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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Трансформація системи міжнародних відносин від 

Віденського конгресу до початку Першої світової війни (1815 – 1914 рр.)»  
     (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем « бакалавра » галузі знань 0203 Гуманітарні науки  
           (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 

з напряму підготовки  6.020302 Історія  .  
    (шифр і назва напряму підготовки) 

Дана дисципліна   вільного вибору студента     
      (нормативна, за вибором) 

за спеціалізацією Основні тенденції розвитку зовнішньої та внутрішньої  

політики країн Західної Європи, Азії та Америки (нова та новітня доба) 
  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

 

Викладається у     7  семестрі     4  курсу в обсязі – 72 год.  
        (зазначається загальний обсяг) 

( 2  кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., самостійна робота – 

38 год. 

 

Мета дисципліни – формування системної уяви студентів історичного 

факультету про історію міжнародних відносин від Віденського конгресу 

(1815 р.) до початку Першої світової війни (1914 р.), показати основні етапи 

становлення та розвитку відносин між великими державами. 

Завдання – формування вмінь студентів аналізувати та узагальнювати 

міжнародні договори та угоди, вироблення навичок бачення світових 

міжнародних процесів, навчання роботі з науковою літературою і комплексом 

джерел по історії міжнародних відносин 1815 – 1914 рр., оволодіння навичками 

самостійних оцінок і власних суджень по різним історико-міжнародним 

проблемам. 

 

Структура курсу 

У курсі передбачено 2 змістових модулі, контрольна робота та написання 

реферату. Завершується дисципліна – заліками. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  поняття системи міжнародних відносин та її основні характеристики; 

 сучасні методи історичного пізнання, історично-міжнародний 

термінологічний апарат; 

 джерела та літературу з історії міжнародних відносин періоду між 

Віденським конгресом та Першою світовою війною; 

 зовнішньополітичну стратегію великих країн та баланс сил, як основи 

системи міжнародних відносин. 

 основні міжнародні проблеми та шляхи їх вирішення в ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

вміти:  аналізувати сутність міжнародних відносин вказаного періоду; 
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 використовувати здобуті знання в подальшій навчальній, науковій 

роботі; 

 самостійно поглиблювати свої знання в рамках дисципліни та 

суміжних дисциплін; 

 приміняти отримані в процесі навчання знання на практиці, вести 

самостійні дослідження в рамках дисципліни. 

 

Місце дисципліни. Дисципліна вільного вибору студентів 

«Трансформація системи міжнародних відносин від Віденського конгресу до 

початку Першої світової війни (1815 – 1914 рр.)» є складовою частиною 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», які 

обрали спеціалізацію «всесвітня історія». Даний курс доповнює розділ «Історія 

міжнародних відносин» нормативного курсу «Нова історія країн Західної Європи 

та Північної Америки» 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна вільного вибору студентів 

«Трансформація системи міжнародних відносин від Віденського конгресу до 

початку Першої світової війни (1815 – 1914 рр.)» безпосередньо пов’язана з 

дисциплінами «Історія міжнародних відносин», «Нова історія країн Західної 

Європи та Північної Америки», «Історія Росії». 

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-6, а у змістовий модуль 2 

(ЗМ2) – теми 7-11.  

Кожний змістовий модуль включає в себе лекції та самостійну роботу 

студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. 

Обов’язковим для допуску до заліку є набрання студентами 20 балів за 

поточну роботу (самостійна робота та 2 модульні контролю). 

Оцінювання за формами контролю. Оцінка успішності знань студентів 

здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові контрольні роботи, 

підготовка реферату, модульний контроль) і підсумковий контроль – залік. 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний модульний контроль – 

60 балів, підсумковий контроль – 40 балів) 
Змістовий модуль 1 

Становлення Віденської 

системи міжнародних відносин, 

її характер і риси під час 

Реставрації та Європейської 

революції (1815-1848 рр.) 

Змістовий модуль 2  

Міжнародні відносини 

після Кризи Віденської 

системи та напередодні Першої 

світової війни (1848-1914 рр.) 

