Історія становлення і розвитку соціологічного вивчення комунікацій у 

міжнародних відносинах. Особливості соціологічного підходу до вивчення міжнародних 

комунікацій. Особливості міжнародні комунікацій в умовах цифровізації різних сфер 

суспільного життя. Вплив на міжнародні комунікації кризових явищ в міжнародних 

відносинах. Перешкоди, які існують в міжнародних комунікаціях і шляхи їх 

попередження (подолання негативних наслідків). Міжнародний комунікативний простір в 

соціологічному вимірі. Напрямки впливу міжнародних комунікацій на міжнародні 

відносини. Основні тренди розвитку сучасних міжнародний комунікацій та їх вплив на 

міжнародні відносини. Соціологічні методи вивчення міжнародних комунікацій.  

 

Тема 5. Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 

Міжнародна мобільність: поняття, види, канали. Теорії мобільності та їх 

застосування при соціологічному вивченні міжнародної мобільності. Роль соціальних 

інститутів у регулюванні міжнародної мобільності (порівняльний аналіз індустріального і 

постіндустріального суспільств). Індивідуальні ресурси (культурні, інформаційні, 

комунікативні), які сприяють міжнародній мобільності. Міжнародна мобільність і 

маргінальність. Особливості сучасної мобільності за Дж. Уррі. Міжнародна академічна 

мобільність у сучасному світі. Міжнародна трудова мобільність у сучасному світі.  

 

Тема 6. Міжнародні відносини і соціальні нерівності 

Рівність і нерівність як проблема соціології міжнародних відносин. Теорії 

соціальної нерівності та можливості їх застосування при соціологічному вивченні 

міжнародних відносин. «Старі» нерівності у класових, статусних, гендерних, вікових, 

громадянських та регіональних вимірах. «Нові» нерівності, які утворюються під впливом 

інформаційних, техніко-технологічних змін, реконфігурації глобально-регіональних 

залежностей і тисків, посилення політико-економічних альянсів, неформальних практик, 

соціальних ризиків реформ та їхньої відсутності. Соціальні нерівності в умовах 

етнокультурної диверсифікації сучасного світу. Інформаційна нерівність як нова форма 

соціальної диференціації: можливості соціологічного аналізу та прогнозування. Нові 

соціальні нерівності: особливості їх соціологічної діагностики. Якісні методи в 

дослідженні нових соціальних нерівностей. Концепція соціальної нерівності за критерієм 

наявності соціальних ресурсів або капіталів різного об‘єму. Дихотомічна та ієрархічна 

модель пояснення соціальних нерівностей у міжнародних відносинах. 

 

Тема 7. Міжнародна громадська думка 

Три найвпливовіші концепції громадської думки: 1) Моралізувально-нормативна 

концепція громадської думки. 2) Заперечення будь-якого суб'єкта громадської думки 

(Н. Луман). 3) Статистично-психологічний напрям у дослідженні громадської думки 

(Е. Ноель-Нойман). Умови формування громадської думки. Ознаки громадської думки.  

Режими взаємодії владних структур і громадської думки. Проблема управління 

міжнародною громадською думкою. «Spin-doctor» стосовно до фахівця, відповідального 

за public relations. Методи вивчення міжнародної громадської думки.  

 

Тема 8. Довіра в міжнародних відносинах  
Ідея довіри і практика її реалізації в міжнародних відносинах. Актуалізація 

проблеми довіри в міжнародних відносинах. Парадигми аналізу довіри / недовіри. 

Проблема аналізу і вимірювання довіри. Інтерпретації поняття «довіра» в соціологічному 

знанні. Соціологічні концепції довіри (Н. Луман, Е. Гідденс, Ф. Фукуяма, А. Селігмен, П. 

Бурд’є, П. Штомпка та ін.). Довіра до неверифікованих абстракцій у вигляді ідеалів і ідей. 

Типологія довіри. Типи довіри в залежності від типу суспільства. Типи довіри в 



залежності від в залежності від об'єкта довіри. Типи довіри в залежності від ступеню її 

інституціоналізації в міжнародних відносинах. Елементи довіри. Ситуація довіри. 

Предмет довіри. Суб'єкт та об'єкт довіри. Сутнісні характеристики суб'єкта довіри. 

Довірче очікування і готовність до довірчої дії. Довірчі очікування: емоційний і 

когнітивний компоненти довіри. Співвідношення емоційної і когнітивної складових 

довіри. Типи довіри: когнітивне (cognition-based) та афективне (affect-based) в довірі. 

