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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 Навчальна дисципліна «Соціологія міжнародних відносин» 

спрямована на формування у студентів розуміння базових засад 

міжнародних відносин, специфічних особливостей процесів 

міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст. та практики 

дипломатичної роботи представництв різних країн світу.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна має на меті формування у студентів знань 

теорії і практики сучасних міжнародних відносин та прищеплення 

навичок використання отриманих знань у майбутній професійній 

діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– узагальнювати та аналізувати процеси в царині 

соціології міжнародних відносин; 

– уміння аналізувати систему і структуру міжнародних 

відносин в умовах нових геополітичних реальностей;  

– володіти основними методологічними підходами для 

вивчення міжнародних відносин; 

– знати та аналізувати основні проблеми глобалізації 

та інтернаціоналізації міжнародного життя; 

– узагальнювати цілі, принципи та визначати 

пріоритети зовнішньої політики України; 

– знати та аналізувати механізми прийняття 

зовнішньополітичних рішень і основні дипломатичні способи 

вирішення зовнішньополітичних проблем. 

 



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

− здатність орієнтуватися в основних категоріях зазначеної 

науки та оперувати ними на практиці; 

− здатність аналізувати процеси, що відбуваються у світовій 

політиці та міжнародних відносинах; 

− уміння виявляти універсальні закономірності 

міжнародних процесів на різних етапах їх еволюції; 

− уміння аналізувати сучасну зовнішньополітичну практику 

різних держав і регіонів крізь призму основних підходів теорії 

міжнародних відносин; 

− уміння аналізувати основні етапи розвитку міжнародних 

відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст.; 

− розуміння основ сучасної світової економічної системи та 

структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на 

структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 

політики держав; 

− здатність до самостійної роботи з офіційними 

документами, готувати та здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень; 

 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Міжнародні відносини в історії соціально – політичної думки:  

Поняття і критерії міжнародних відносин. Традиції, парадигми 

та дискусії в теорії міжнародних відносин. Сучасні школи і 

напрямки в теорії міжнародних відносин.  

Проблема методу в соціології міжнародних відносин. 

Застосування математичних засобів як самостійна проблема 

прикладного вивчення міжнародних відносин.  

Етичний вимір міжнародних відносин. Особливості й основні 

напрямки системного підходу до аналізу міжнародних відносин. 

Типи і структура міжнародних систем. Закони функціонування і 

трансформації міжнародних систем.  

Особливості середовища міжнародних відносин. Роль 

геополітики в науці про міжнародні відносини. Глобалізація 

міжнародного середовища.  

Дійові особи міжнародних відносин. 

Сутність та роль держави як учасника міжнародних відносин. 

Недержавні учасники міжнародних відносин. Історичні основи 

державно-центристської моделі міжнародних відносин.  

Цілі, засоби та стратегії учасників міжнародних відносин. 

Особливості сили й насилля як засобів міжнародних відносин.  

Національний інтерес: поняття, структура, методологічна і 

політична роль 

Нові концепції міжнародної безпеки: концепція кооперативної 

безпеки, концепція людської безпеки, теорія демократичного миру.   

Проблема правового регулювання міжнародних відносин 

Конфлікти в міжнародних відносинах. Поняття і типи 

міжнародного співробітництва. Міжнародні переговори. 

Соціальні основи міжнародного порядку 

Україна як суб‘єкт і об‘єкт міжнародних відносин. Участь 

України в миротворчій діяльності. Дипломатична активність 

України на міжнародній арені.  

 

Види занять: лекції, практичні (семінарські)  

Методи навчання: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, робота в 

малих групах, мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом першого, другого та 

третього курсу на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з соціології міжнародних відносин допоможуть фахово 

оцінювати та аналізувати сучасні політичні події у світлі 

міжнародних відносин, а також орієнтуватися у світовому 

політичному процесі, політичному житті України, політичних змінах 

у сучасній Україні, її місці у світовій спільноті та міжнародних 

відносинах.  

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових 

праць/ Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка; Копійка В.В., ред.  – Київ: ІМВ,2011. – Вип. 96 

178 c. 

2.  Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник 



наукових праць/ Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка; Губерський Л.В., ред.  – Київ: ІМВ,2011. – 

Вип. 95 194 с. 

3. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових 

праць/ Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка.  – Київ: Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка,2010. – Вип. 89 158 с. 

4. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових 

праць/ Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка.  – Київ: Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка,2010. – Вип. 91 182 с. 

5. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових 

праць/ Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка.  – Київ: Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка,2010. – Вип. 90 206 с. 

6. Горбань Ю А.Історія сучасного світу: соціально-політична 

історія XV - XX століть: навчальний посібник/ Горбань Ю. 

А., ред.; МОН України.  – Київ: Знання,2007. – 440 с. 

7. Демчук П О. Міжнародні відносини та проблеми 

євроатлантичної інтеграції: навчальний посібник.  –

 Київ: ППП,2004. – 252 с. 

8. Дерев'янко І. П., Дьомін О. О. Історія дипломатії: навчальний 

посібник/ МОН України, Національний авіаційний 

університет.  – Київ: НАУ,2014. – 468 с. 

9. Дікарєв О. І., Степанов О. П. Країнознавство: геостратегічний 

вимір відносин держав: навчальний посібник/ Київський 

національний університет культури і мистецтв, Ін-т 

журналістики і міжнародних відносин.  –

 Київ: Юрисконсульт,2014. – 436 с. 

10. Макаренко Є. А., Піпченко Н. О. Віртуальна дипломатія: 

підручник/ МОН України.  – Київ: Центр вільної преси,2010. 

– 302 с. 

11. Мальський М. З., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: 

підручник/ Львівський національний університет імені Івана 

Франка,факультет міжнародних відносин – 3-є вид. перероб. і 

доп.  – Київ: Знання,2007. – 464 с. 

12. Манжола В. А., Крушинський В., Галака С. П., Андрущенко 

С.В.  

Міжнародні відносини та світова політика: підручник/ МОН 

України , Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка.  – Київ: ВПЦ "Київський університет",2010. – 863 

с. 

13. Право и международные отношения: ХХІ век (в честь 70-

летия Валентина Николаевича Хонина)/ Институт 

международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко ; ред. А. В. 

Задорожний.  – Киев: Феникс,2013. – 216 с. 

14. Салабай В. Ф., Дудко І. Д., Борисенко М. В., Чуб М. П. Історія 

міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ - початок 

ХХІ ст.: навчальний посібник/ МОН України – 2-е вид., без 

змін.  – Київ: КНЕУ,2008. – 368 с. 

15. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: 

сучасні трансформації та перспективи розвитку: 

монографія/ МОН України, Національний авіаційний 

університет ; Мізюк С. Г., ред.  – Київ: Кондор,2019. – 392 с. 

16. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: навчальний 



посібник/ МОН України – 3-є вид., доп. та випр.  –

 Львів: Новий Світ-2000,2007. – 358 с. 

17. Україна - Європа - Світ. Гуманітарні аспекти 

розвитку/ Болгов В. В., упоряд.  – Київ,2010. – 370 с. 

           Репозитарій НАУ: 

1. Грищенко Н.І. Міграційні процеси в сучасному світі в умовах 

глобалізації/ Н.І. Грищенко. //Актуальні проблеми сучасного 

суспільства в фокусі соціології: V Всеукраїнська науково-

практична конференція, 15 березня 2018 р. – К., 2018. – С.8-

13. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39760 

2. Грищенко Н.І, Філоненко В.С. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В 

РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА СВІТОВОГО 

ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ//Політ. Сучасні проблеми науки. 

Гуманітарні науки: тези доповідей ХVІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 

- К.:НАУ, 2017. - 239 с. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27461 

3. НМК Соціологія міжнародних відносин 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22547 

4. Навчальна програма навчальної дисципліни "Соціологія 

міжнародних відносин" http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43233 

5. Робоча програма навчальної дисципліни "Соціологія 

міжнародних відносин" http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43231 

6. Грищенко Н.І. Проблема війни як соціально-політичного 

явища в умовах глобалізованого суспільства 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10645 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)                              ГРИЩЕНКО НЕЛЯ 

                             ІВАНІВНА 

 
Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201068
0 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: nelia.hryshchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39760
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27461
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22547
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43233
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43231
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10645
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680


Лінк на дисципліну  Код класу Classroom: 36ltcye 

 

 


