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Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 5 Вибіркова 

Блоків – 2  

Загальна кількість годин  – 135  

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 1 
 

Лекції 20 год. 

Практичні, семінарські 16 год. 
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Вид підсумкового контролю: Залік 

Сторінка дисципліни на сайті 

університету 
                    

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

соціологія, соціологія міжнародних відносин, 

філософія міжнародних відносин, теорії 

міжнародних відносин 

 

 

 

 
3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 



Метою навчальної дисципліни «Соціологія міжнародних економічних відносин» є розкриття 

базових теорій міжнародних економічних відносин, головних понять і методів дослідження і аналізу.  

Навчальна дисципліна ставить за мету розуміння студентами теорій міжнародних економічних 

відносин та формування навичок використання отриманих знань у майбутній професійній діяльності. 

Завдання:  

 Показати місце і роль соціології міжнародних економічних відносин в геополітичному аналізі; 

 Сприяти розумінню соціологічних знань в сфері міжнародних економічних відносин в професійній 

діяльності; 

 Спонукати студентів до формування наукової парадигми пояснення світових подій та світового 

розвитку крізь призму міжнародних економічних відносин;  

 Довести, що важливо навчитися критично розглядати інформацію в сфері міжнародних 

економічних відносин; 

 Сформувати навички науково аналізувати події та явища в сфері міжнародних економічних 

відносин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 понятійно-категоріальний апарат соціології міжнародних економічних відносин; 

 базові парадигми міжнародних економічних відносин; 

 сучасні тенденції у міжнародних економічних відносинах; 

вміти:  

 коректно застосовувати понятійно-категоріальний апарат соціології міжнародних економічних 

відносинах; 

 формулювати й аналізувати проблеми, застосовувати наукові концепції для пояснення явищ і 

подій у міжнародних економічних відносинах. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі 

компетентності:  
ІК 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. 

ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

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.  

СК3. 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.  

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. 

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, розробляти, аналізувати і оцінювати 

дипломатичні та міжнародні документи. 

СК10 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: 
РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 

політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики. 

РН 2 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини.  

РН 3 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження проблем міжнародних відносин 

та зовнішньої політики. 

РН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав.  

РН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку.  

РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до 

вирішення таких проблем. 



РН10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики. 

РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  професійний розвиток. 

 
   5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Соціологія 

міжнародних економічних 

відносин (СМЕВ): об’єкт 

аналізу та основні 

поняття 

9,5 0.5    9       

Тема 2. Парадигма реалізму 

в МЕВ 

25,5 3.5 4   18       

Тема 3. Парадигма 

лібералізму в МЕВ  

26 4 4   18       

Тема 4. Парадигма 

Англійської школа в МЕВ. 

24 4 2   18       

Тема 5. Парадигма 

марксизму МЕВ. 

24 4 2   18       

Тема 6. 

Постпозитивістські 

парадигми в МЕВ  

26 4 4   18      26 

Усього годин  
135 20 16   99      112 

 

6. Тематика лекцій 

Тема 1. Соціологія міжнародних економічних відносин (СМЕВ): об’єкт аналізу та основні 

поняття. (0,5 година). 

План 

Місце СМЕВ у соціологічній науці. 

Об’єкт та напрямки аналізу СМЕВ. 

Основні поняття вивчення МЕВ. 

 

Тема 2. Парадигма реалізму в міжнародних економічних відносинах  (3,5 години). 

План 

Поняття «національні інтереси» та «могутність»   

Концепція балансу могутностей 

Місце цінностей та «право сильнішого» 

Меркантилізм в соціально-економічній історії  

Меркантилізм як ключовий концепт парадигми реалізму 

Концепція автаркізму 

Концепція гегемонізму в МЕВ 

    

Тема 3. Парадигма лібералізму в міжнародних економічних відносинах (4 години). 

План 
Концепція універсалізму демократичних цінностей 
Поняття «колективні інтереси» 

Поняття «універсальних цінностей та інституцій» 



Поняття «могутність та м`яка сила» 

Концепція мирних торгівельних суспільств 

Економічний лібералізм в історичному контексті 

Суперечність між меркантилізмом і економічним лібералізмом 

Неоліберальна соціально-економічна доктрина 

 

Тема 4. Парадигма англійської школи в міжнародних економічних відносинах (4 години). 