Довірча дія і довірчі відносини: поведінковий компонент довіри. Дружба, спорідненість, 

сусідство як типові приклади довірчих відносин. Аналіз довірчих відносин на основі 

взаємності. Аналіз різних сторін (емоційних, когнітивних, прагматичних, символічних і 

т. ін.) довірчої поведінки взаємодіючих індивідів і груп у сфері міжнародних відносин.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Назва тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

усього у тому числі 

 

 

лекції практичні 

заняття  

с. р. 

1 2 3 6 7 
Розділ 1. Міжнародні відносини в оптиції соціології 

Тема 1. Соціологія в системі наук про міжнародні 

відносини 

15 2 2 11 

Тема 2. Учасники міжнародних відносин. Інституційне 

регулювання міжнародних відносин 

 

15 2 2 11 

Тема 3. Методи соціології міжнародних відносин 15 2 2 11 

Розділ 2. Соціальні процеси в міжнародних відносинах 

Тема 4. Соціологія комунікацій у міжнародних 

відносинах  

15 2 2 11 

Тема 5. Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 15 2 2 11 

Тема 6. Міжнародні відносини і соціальні нерівності  15 2 2 11 

Тема 7. Міжнародна громадська думка 15 2 1 12 

Тема 8. Довіра в міжнародних відносинах 15 2 1 12 

Усього годин 120 16 14 90 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціологія в системі наук про міжнародні відносини 2 

2 Учасники міжнародних відносин. Інституційне регулювання 

міжнародних відносин 

2 

3  Методи соціології міжнародних відносин 2 

4 Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах  2 

5 Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 2 

6 Міжнародні відносини і соціальні нерівності  2 

7 Міжнародна громадська думка 1 



8 Довіра в міжнародних відносинах 1 

 Разом  14 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми, завдання Кількість 

годин 

1 Соціологія в системі наук про міжнародні відносини: 

Розробіть перелік соціальних факторів розвитку міжнародних 

відносин і розкрийте специфіку їх впливу. 

11 

2 Учасники міжнародних відносин. Інституційне регулювання 

міжнародних відносин: 

Дайте соціологічну характеристики одного з учасників 

міжнародних відносин. 

11 

3  Методи соціології міжнародних відносин: 

Емпіричні дані про міжнародні відносини: навіщо і кому вони 

потрібні? Розкрийте, чим викликана поява нових джерел, видів 

збору і аналізу емпіричних даних про міжнародні події та 

міжнародні відносини.  

11 

4 Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах:  

Визначте перешкоди, які існують в міжнародних комунікаціях і 

розробіть шляхи їх попередження (подолання негативних 

наслідків). Наведіть приклади. 

11 

5 Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі: 

Підготуйте аналітичну довідку по одному з видів міжнародної 

мобільності (академічна, трудова тощо). Обгрунтуйте 

актуальність обраної теми (проблеми). Проведіть аналіз джерел з 

теми. Обгрунтуйте соціологічний метод вивчення цієї теми 

(проблеми) та наведіть процедуру його використання. Визначте 

практичне застосування соціологічної інформації про цю 

проблему.  

11 

6 Міжнародні відносини і соціальні нерівності:  

Розкрийте наведені нижче соціальні фактори розвитку 

міжнародних відносин. Покажіть на прикладах, як впливають на 

міжнародні відносини:  

 соціальна нерівність,  

 статусні претензії,  

 розходження в моральних оцінках,  

 соціокультурні відмінності,  

 пошуки ідентичності,  

 відстоювання цінностей,  

 індивідуальні якості лідерів.  

11 

7 Міжнародна громадська думка: 

Напишіть аналітичну довідку, у якій дайте соціологічну 

характеристику однієї з груп громадськості, які впливають на 

міжнародну громадську думку. 

"Групи громадськості, які впливають на міжнародну 

громадську думку (за Дж. Гендріксоном)": 

1) працівники ЗМІ (місцеві, регіональні та спеціальні канали);  

2) громадськість організацій (ветерани, члени профспілки, 

фахівці, обслуговуючий персонал тощо);  

3) місцеві мешканці, їх засоби інформації, лідери групп та 

12 



керівники місцевих політичних, громадських, ділових, релігійних, 

культурних та інших організацій;  

4) Інвестори (реальні та потенційні), статистична служба, 

мережа фінансової та економічної інформації  тощо;  

5) державні органи, у т. ч. представники законодавчої, 

виконавчої та судової влади центрального та місцевого рівнів, 

органи місцевого самоврядування в країні тощо;  

6) споживачі, у т.ч. різноманітні групи споживчої 

громадськості, активісти захисту прав споживачів, видавництва 

для споживачів, місцеві ЗМІ, лідери місцевого значення;  

7) громадськість груп власних інтересів, їх канали інформації, 

лідери, керівники організацій тощо.  

