
Назва дисципліни  Дипломатія та розвідка 
Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких 
пропонується вивчати цю 
дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 
міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу. 
студенти 3 курсу, 6 семестр, спеціальність «Міжнародна 
інформація»  

Контактні дані розробників 
робочої програми 
навчальної дисципліни,  
науково-педагогічних 
працівників, залучених до 
викладання 

 доцент. Меленцова Ольга Володимирівна (61022, Харків, 
майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. (050) 7227022 електронна 
адреса omelentsova@karazin.ua). 

Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

передбачається наявність знань з філософії, політології, 
історії міжнародних відносин, ділового мовлення. 

Опис 

Мета дисципліни.  
формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих 
фахівців, необхідних знань про становленням та розвиток 
розвідки, її організаційно-правовими засадами, діяльністю 
на різних етапах історії, а також виявлення її 
взаємопов’язаності з дипломатичною діяльністю, як двох 
невід’ємних складових функціонування держави у 
міжнародному просторі, з’ясування закономірностей та 
основних напрямів розвитку розвідувальних служб 
зарубіжних держав та України. Навчальна дисципліна 
виступає як важлива складова підготовки фахівців, зокрема 
з проблем забезпечення національної безпеки держави, 
інформаційного, аналітичного і практичного забезпечення 
реалізації зовнішньополітичного курсу України. 
Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 
набудуть компетентностей з аналізу міжнародної ситуації, 
ролі держав у розвитку міжнародних відносин набуваються 
студентами у ході з’ясування особливостей діяльності 
розвідувальних служб, їхніх успіхів та прорахунків в окремі 
періоди історії людства, а також на сучасному етапі, 
здобудуть навички працювати з інформаційною базою у 
сфері міжнародних відносин, засвоять основи правового 
статусу суб’єктів розвідувальної діяльності, вивчать 
особливості цієї діяльності, розумітимуть зміст і соціальне 
значення розвідки, історії та тенденцій її розвитку, що 
сприятиме кращому розумінню міжнародно-правових 
реалій сучасності. У студентів сформуються та набудуть 
подальшого розвитку історичні та дипломатичні знання, 
їхні уміння аналізувати факти та явища суспільно-
політичного характеру, оформляться ціннісні орієнтири 
відповідно до принципів гуманізму та демократії. 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема № 1. Дипломатія та розвідка як навчальна дисципліна. 
Теоретичні аспекти діяльності дипломатичних і 
розвідувальних служб. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год)  
Тема № 2. Таємна дипломатія та розвідка у стародавню 
добу. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.).  



Тема № 3. Організація та діяльність розвідувальних служб у 
середньовічних державах Європи і Азії. (Лекцій – 4 год. 
Сем. – 2 год.) 
Тема № 4. Розвиток таємної дипломатії і розвідки у 
державах Європи та Америки в XVII – на початку XІХ ст. 
(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 
Тема № 5. Діяльність розвідувальних служб США та 
держав Європи і Азії у другій половині XIX ст. і 
напередодні Першої світової війни (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 
год. ) 
Тема № 6. Організація та діяльність розвідки під час 
Першої світової війни (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 
Тема № 7. Дипломатія і розвідка напередодні та впродовж 
Другої світової війни (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 
Тема № 8. Організація та діяльність розвідувальних служб 
провідних держав світу в перші повоєнні роки та у період 
«холодної війни» (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 
Тема № 9. Організація та діяльність розвідувальних служб 
провідних держав світу та України наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.)  
Методи контролю результатів навчання 
поточний контроль у формі опитування, тестування, 
підсумкового контролю у формі заліку. 
Мова викладання.  
Українська,  

 


