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Доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Лиман Сергій Іванович (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 
тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 
turbiz@karazin.ua). 
Кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Парфіненко Анатолій Юрійович (61022, Харків, 
майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, 
каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua) 
 

 
Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з таких дисциплін, як: «Історія 
міжнародних відносин», «Теорія міжнародних 
відносин», «Політологія», «Історія України», 
«Міжнародні економічні відносини»,  
«Міжнародні відносини та світова політика».  

 

  Опис Мета дисципліни:  
розкрити причини виникнення, становлення та 
напрями функціонування розвідки на різних 
етапах історії від давнини до наших днів, 
з’ясувати її взаємопов’язаність з дипломатичною 
діяльністю, як двох невід’ємних складових 
функціонування держави у міжнародному 

просторі. 
 
Очікувані результати навчання: 
у результаті вивчення навчальної дисципліни 
здобувачі вищої освіти повинні досягти таких 
результатів навчання: знати та розуміти природу 

міжнародних відносин та регіонального розвитку, 
еволюцію, стан теоретичних досліджень 
міжнародних відносин та світової політики, а 
також природу та джерела політики держав на 
міжнародній арені і діяльності інших учасників 
міжнародних відносин; знати та розуміти природу 
та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 

особливості її забезпечення на глобальному, 
регіональному та національному рівні, знати 
природу та підходи до вирішення міжнародних та 
інтернаціоналізованих конфліктів; знати природу 
міжнародного співробітництва, характер взаємодії 
між міжнародним акторами, співвідношення 
державних, недержавних акторів у світовій 

політиці; знати принципи, механізми та процеси 
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забезпечення зовнішньої політики держав, 
взаємодії між зовнішньою та внутрішньою 
політикою, визначення та реалізації на 
міжнародній арені національних інтересів держав, 
процесу формування та реалізації 

зовнішньополітичних рішень; знати природу та 
механізми міжнародних комунікацій; збирати, 
обробляти та аналізувати великі обсяги інформації 
про стан міжнародних відносин, зовнішньої 
політики України та інших держав, регіональних 
систем, міжнародних комунікацій; досліджувати 
проблеми міжнародних відносин, регіонального 

розвитку, зовнішньої політики, міжнародних 
комунікацій, із використанням сучасних 
політичних, економічних і правових теорій та 
концепцій, наукових методів та 
міждисциплінарних підходів, презентувати 
результати досліджень, надавати відповідні 
рекомендації.; вільно спілкуватися державною та 
іноземними мовами на професійному рівні, 

необхідному для ведення професійної дискусії, 
підготовки аналітичних та дослідницьких 
документів; використовувати сучасні цифрові 
технології, спеціалізовані програмне забезпечення, 
бази даних та інформаційні системи для 
розв’язання складних спеціалізованих задач у 
сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та/або регіональних студій; розуміти 
та застосовувати для розв’язання складних 
спеціалізованих задач міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій 
чинне законодавство, 8 міжнародні нормативні 
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні 
стандарти і технічні умови тощо; розуміти та 

відстоювати національні інтереси України у 
міжнародній діяльності; розуміти основи 
сучасного міжнародного права, його впливу на 
структуру й динаміку міжнародних відносин та 
зовнішньої політики держав; визначати політичні, 
дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 
економічні й інші ризики у сфері міжнародних 
відносин та глобальних процесів; аналізувати 

інформацію про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України та інших держав, 
готувати інформаційні та аналітичні документи, із 
дотриманням норм та правил їх оформлення; 
розуміти події міжнародного життя, процеси в 
сфері міжнародного співробітництва та 
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту 

в міжнародних системах; здійснювати діяльність у 
дипломатичній та інших суміжних до 
міжнародного співробітництва сферах. 

 
Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  
Заплановано 11 тем, які вивчаються протягом 36 
годин аудиторних занять (24 год. – лекції, 12 



 3 

год. – семінарські заняття) та 54 годин 
самостійної підготовки.  
 
Тема 1. Таємна дипломатія та розвідка як 
навчальна дисципліна й напрям наукових 

досліджень. Теоретичні аспекти та етапи 
діяльності розвідувальних служб (Лекцій – 2 
год. Сем. – 2 год.).  
Тема 2. Зародження та функціонування таємної 
дипломатії й розвідки у стародавніх державах 
(Лекцій – 3 год.). 
Тема 3. Розвиток таємної дипломатії й розвідки 

у добу Середньовіччя (Сем. – 2 год.). 
Тема 4. Особливості таємної дипломатії й 
розвідки у XVI - першій половині XVII ст. 
(Лекцій – 3 год.). 
Тема 5. Організація та діяльність 
розвідувальних служб у державах Європи і Азії 
в другій половині XVII – на початку XІХ ст. 
(Сем. – 2 год.). 

Тема 6. Таємна дипломатія та розвідка у XІХ – 
на початку ХХ ст. (Лекцій – 4 год.). 
Тема 7. Діяльність розвідувальних служб 
воюючих та нейтральних держав в роки Першої 
світової війни (Сем. – 2 год.). 
Тема 8. Дипломатія і розвідка провідних країн 
світу у міжвоєнний період  (Лекцій – 3 год.). 

Тема 9. Організація та напрями діяльності 
розвідувальних служб провідних країн в роки 
Другої світової війни (Лекцій – 3 год. Сем. – 2 
год.) 
Тема 10. Особливості функціонування  розвідки 
і таємної дипломатії у період «холодної війни» 
(Лекцій – 3 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Організація і діяльність розвідувальних 
служб провідних держав світу та України 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (Лекцій – 3 
год. ) 

 
Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі усних 
відповідей на семінарських заняттях; 
письмового експрес-контролю; тестових 
завдань; виконання творчих завдань; 
розв’язування ситуаційних задач; виконання 
індивідуальної семестрової роботи; 
мультимедійних презентацій. Підсумковий 
контроль – у формі заліку. 
Мова викладання – українська  

   

 
 

 


