
АННОТАЦІЯ 

Курс «Соціологія міжнародних відносин» максимально збільшує 

масштаб аналізу соціополітичного аналізу чим сприяє розвитку стратегічного 

мислення та бачення панорами міжнародного життя. Курс спрямовано на 

розуміння в широкому геополітичному контексті як міжнародних подій так і  

поведінки міжнародних акторів, формуванню здатності до наукового 

розуміння та розв’язання теоретичних і практичних проблем у сфері 

міжнародних відносин. Програму курсу побудовано з точки зору існуючих 

парадигм міжнародних відносин для того, щоби магістри могли навчитися 

розуміти підвалини поведінки міжнародних акторів.  

Саме поняття «міжнародні відносини» в умовах глобального 

(взаємопов’язаного) світу стало ключовим для пояснення багатьох не лише 

зовнішньополітичних, а і внутрішньополітичних проблем. Соціологія 

міжнародних відносин пояснює міжнародне життя як соціальне явище, що 

зумовлене саме соціальними чинниками, на противагу біологічним (расово-

етнічним), геокліматичним, психологічним чи суто економічним. Соціологія 

міжнародних відносин розкриває приховану сутність поведінки міжнародних 

акторів шляхом виявлення доктрин, на яких базується дана поведінка.  

Міжнародні відносини можуть бути представлені як «об’єктивна 

реальність». І відтак, завдання науки – описувати цю реальність, як власне і 

роблять представники класичних теорій міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини можуть бути представлені і як «суб’єктивна реальність», тобто як 

соціальна (соціологічна) конструкція, що створюється у вигляді парадигм. І 

таким, чином є даністю, яка вибудовується, а не самоутворюється. 

Метою навчальної дисципліни «Соціологія міжнародних відносин» є 

розкриття базових теорій міжнародних відносин, головних понять і методів 

дослідження і аналізу. Навчальна дисципліна ставить за мету розуміння 

студентами теорій міжнародних відносин та формування навичок 

використання отриманих знань у майбутній професійній діяльності. 

Завдання:  

 Показати місце і роль соціології міжнародних відносин в 

політологічному аналізі; 

 Сприяти розумінню соціологічних знань в сфері міжнародних 

відносин в професійній діяльності; 

 Спонукати студентів до формування наукової парадигми пояснення 

світових подій та світового розвитку крізь призму міжнародних відносин;  

 Довести, що важливо навчитися критично розглядати інформацію в 

сфері міжнародних відносин; 

 Сформувати навички науково аналізувати події та явища в сфері 

міжнародних відносин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 понятійно-категоріальний апарат соціології міжнародних відносин; 

 базові парадигми міжнародних відносин; 



 сучасні тенденції у міжнародних відносинах; 

Вміти:  

 коректно застосовувати понятійно-категоріальний апарат соціології 

міжнародних відносин; 

 формулювати й аналізувати проблеми, застосовувати наукові 

концепції для пояснення явищ і подій у міжнародних відносинах.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані 

такі компетентності:  

o Інтегральні компетентності 

 Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності в галузі міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та регіональних студій 

або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. 

 

o Загальні компетентності 

 ЗК-1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 ЗК-3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК-6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

o Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 СК-1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  

сучасні тенденції розвитку світової політики. 

 СК-2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 

міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

 СК-3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

 СК-4. 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. 

 СК-6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та для регіональних студій 

теоретичні та методологічні підходи політології, економічної та 

правової науки, міждисциплінарних досліджень. 

 СК-10 Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї 

фаховості та рівня кваліфікації. 

 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 РН-1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики 



держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики. 

 РН-6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

 РН-7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем. 

 РН-8 Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку. 

 РН-9 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми і ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 РН-10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики. 

 РН-13 Оцінювати  міжнародні події, процеси у сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних та регіональних системах. 

 РН-16 Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові 

дослідницькі проекти у сфері міжнародних відносин, зовнішньої та 

світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій 

 РН-18 Здатність аналізувати особливості і тенденції розвитку 

міжнародних відносин шляхом інноваційних прикладних технологій. 

 