8 Довіра в міжнародних відносинах: 

Оберіть одну із ситуацій, яка демонструє "спалах довіри" на 

вищому рівні міжнародних відносин (країну студент обирає 

самостійно). Опишіть цю ситуацію за такими параметрами: 

• чому без "спалаху довіри" дана ситуація (міжнародна 

проблема) не могла б швидко і конструктивно вирішитися;  

• хто забезпечував реалізацію довіри (через рішення в 

програмних та інших документах, які професійні структури в 

міжнародних відносинах це забезпечували);  

• як відбувалася практична довіра (трансляція ідеології довіри 

в конкретні міжнародні взаємодії);  

• як представлена ієрархія довіри (нормативна структура 

виникнення довіри); 

• яка комунікація сприяла цьому "спалаху довіри". 

Запропонуйте метод формування довіри, що був би доцільним у 

цій ситуації.  

12 

 Разом 90 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом. 

 

7. Методи контролю 

Усне опитування, поточне тестування, оцінювання виконаних завдань, залік.  

 

Навчальна дисципліна включає 8 тем. За виконання завдань до тем 1-5 здобувач 

може одержати до 4 балів, за виконання завдання до теми 6 – до 2-х балів і за виконання 

завдань до тем 7-8 – до 3-х балів.  

Самостійна робота здобувачів включає вісім завдань (по одному завданню до 

кожної теми), за виконання кожного з них здобувач може отримати до 4 балів (4х8=32). 

Критерії оцінювання. Результати навчальної діяльності будуть оцінюватися за 

100-бальною шкалою (з навчальної дисципліни в цілому). Критично-розрахунковий 

мінімум для допуску до заліку – 30 балів. За результатами вивчення дисципліни 

обов'язковим є підсумкове накопичення балів – 60 балів (поточний контроль, самостійна 

робота). Здобувачі, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж розрахунковий 

мінімум (30 балів), вважаються такими, що не виконали навчальний план з дисципліни. 

 

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 4-ти бальною шкалою 

 

Високий рівень 
4 бали 

Відповідь здобувача характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу з 



 теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни, його відповіді характеризуються креативним 

підходом. 

Середній рівень 
3 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він допускає деякі неточності, 

його відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 
2 бали 

Відповідь здбувача характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так практичного матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях. 

Незадовільний рівень 
0 - 1 бал 

У здобувача дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички аналізу проблем соціологічного 

вивчення міжгародних відносин, він допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання. 

 

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 3-х бальною шкалою 

 

Високий рівень 
3 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу з 

теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни, його відповіді характеризуються креативним 

підходом. 

Середній рівень 
2 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він допускає деякі неточності, 

його відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 
1 бали 

Відповідь здобувача характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так практичного матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях. 

Незадовільний рівень 
0 балів 

У здобувача дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички аналізу проблем соціологічного 

вивчення міжгародних відносин, він допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання. 

 

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 2-х бальною шкалою 

 

Високий рівень 
2 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу з 

теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни, його відповіді характеризуються креативним 

підходом. 

Середній рівень 
1 бал 

 

Відповідь здобувача характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він допускає деякі неточності, 

його відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Незадовільний рівень 
0 балів 

У здобувача дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички аналізу проблем соціологічного 

вивчення міжгародних відносин, він допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання. 

 



 

Залікова робота включає відповіді здобувачів на тестові завдання – 30 балів і 

відповідь на одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (заліку) 

Під час заліку здобувач може одержати до 40 балів, а саме: до 30 балів – за тестові 

завдання (15 тестових завдань х 2 бали = 30) і до 10 балів – за розкриття теоретичного 

питання з навчальної дисципліни. 

Розрахункова шкала для оцінювання теоретичного питання екзаменаційного білету 

 

 

Методи контролю в умовах змішаної форми навчання 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до 

80 хвилин. Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на заліку: Теоретичне 

питання – 10 балів  

Тести – 30 балів (15 тестових завдань х 2 бали).  

За бажанням здобувач має можливість обрати тестову форму залікового білета 

(білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам надається можливість скласти залік у тестовій формі 

(білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) 

дистанційно на платформі Google Classroom в дистанційному курсі «Cоціологія 

міжнародних відносин».  

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота   

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

9-10 Здобувач цілком і всебічно розкрив питання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

7-8 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив питання, вільно оперує 

термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку 

зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

5-6 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

3-4 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-2 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або відповідь 

не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з джерелами. Не 

може зробити висновків.  