 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

 

30 залікових балів 

(максимум) 

30 залікових балів 

(максимум) 

 

 

40 

балів 
Самостійна 

робота 

Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

Модульний 

контроль 

20 10 20 10 
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Самостійна робота 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих 

тем програми дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня 

засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів 

здійснюється у формі написання 2-х поточних контрольних робіт (модуль 1) та 

підготовки реферату (модуль 2). 

Контрольна робота оцінюється від 0 до 10 балів. 

Реферат оцінюється від 0 до 20 балів. 

 

Модульний контроль 

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає 

модульний контроль (МК). Участь усіх студентів у контрольному заході 

обов’язкова. МК проводиться в письмовій формі на останній лекції з кожного 

змістового модуля. 

Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі до складання МК 

не допускається і даний модуль йому не зараховується. 

Студент, який з поважних причин пропустив МК, зобов’заний надати 

відповідний документ і викладач, за погодженням з деканатом, призначає нову 

дату проведення МК для даного студента. 

Критерії оцінювання модульного контролю у формі письмової контрольної 

роботи: кожна контрольна робота оцінюється від 0 до 10 балів. 

 глибоке розкриття проблеми, чітка власна позиція   – 10 балів; 

 обґрунтоване розкриття теми      8 – 9 балів; 

 тема розкрита неповністю       6 – 7 балів; 

 розкриті лише окремі аспекти      4 – 5 балів; 

 розкрито лише окремий аспект, при цьому неповно  1 – 3 балів; 

 модульний контроль не складено     – 0 балів. 

 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль знань у формі заліку. Підсумкова контрольна 

робота з дисципліни «Трансформація системи міжнародних відносин від 

Віденського конгресу до початку Першої світової війни (1815 – 1914 рр.)» 

містить 2 питання, кожне з яких оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів. Всього 

– 40 балів. 

Критерії оцінювання відповідей на питання: 

 глибоке розкриття сутності питання, власна позиція  – 20 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми     – 12 балів; 

 тема розкрита неповно       – 10 балів; 

 розкрито лише окремий аспект      – 5 балів; 

 відсутність відповіді, або невірна відповідь    – 0 балів. 

 

Підсумкова оцінка в балах виводиться як сума балів, отриманих 

студентами за змістові модулі та підсумкова контрольна робота (залік). 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку необхідно у визначені 
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викладачем дні пройти співбесіду з пропущених лекцій з тим, щоб набрати критичний 

мінімум і допуститися до перескладання заліку. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 

1 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

  Залік  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 10 10 40 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Шкала відповідності (для заліку) 

 

Зараховано  60 – 100 

Не зараховано 0 – 59 
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Змістовий модуль 1. Становлення Віденської системи міжнародних 

  відносин, її характер і риси під час Реставрації та  

  Європейської революції (1815-1848 рр.) 

 

Вступ Предмет і завдання дисципліни. (4 год.) 

Стан та характерні риси міжнародних відносин на початку ХІХ ст. 

Система міжнародних відносин. Нова держава і зовнішня політика. Роль Європи 

в системі міжнародних відносин. Дипломатична служба в ХІХ ст. Суспільна 

думка, преса, ідеологія. Промисловий переворот, демографічні та соціальні 

зрушення, як фактори і впливу на зовнішню політику держав. Дерадикалізація в 

міжнародних відносинах ХІХ ст. 
 

Тема 1. Віденський конгрес і становлення нової системи міжнародних 

відносин. (8 год.) 

Початок роботи Віденського конгресу. Цілі та завдання учасників 

конгресу. Польсько-саксонське та німецьке питання. Інші питання на 

Віденському конгресі та прийняття Заключного акту. Другий Паризький мир та 

підсумки Віденського конгресу. Нова система міжнародних відносин та місце і 

роль великих держав у цій системі. Основні принципи і структура Віденської 

системи. 
 

