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Опис Метою дисципліни «Історія міжнародних 

відносин»: є формування у здобувачів сучасного 

бачення закономірностей розвитку дипломатичних 

відносин та військових конфліктів між ключовими 

акторами на світовій арені, що дозволяє виокремити  

різні історичні етапи існування різних систем (та 

регіональних підсистем) міжнародних відносин, 

починаючи від Вестфальської і до сучасної 

постбіполярної.  
 

Очікувані результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

знатимуть чинники та закономірності еволюції 

міжнародних відносин у різні історичні епохи, 

ключових акторів та розвиток їх 

зовнішньополітичних стратегій, розуміти особливості 

різних історичних систем  (та регіональних 

підсистем) міжнародних відносин,  термінологію з 

історії міжнародних відносин, виокремлювати чинники 

та фактори, які обумовлювали складання різних 

систем міжнародних відносин; 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Вступ до історії міжнародних відносин.   

Вестфальська  система та її особливості до 

середини XVIII ст. 

Тема 2. Ерозія Вестфальської системи в другій 

половині XVIII – на початку XIX ст. Наполеонівські 

війни та їх наслідки. 

Тема 3. Система Меттерніха»  та 

зовнішньополітична стратегія великих держав до 

середини XIX ст. «Весна народів та її наслідки». 

Тема 4. Трансформація Віденської системи після 

Кримської війни: Франкфуртсько-Берлінський 

порядок та «Східне питання». 
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Тема 5. Епоха імперіалізму та формування вузла 

протиріч на світовій арені у кінці XIX – на початку 

ХХ ст. Перша світова війна.  

Тема 6. Міжнародні відносини у кінці 1910-х та у 

1920 рр.: у пошуках миру. 

Тема 7. «Велика депресія» та ерозія Версальско-

Вашингтонської системи у 1930-ті рр. 

Тема 8. Міжнародні відносини в умовах «Другої 

світової війни». 

Тема 9. Початок «холодної війни» та балансування 

на грані атомного конфлікту у 1945 – 1962 рр. 

Тема 10. Розмивання  біполярної системи у 1960-ті 

рр.  

Тема 11. Міжнародна розрядка у 1970-ті рр. 

Гельсінські угоди 1975 р. 

Тема 12. «Друга холодна війна» та розпад 

Ялтинсько-Потсдамської системи у 1980-1991 рр/ 

Тема 13. Брюссельсько-Вашингтонський порядок та 

його ерозія на початку ХХI ст. 

Тема 14. Економічний злет Китаю та міжнародні 

відносини у Азійсько-Тихоокеанському регіоні у 1991 

– 2020 рр. 

Тема 15. Протекціонізм та економічна інтеграція як 

чинники міжнародних відносин у  1991- 2020 рр. 

Тема 15. Протекціонізм та економічна інтеграція як 

чинники міжнародних відносин у  1991- 2020 рр.  

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль у формі тестування, творчого 

завдання та оцінювання роботи під час семінарських 

занять. Підсумковий контроль у формі екзамену з 

двох частин: підсумкового тесту та письмової роботи. 

Мова викладання: українська 

 