План 
Поняття «соціалізації сили». 

Концепція «зумовлених національних інтересів» 

Поняття «лімітованої могутності» 

Питання соціальних цінностей 

Міра важливості політекономічного аналізу 

 

Тема 5. Парадигма марксизму в міжнародних економічних відносинах (4 години). 

План 
Теорія соціально-економічних формацій. 

Теорія класів та класової боротьби. Поняття «класового інтересу». 

Боротьба за могутність та роль матеріальних цінностей. 

Капітал як центральна категорія марксистського аналізу  

Капіталістична економіка у світі 

Світ-системний аналіз у МЕВ 

 

Тема 6. Постпозитивістські парадигми в міжнародних економічних відносинах (4 години). 

План 
Критична теорія: інструментарій гегемонії.  

Постмодернізм: воля до влади. 

Фемінізм: гендерний індекс в деконструкції.  

Історична соціологія: універсалізм і цивілізація. 

Нормативізм: етична структура. Конструктивізм: соціальна легітимація. 

Критична теорія: концепція світопорядків. Поняття «Хартланд Локка».  

Соціальне відтворення капіталу. Плюральність цивілізацій.  

Ієрархії ефективності (економічний расизм). 

 

7. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 2. Парадигма реалізму в міжнародних економічних відносинах.   

План 
1. Поняття «національні інтереси» та «могутність»   

2. Концепція балансу могутностей 

3. Місце цінностей та «право сильнішого» 

4. Меркантилізм в соціально-економічній історії  

5. Меркантилізм як ключовий концепт парадигми реалізму 

6. Концепція автаркізму 

7. Концепція гегемонізму в МЕВ 

 

4 год. 

2 Тема 3. Парадигма лібералізму в міжнародних економічних 

відносинах. 

План 
1. Концепція універсалізму демократичних цінностей 

2. Поняття «колективні інтереси» 

3. Поняття «універсальних цінностей та інституцій» 

4. Поняття «могутність та м`яка сила» 

5. Концепція мирних торгівельних суспільств 

6. Економічний лібералізм в історичному контексті 

7. Суперечність між меркантилізмом і економічним лібералізмом 

 

4 год. 



8. Неоліберальна соціально-економічна доктрина 

3 Тема 4. Парадигма англійської школи в міжнародних економічних 

відносинах. 

 План 
1. Поняття «соціалізації сили». 

2. Концепція «зумовлених національних інтересів» 

3. Поняття «лімітованої могутності» 

4. Питання соціальних цінностей 

5. Міра важливості політекономічного аналізу 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Парадигма марксизму в міжнародних економічних 

відносинах.  

План 
1. Теорія соціально-економічних формацій. 

2. Теорія класів та класової боротьби. Поняття «класового інтересу». 

3. Боротьба за могутність та роль матеріальних цінностей. 

4. Капітал як центральна категорія марксистського аналізу  

5. Капіталістична економіка у світі 

6. Світ-системний аналіз у МЕВ 

2 год. 

 Тема 6. Постпозитивістські парадигми в міжнародних економічних 

відносинах.   

План 
1. Критична теорія: інструментарій гегемонії.  

2. Постмодернізм: воля до влади. 

3. Фемінізм: гендерний індекс в деконструкції.  

4. Історична соціологія: універсалізм і цивілізація. 

5. Нормативізм: етична структура. Конструктивізм: соціальна 

легітимація. 

6. Критична теорія: концепція світопорядків. Поняття «Хартланд 

Локка».  

7. Соціальне відтворення капіталу. Плюральність цивілізацій.  

8.   Ієрархії ефективності (економічний расизм). 

4 год. 

 

 

8. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

 
Написання есе/реферату на обрану/надану і узгоджену тему 99 год. 

 

9. Література для вивчення дисципліни. 

Навчальні посібники: 

1. Введение в теорию международных отношений: учебное пособие / отв. редактор А.С. 
Маныкин. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. — 320 с. 

2. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. — 
К.: Знання, 2007. — 461 с. 

3. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: навчальний посібник / за ред. М.З. 
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