  

Залік 

 

Сума  

Поточний контроль на практичних заняттях 

Самостійна 

робота 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     

4 4 4 4 4 2 3 3 32 

(4х8=32) 

 

60 40 100 

 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною 

шкалою. Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100  

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Основна 

1. Терновая Л. О. Социология воображения международных отношений: 

монография. Моква: Инфра-М, 2017. 252 с.  

2. Баженов А.М. Социология международных отношений: учебное пособие. 

Москва: ЦСПиМ, 2013. 300 с.  

3. Гибридизация мировой и внешней политики в свете социологии 

международных отношений / Под ред. П. А. Цыганкова. Москва: Горячая линия –

Телеком, 2017. 352 с. 

4. Каримова А. Б. Социология международных отношений: учебник для 

академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во Юрайт, 2018. 304 с.  

5. Немирова Н. В., Ланко Д. А. Социология международных отношений. Учебное 

пособие. СПб., 2017. 130 с.  

6. Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии / пер. с англ.; 2-е изд. 

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 336 с.  

Допоміжна 

1. Акопов С. В. Транснациональное измерение современности. Философские 

науки. 2015. № 3. С. 104–119. 

2. Бек Ульрих. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична 

економія; пер. з нім. Київ: Ніка-Центр, 2011. 408 с.  

3. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение = World-systems analysis: an 

introduction / пер. с англ.; 2-е изд., испр. Москва: УРСС, 2018. 304 с.  

4. Ваньке А. В., Полухина Е. В., Стрельникова А. В. Как собрать данные в 
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– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Google Classroom проводяться практичні, індивідуальні 

заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних занять 

у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік у 

тестовій формі дистанційно на платформі Google Classroom в дистанційному курсі 

«Соціологія міжнародних відносин».  

 

12. Перелік питань до заліку 

1. Дослідницький інструментарій соціології у вивченні міжнародних відносин.  

2. Глобалізація в проблемному полі соціології міжнародних відносин.  

3. Регіоналізація в проблемному полі соціології міжнародних відносин.  

4. Роль соціології у визначенні міжнародних (глобальних) індексів, міжнародних 

рейтингів, міжнародного іміджу, міжнародного бренд-іміджу країн.  

5. Роль соціології у визначенні міжнародних (глобальних) індексів, міжнародних 

рейтингів, міжнародного іміджу, міжнародного бренд-іміджу країн.  

6. Інституційне регулювання міжнародних відносин в соціологічному вимірі. 

7. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин. Міжнародна 

(міждержавна) стратифікація.  

8. Недержавні учасники міжнародних відносин, їх види та роль в міжнародних 

відносинах: соціологічний вимір. 

9. Соціологічні характеристики учасників міжнародних відносин.  

10. Загальна характеристика методів соціології міжнародних відносин  

11. Неопитувальні методи збору емпіричних даних про міжнародні події і 

міжнародні відносини.  

12. Переваги інтернет-опитування перед традиційними опитуваннями. Мобільні 

опитування як спосіб збору емпіричних даних про міжнародні події. Вимоги до мобільних 

опитуваннями.  

13. Нова культура одержання й аналізу соціальних емпіричних даних про 

міжнародні відносини.  

14. Особливості соціологічної методології дослідження міжнародних відносин.  

15. Основні тренди розвитку сучасних міжнародний комунікацій та їх вплив на 

міжнародні відносини. 



16. Соціологічні методи вивчення міжнародних комунікацій.  

17. Міжнародна мобільність: поняття, види, канали. Теорії мобільності та їх 

застосування при соціологічному вивченні міжнародної мобільності.  

18. Роль соціальних інститутів у регулюванні міжнародної мобільності 

(порівняльний аналіз індустріального і постіндустріального суспільств).  

19. Міжнародна мобільність і маргінальність. Особливості сучасної мобільності за 

Дж. Уррі.  

20. Міжнародна академічна мобільність у сучасному світі.  

21. Міжнародна трудова мобільність у сучасному світі в соціологічному вимірі.  

22. Теорії соціальної нерівності та можливості їх застосування при соціологічному 

вивченні міжнародних відносин.  

23. Нові соціальні нерівності в міжнародних відносинах та особливості їх 

соціологічної діагностики.  

24. Концепції громадської думки. Умови формування міжнародної громадської 

думки.  

25. Актуалізація проблеми довіри в міжнародних відносинах. Довіра як соціальне 

Проблема аналізу і вимірювання довіри в міжнародних відносинах.  

 

 