Тема 2. Міжнародні відносини під час Реставрації та Європейських 

революцій 1815-1848 рр. (6 год.) 

Священний союз та «система Меттерніха». Конференція та акти підписані 

в Аахені. Конгреси 1818-1822 рр. та їх вплив на розвиток міжнародних відносин. 

Революції в Європі. Стан і розвиток міжнародних відносин у 1830-1847 рр. 

Політика та ідеологія. Революція 1848 р. і стан справ в Європі. 
 

Тема 3. Східне питання на початку ХІХ ст. – 1856 р. (4 год.) 

Інтереси великих держав у першій половині ХІХ ст. на Сході. Грецьке 

питання. Перша (1831-1833 рр.) та друга (1840-1841 рр.) єгипетські кризи. 

Кримська війна 1853-1856 рр. Паризький конгрес та значення Кримської війни. 
 

Тема 4. Європейська експансія в Азії та Африці у 70-ті рр. ХХ ст. 

(4 год.) 

Характерні риси взаємовідносин країн Європи і решти світу в 70-ті рр. 

ХІХ ст. Боротьба держав за колоніальний поділ світу Європейське домінування в 

Азії з початку і до кінця ХІХ ст. Колоніальне суперництво в Африці до кінця 70-

х рр. ХІХ ст.  
 

Тема 5. Міжнародні відносини в Західній півкулі (поч. ХІХ ст. – 60-ті 

рр. ХІХ ст. ). (4 год.) 

Роль і місце США в системі міжнародних відносин. Зовнішня політика 

Сполучених Штатів Америки. Доктрина Монро. Британсько-американське 



 8 

суперництво в Центральній та Південній Америці. Латинська Америка в 

міжнародному житті в перші дві третини ХІХ ст. 
 

Тема 6. Криза Віденської системи міжнародних відносин (1848-

1871 рр.). (7 год.) 

Об’єднання Італії 1859-1861 рр. Італійське питання та Європа. Німецьке 

питання в 1849-1866 рр. Прусські війни та їх вплив на міжнародний порядок в 

Європі. Німецько-французька війна 1870-1871 рр. та її наслідки. 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини після Кризи Віденської  

 системи та напередодні Першої світової війни 

 (1848-1914 рр.) 
 

Тема 7. Міжнародні відносини в Європі (1871-1878 рр.). (8 год.) 

Зміна політичної мапи Європи та порушення європейської рівноваги. 

Тимчасове зближення інтересів Німеччини, Австро-Угорщини й Росії. 

Загострення Східного питання. Берлінський трактат. 
 

Тема 8. Система союзів О. Бісмарка 1879-1890 рр. (5 год.) 

Причини створення системи Бісмарка. Початок формування воєнних 

коаліцій. Посилення напруженості у німецько-французьких відносинах. 

«Перестраховочний договір». Криза в системі міжнародних відносин у 80-х рр. 

ХІХ ст. Підписання Троїстого союзу 20 травня 19882 р. 
 

Тема 9. Російсько-французький союз і «світова політика». (5 год.) 

Ситуація в світі напередодні створення союзу. Значення російсько-

французького союзу. Британсько-німецький антагонізм. «Світова політика». 

Східне питання наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Вплив проблеми чорноморських 

проток на російсько-французькі відносини в кінці ХІХ ст. 
 

Тема 10. Європа і світ з початку 80-х рр. ХІХ ст. до поч. ХХ ст. (8 год.) 

Особливості колоніальної експансії у 80-ті – 90-ті рр. ХІХ ст. Африка у 

міжнародних відносинах в останні десятиліття ХІХ ст. Колоніальна політика в 

Азії. Північна і Південна Америка в системі міжнародних відносин кінця ХІХ ст. 

– початку ХХ ст. 
 

Тема 11. Міжнародні відносини напередодні Першої світової війни. 

(7 год.) 

