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Назва дисципліни 
 

 

Дипломатія та розвідка 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю дисципліну 
 

 

 
Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
4 курс  
Спеціальність : 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», 
Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 

економістам, юристам, економістам-
міжнародникам і кожному допитливому здобувачу 

вищої освіти.  
 

 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання  

 

 
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  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»: Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія 
України, Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини,  Міжнародні вівдносини та 

світова політика та ін.  
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  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, розглянути  закономірності та напрями 

розвитку розвідувальних служб зарубіжних 

держав та України, показати законні та незаконні 

засоби збору інформації, види таємної дипломатії 
та особливості їхнього функціонування  у 

міжнародних відносинах. 
 
Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 
- історію виникнення, становлення і основні етапи 
розвитку таємної дипломатії та розвідки; 
- роль таємної дипломатії та розвідки в сучасній 

системі міжнародних відносин; 
- сутність та особливості розвідувальної роботи на 

різних етапах історії; 
- основні форми і методи здійснення сучасної 

розвідувальної діяльності та таємної дипломатії. 
- тенденції розвитку дипломатії та розвідки 

України в контексті її національних інтересів на 

глобальному та регіональному рівнях. 
вмітимуть::  

- аналізувати історичні факти та теоретичні 

положення, що стосуються виникнення, 
становлення, розвитку і функціонування 

розвідувальних органів;  
- відрізняти законні та незаконні засоби збору 

інформації;  
- оцінювати ефективність історичних та діючих 

форм і методів таємної дипломатії та розвідки;  
- розробляти стратегій зовнішньополітичної 
діяльності за результатами аналітичних 

досліджень і аналізу зарубіжного досвіду таємної 

дипломатії та розвідки;  
- використовувати у професійній діяльності 

знання щодо ступеню впливу таємної дипломатії 

та розвідки на становлення сучасної системи 

міжнародних відносин, ролі та значення 
розвідувальної діяльності для зміцнення 

міжнародних позицій України.   
Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  
Заплановано 11 тем, які вивчаються протягом 90 

годин з яких 36 години аудиторних занять (24 

год. – лекції, 12 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 
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діяльності розвідувальних служб. 

 (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год)  
Тема 2. Зародження та функціонування таємної 

дипломатії й розвідки у стародавніх державах. 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.). 
Тема 3. Розвиток таємної дипломатії й розвідки 
у добу Середньовіччя. 

(Лекцій – 2 год.). 

Тема 4. Особливості таємної дипломатії й 
розвідки у XVI - першій половині XVII ст. 

(Лекцій – 2 год.). 

Тема 5. Організація та діяльність 
розвідувальних служб у державах Європи і Азії 

в другій половині XVII – на початку XІХ ст. 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 6. Таємна дипломатія та розвідка у XІХ – 
на початку ХХ ст. 

(Лекцій – 2 год.) 

Тема 7. Діяльність розвідувальних служб 
воюючих та нейтральних держав в роки Першої 

світової війни.  

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 
Тема 8. Дипломатія і розвідка провідних країн 
світу у міжвоєнний період  (Лекцій – 2.) 

Тема 9. Організація та напрями діяльності 

розвідувальних служб провідних країн в роки 
Другої світової війни. 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 10. Особливості функціонування  розвідки 
і таємної дипломатії у період «холодної війни». 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Організація і діяльність розвідувальних 

служб провідних держав світу та України 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

(Лекцій – 4 год. ) 

 
Методи контролю результатів навчання:  

Залік 
Мова викладання: українська  

   

 
 

 


