
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни 
 

 

Історія мжнародних відносин 

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, 

1 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, профессор 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). 
 

 

 
Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»:  Вступ до спеціальності, Історія 

України,  Політична георгафія світу. 
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  Опис  

Мета дисципліни:  
вивчити основні тенденції та проблеми історії й 
еволюції міжнародних відносин від давнини до 

1945 р., особливості формування міжнародних 

відносин як системи, що має свої власні закони, 
завдання, еволюцію; виробити навички аналізу 

закономірностей та особливостей розвитку історії 

міжнародних відносин; навчити студентів 

працювати з дипломатичними, політичними, 
міжнародно-правовими джерелами.  

 

 

Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- основні етапи розвитку історії міжнародних 

відносин; 

- основні форми та принципи реалізації зовнішньої 
політики держави; 

- теорію, практику, джерельну базу міжнародних 

відносин на різних етапах історичного розвитку; 

- основні етапи розвитку міжнародної діяльності 
України та історичні витоки основних принципів 

вітчизняної дипломатії. 

 
вмітимуть::  

- аналізувати міжнародні відносини та зовнішню 

політику;  
- розробляти стратегій зовнішньополітичної 

діяльності за результатами аналітичних 

досліджень і аналізу зарубіжного досвіду, 
використовуючи методи порівняльного аналізу;  

- знаходити спільні риси та особливості 

становлення та занепаду систем міжнародних 

відносин; 
- класифікувати та робити порівняльний аналіз 

щодо історичного розвитку державних утворень та  

міжнародних відносин; 
- організовувати заходи, що сприяють 

покращенню міжнародного іміджу держави на 

підставі вивчення та оцінки міжнародної ситуації, 
світового досвіду, використовуючи методи 

статистичного та кореляційно-регресивного 

аналізу;  

- оцінювати ефективність діючих форм і методів 
державного управління зовнішньополітичною 

діяльність держави за результатами аналізу 

програм, вітчизняного і зарубіжного досвіду, їх 
реалізації використовуючи методи порівняльного 

та інституційного аналізу; 

- виявляти, систематизувати та порівнювати 
історичні тенденції та моделі становлення систем 

міжнародних відносин. 
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Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

Заплановано 15 тем, які вивчаються 

протягом 120 годин з яких 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. 

– семінарські заняття) та 72 години 

самостійної підготовки.  
 

 

Тема 1. Історія міжнародних відносин як 

об’єкт вивчення. 

Тема 2. Держави стародавнього Сходу у 

міжнародних відносинах.  

Тема 3. Міждержавні відносини  в 

античному світі.  

Тема 4. Міжнародні відносини й дипломатія 

у добу  раннього Середньовіччя. 

Тема 5. Міжнародні відносини та зовнішня 

політика  держав середньовічній Європи у 

ХІ-ХV ст. 

Тема 6. Міждержавні відносини на 

Середньовічному Сході у ХІ-ХV ст. 

Тема 7. Міжнародні відносини у Ранній 

Новий час (кінець XV – перша половина 

XVII ст). 

Тема 8. Вестфальська система міжнародних 

відносин (друга половина XVІІ – XVIIІ ст.). 

Тема 9. Міжнародні відносини під час 

Великої Французької революції та 

Наполеонівських воєн. 

Тема 10. Віденська система міжнародних 

відносин. 

Тема 11. Міжнародні відносини напередодні 

Першої світової війни. 

Тема 12. Перша світова війна як головний 

фактор світової політики 1914-1918 рр. 

Тема 13. Міжнародні відносини у 1918-1929 

рр. Створення Версальсько-Вашингтонської 

системи. 

Тема 14. Міжнародні відносини у 1929-1939 

рр. Крах Версальсько-Вашингтонської 

системи.  

Тема 15. Міжнародні відносини в період 

Другої світової війни 

(1939–1945 рр.) 
Зовнішня політика України після проголошення 

незалежності. 

Методи контролю результатів навчання:  
Іспит 

Мова викладання: українська  
   

 