Дипломатичний наступ Німеччини на Антанту та міжнародне становище в 

Європі. Система європейських союзів до 1907 р. Боротьба держав Антанти та 

австрійсько-німецького блоку в локальних конфліктах. Боснійська криза і 

становище на Балканах. Загострення міжнародних відносин у 1911 р. Балканські 

війни. Зростання воєнної небезпеки. Причини світового військового конфлікту і 

стан системи міжнародних відносин напередодні війни. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

п/п 

Назва лекцій Кількість 

годин 

Самостійна 

робота 

 

Змістовний модуль 1. 

Становлення Віденської системи міжнародних відносин, її характер і риси під 

час Реставрації та Європейської революції (1815-1848 рр.) 

 

1.  Вступ. 

Лекція 1. 

Предмет і завдання дисципліни 2 2 

2.  Тема 1. 

 

 

Лекція 2. 

 

 

Лекція 3.  

Віденський конгрес і становлення 

нової системи міжнародних 

відносин 

Початок роботи Віденського 

конгресу: цілі та завдання 

 

Нова система міжнародних 

відносин та місце і роль великих 

держав в нових умовах 

4 4 

3.  Тема 2. 

Лекція 4. 

Міжнародні відносини під час 

Реставрації та Європейських 

революцій 1815-1848 рр. 

 

2 4 

4.  Тема 3. 

Лекція 5. 

 

Східне питання на початку ХІХ ст. 

– 1856 р. 

 

2 2 

5.  Тема 4. 

Лекція 6. 

 

 

Європейська експансія в Азії та 

Африці у 70-ті рр. ХХ ст. 
2 2 

6.  Тема 5. 

Лекція 7. 

Міжнародні відносини в Західній 

півкулі (поч. ХІХ ст. – 60-ті рр. ХІХ 

ст. ). 

2 2 

7.  Тема 6. 

 

 

Лекція 8. 

 

Лекція 9. 

Криза Віденської системи 

міжнародних відносин (1848-

1871 рр.). 

Об’єднання Італії та Німеччини 

 

Французько-прусська війна 1870-

1871 та її вплив на міжнародне 

життя 

3 4 

8.  Модульний контроль 1  
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Змістовий модуль 2. 

Міжнародні відносини після Кризи Віденської  системи та напередодні 

Першої світової війни (1848-1914 рр.) 

 

9.  Тема 7. 

 

Лекція 10.  

 

Лекція 11.  

 

Міжнародні відносини в Європі 

(1871-1878 рр.). 

Європа на початку 70-х рр. ХІХ ст. 

 

Загострення Східного питання та 

підписання Берлінського трактату 

4 4 

10.  Тема 8. 

Лекція 12.  

Система союзів О. Бісмарка 1879-

1890 рр. 
2 3 

11.  Тема 9. 

Лекція 13. 

 

Російсько-французький союз і 

«світова політика» 

 

2 3 

12.  Тема 10. 

 

Лекція 14.  

 

 

Лекція 15.  

Європа і світ з початку 80-х рр. 

ХІХ ст. до поч. ХХ ст. 

Колоніальна експансія у 80-ті – 90-

ті рр. ХІХ ст. 

 

Північна і Південна Америка в 

системі міжнародних відносин 

кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст. 

4 4 

13.  Тема 11. 

 

Лекція 16.  

 

 

 

Лекція 17.  

 

Міжнародні відносини напередодні 

Першої світової війни. 

Боротьба держав Антанти і 

австрійсько-німецького блоку в 

локальних конфліктах 

 

Причини світового військового 

конфлікту і стан системи 

міжнародних відносин напередодні 

війни 

3 4 

14.  Модульний контроль 1  

15.  Всього за семестр 34 38 

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Самостійна робота - 38 год. 
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Змістовий модуль 1. Становлення Віденської системи міжнародних 

  відносин, її характер і риси під час Реставрації та  

  Європейської революції (1815-1848 рр.) 

 

Вступ. Лекція 1. Предмет і завдання дисципліни. (2 год.) 

Стан та характерні риси міжнародних відносин на початку ХІХ ст. 

Система міжнародних відносин. Нова держава і зовнішня політика. Роль Європи 

в системі міжнародних відносин. Дипломатична служба в ХІХ ст. Суспільна 

думка, преса, ідеологія. Промисловий переворот, демографічні та соціальні 

зрушення, як фактори і впливу на зовнішню політику держав. Дерадикалізація в 

міжнародних відносинах ХІХ ст. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 

1. Дипломатична служба в ХІХ ст. 

2. Де радикалізація в міжнародних відносинах у новий час. 

 

Контрольні завдання та запитання. 

1. Охарактеризуйте систему міжнародних відносин на початку ХІХ. 

2. Проаналізуйте вплив суспільної думки, преси, ідеології на зовнішню 

політику великих держав. 

3. Поясніть поняття «нова держава». 

 

Тема 1. Віденський конгрес і становлення нової системи міжнародних 

відносин. (8 год.) 

Лекція 2. Початок роботи Віденського конгресу: цілі та завдання. (2 год.) 

Ситуація в Європі після Наполеонівських війн. Підготовка до роботи 

Віденського конгресу. Склад учасників та порядок денний. Англія, Австрія, 

Росія, Прусія та їх програми. Талейран і Четверний союз. Прийняття Заключного 

Акту. Підсумки Віденського конгресу. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 

1. Політика великих держав спрямована на встановлення рівноваги сил в 

Європі. 

2. Вирішення польсько-саксонського та німецького питання. 

3. Політичний портрет Талейрана. 

 

Контрольні завдання та запитання. 

1. Яку роль і місце відводили Франції при відкриті конгресу. 

2. Проаналізуйте результати переговорів на березень 1815 р. 

3. Поясність роль Талейрана в роботі Віденського конгресу. 

 

Лекція 3. Нова система міжнародних відносин та місце і роль великих 

держав в нових умовах. (2 год.) 
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Основні принципи і структура Віденської системи. Зміна співвідношення 

сил на Європейському континенті. Проблема австрійсько-прусського дуалізму. 

Франція, як головна ревізіоністка сила і потенційна загроза Віденської системи 

міжнародних відносин. Слабкість і євроцентричність нової системи. Тенденція 

до глобалізації міжнародних відносин. Нова якість колоніального суперництва. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 

1. Місце і роль Балкан в Віденській системі міжнародних відносин. 

2. Націоналізм, як одна з головних загроз новому порядку в Європі. 

3. Франція в структурі Віденської системи міжнародних відносин. 

 

Контрольні завдання та запитання. 

1. Покажіть основні відмінності нової системи міжнародних відносин від 

попередньої. 

2. Яка з великих держав найбільше виграла після рішень Віденського 

конгресу. 

3. Визначте головні упущення і слабкості Віденської системи. 

4. Яку роль відігравало в новій системі міжнародних відносин Східне 

питання? 

 

Рекомендована література: 

1. История международных отношений в документах и воспоминаниях 

современников. Хрестоматия. – Вып. 1. Конец ХV в – 1918 г. – СПб., 2003. 

2. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. 1. Европа и 

Америка / С.Ю. Абрамова, В.И. Кертман и др. – М., 1963. 

3. Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878. Том 1. – Ростов-

на-Дону, 1995. 

4. История Европы: В 8 т. / Под ред. А.О. Чубарьяна, В.К. Волкова, Н.И. 

Егорова и др. – М., 1963-1965. – Т.2. 

5. Медяков А.С. История международных отношений в новое время. 

Учебник для вузов. – М., 2009. 

 

Тема 2. Лекція 4. Міжнародні відносини під час Реставрації та 

Європейських революцій 1815-1848 рр. (6 год.)  

Священний союз та «система Меттерніха». Конференція та акти підписані 

в Аахені. Конгреси 1818-1922 рр. та їх вплив на розвиток міжнародних відносин. 

Революції в Європі. Стан і розвиток міжнародних відносин у 1830-1847 рр. 

Політика та ідеологія. Революція 1848 р. і стан справ в Європі. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 

1. «Система Меттерніха», як дипломатичний механізм Четверного союзу 

20 листопада 1815 р 

2. .Діяльність конгресів великих держав, як найяскравіший прояв 

«європейського конгресу». 
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Контрольні завдання та запитання. 

1. Як здійснювали свій політичний план щодо збереження порядку в Європі 

великі держави на практиці в 1815-1830рр. 

2. Вплив революцій в Європі на стан і розвиток міжнародних відносин. 

3. Покажіть як проходило розмежування на два ідеологічні табори. 

4. Поясніть, як революція 1848 року вплинула на монархію Габсбургів. 

 

Рекомендована література: 

1. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. 1. Европа и 

Америка / С.Ю. Абрамова, В.И. Кертман и др. – М., 1963. 

2. Ревякин А.В. История международных отношений в новое время. Учебное 

пособие. – М., 2004. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. 

4. Либерализм Запада ХVІІ – ХХ вв. / Авт. кол.: В.В. Согрин, А.И. Питрушев, 

Е.С. Токарева и др. – М., 1995. 

5. Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. ХVІІ – 60-ті роки 

ХІХ століття: підручник / Б.М. Гончар, О.П. Машевський, Н.С. Папенко та 

ін.; за ред.. Б.М. Гончар. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 735 с. 

 

Тема 3. Лекція 5. Східне питання на початку ХІХ ст. – 1856 р. (4 год.) 

Східне питання, як одна з найскладніших проблем міжнародних відносин 

Нового часу. Інтереси великих держав на Сході у першій половині ХІХ ст. 

Системна криза Османської імперії. Інтернаціоналізація східного питання. 

Перша та друга єгипетські кризи. Кримська війна 1853-1856 рр. Паризький 

конгрес. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 годин). 

1. Східне питання у широкому і вузькому розумінні. 

2. Проблема повного розвалу Османської імперії і турецький спадок. 

3. Географічний і політичний масштаб східного питання. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Як грецьке питання впливало на взаємовідносини великих держав. 

2. Проаналізуйте першу та другу єгипетську кризу та роль Великої Британії в 

їх подоланні. 

3. Яке місце зайняла Кримська війна (1853-1856 рр.) у вирішенні східного 

питання. 

 

Рекомендована література: 

1. Чихачев П.А. Великие державы и восточный вопрос. – М., 1970. 

2. История дипломатии / Сост. А. Лактионов. – М., 2006. 

3. История внешней политики России. Вторая половина ХІХ века / Ред. 

коллегия В.А. Емец, А.В. Игнатьев, С.В. Тютюкин, У.Г. Кострикова. – М., 

1997. 
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Тема 4. Лекція 6. Європейська експансія в Азії та Африці у 70-ті рр. ХХ 

ст. (4 год.) 

Взаємовідносини Європи і решти світу в 70-ті рр. ХІХ ст. Посилення 

конкуренції та боротьба великих держав за колоніальний поділ світу. 

Розширення колоніальної експансії та колоніальних загарбань. Головні 

суперники в боротьбі за колонії у всіх регіонів світу Європейське домінування в 

Азії. Британсько-французьке протистояння в Африці в 70-ті рр. ХХ ст. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 години). 

1. Конкуренція великих держав на світових ринках. 

2. Колоніальна політика Великої Британії та Франції. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Які європейські країни проводили колоніальну політику і де знаходились 

(географічно) їх інтереси. 

2. Проаналізуйте політику європейських країн в Азії. 

3. Порівняйте експансій ну політику «старих» та «молодих» колоніальних 

держав. 

 

Рекомендована література: 

1. Виноградов К.Б. Мировая политика 6080-х годов ХІХ века: события и 

люди. – М., 1991. 

2. Хвостов В.М. История дипломатии: В 2-т – М., 1963, – Т.2. 

3. Ревякин А.В. История международных отношений в новое время. Учебное 

пособие. – М., 2004. 

4. Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на 

Дальнем Востоке. 1860-1865 гг. – М., 1956. 

5. Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871-1891 годов. – М., 1952. 

6. Зусманович А.З. Империалистический раздел бассейна Конго (1876-1894). 

– М., 1964. 

7. Ерусалимский А.С. Колониальная экспансия капиталистических держав и 

освободительное движение народов Южной Африки и Китая в ХVІІ – ХІХ 

вв. – М., 1974. 

 

Тема 5. Лекція 7. Міжнародні відносини в Західній півкулі (поч. ХІХ ст. 

– 60-ті рр. ХІХ ст. ). (2 год.) 

Зовнішня політика США в період Французької революції і 

наполеонівських війн. Характерні риси зовнішньої політики США. 

Дипломатична практика. «Доктрина Монро» 2 грудня 1823 р. Американсько-

британське суперництво в Центральній та Південній Америці. Латинська 

Америка в системі міжнародних відносин в перші дві третини ХІХ ст. Пасивна 

зовнішня політика. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 

1. Характерні риси американської зовнішньої політики у ХІХ ст. 
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2. Теорії виправдання американської експансії. 

3. Війни за незалежність в Латинській Америці і поява нових держав. 

4. Купівля Сполученими Штатами Америки Аляски. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Якими були особливості американського дипломатичного корпусу і 

методи дипломатії США. 

2. Проаналізуйте головні причини зближення США з Англією та нормалізації 

стосунків з Францією. 

3. Яким чином «доктрина Монро» впливала на розвиток системи 

міжнародних відносин. 

4. Як відбувався процес визнання Латиноамериканських держав. 

 

Рекомендована література: 

1. Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан. Агрессия США и Англии, их 

противоречия и освободительная борьба народов. – М.. 1952. 

2. Батуева Т.М. Экспансия США и Севере Тихого океана в сер. ХІХ в. И 

покупка Аляски в 1867 г. – Томск, 1976. 

3. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 1815-1832. – М., 

1975. 

4. Болховитинов Н.Н., Дивильковский С.И. Русская дипломатия и англо-

американская война 1812-1814 гг. // Новая и новейшая история. – 1961. - 

№ 4. 

5. Королев Н.В. Страны Латинской Америки в международных отношениях 

(1898-1962). – Кмишинев, 1962. 

6. Нарочинский А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на 

Дальнем Востоке. 1860-1895 гг. – М., 1956. 

7. Зубок Л.И. Очерки истории США (1877-1918). – М., 1956. 

 

Тема 6.  Криза Віденської системи міжнародних відносин (1848-

1871 рр.). (7 год.)  

Лекція 8. Об’єднання Італії та Німеччини (2 год.) 

«Принцип національності». Причини кризи Віденської системи. Реальна 

політика«. Початок «блискучої ізоляції» Англії. Італійське питання і Європа. 

Підсумки об’єднання Італії. Німецьке питання 1849-1866 рр. О. Бісмарк та його 

політика. Дві прусські війни. Празький мир 1866 р. 

 

Лекція 9. Французько-прусська війна 1870-1871 та її вплив на міжнародне 

життя (1 год.) 

Європа напередодні франко-прусської війни. Позиція Франції сприйняття 

війни європейськими державами. Франкфуртський мир 1871 р. та його підсумки. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 години). 

1. Об’єднання Італії та зміна політичної мапи Європи. 

2. Позиції великих держав щодо створення єдиної Німеччини. 
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3. Зовнішня політика Наполеона ІІІ. 

4. Визнання Італії шостою великою державою світу. 

5. Польське повстання 1863 року. 

6. Празький мир 1866 року. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Назвіть причини кризи Віденської системи міжнародних відносин. 

2. Що собою являла британська політика «Блискучої ізольованості». 

3. Назвіть головні причини французько-прусської війни 1870-1871 рр. 

4. Що представлена «Політика чайових» Наполеона ІІІ. 

5. Якими були підсумки французько-прусської війни 1870-1871 рр. 

6. Проаналізуйте головні підсумки Берлінського конгресу. 

 

Рекомендована література: 

1. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х годов ХІХ века: события и 

люди. – М., 1991. 

2. Русско-германськие отношения. Секретные документы 1873-1914 гг. – М., 

1958. 

3. Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 гг. – М., 

1952. 

4. Тейлор А. Дж. Борьба за господство в Европе. 1848-1918. – М., 1958. 

5. Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография. – М., 1988. 

6. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Нова історія країн Європи та США (1870-

1918 рр.). Підручник. – ВПЦ «Київський університет», 2008. 

 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Що собою являла система міжнародних відносин напередодні Віденського 

конгресу. 

2. Роль Європи в системі міжнародних відносин на поч. ХІХ ст. 

3. Основні принципи і структура Віденської системи. 

4. Місце і роль великих держав у перші роки після створення нової системи 

міжнародних відносин. 

5. Заключний акт та підсумки Віденського конгресу. 

6. Священний союз та «система Меттерніха». 

7. Конгреси 1812-1822 рр та їх вплив на розвиток міжнародної системи. 

8. Стан і розвиток міжнародних відносин у 1830-1847 рр. 

9. Революція 1848 р. і міжнародні відносини в Європі. 

10. Інтереси великих держав на Сході у перш. пол. ХІХ ст. 

11. Перша (1831-1833 рр.) та друга (1840-1841 рр.) єгипетські кризи. 

12. Паризький конгрес та значення Кримської війни 1853-1856 рр. 

13. Взаємовідносини Європи і решти світу до кінця 70-х рр. ХІХ ст. 

14. Європейське домінування в Азії з поч. ХІХ ст. і до 70-х рр. ХІХ ст. 

15. Колоніальна політика великих країн в Африці до 70-х рр. ХІХ ст. 



 17 

16. Роль і місце США в системі міжнародних відносин. Зовнішня політика 

Сполучених Штатів з поч. ХІХ ст. до 60-х рр. ХХ ст. 

17. Латинська Америка в міжнародному житті з початку і до 60-х рр. ХІХ ст. 

18. Об’єднання Італії 1859 – 1861 рр. Італійське питання та Європа. 

19. Німецьке питання в 1849 – 1866 рр. 

20. Дві прусські війни та їх вплив на міжнародне життя другої пол. ХІХ ст. 

21. Французько-німецька війни 1870-1871 рр. та її наслідки для європейської 

системи міжнародних відносин. 

 

Типове завдання до модульного контролю 1 

 

1. Основні принципи і структура Віденської системи міжнародних відносин. 

2. Колоніальна політика великих країн в Африці с поч. ХІХ ст. і до 70-х рр. 

ХІХ ст. 
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Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини після Кризи Віденської  

 системи та напередодні Першої світової війни 

 (1848-1914 рр.) 
 

Тема 7. Міжнародні відносини в Європі (1871-1878 рр.). (8 год.) 

Лекція 10. Європа на початку 70-х рр. ХІХ ст. (2 год.) 

Тиск Німеччини на Францію після завершення франко-прусської війни 

1870-1871 рр. Тимчасове зближення інтересів Австро-Угорщини, Німеччини та 

Росії. Військова конвенція між Німеччиною і Росією 6 травня 1873 року. Союз 

трьох імператорів. «Воєнна тривога» 1875 р. 

 

Лекція 11. Загострення Східного питання та підписання Берлінського 

трактату (2 год.) 

Нове військове зіткнення на Балканах. Зміна політичної мапи регіону. 

Національно-визвольна боротьба в Боснії та Болгарії. Втручання в конфлікт на 

Балканах європейських держав. Погіршення відносин між Росією та Османською 

імперією. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Берлінський конгрес 1878 р. та 

його рішення. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 годин). 

1. Загострення суперечностей між Великою Британією та Росією в Середній 

Азії. 

2. Європейська політика Бісмарка. 

3. Позиція великих європейських держав щодо російсько-турецької війни 

1877-1878 рр. 

4. Політика мирного врегулювання східної кризи. 

5. Антиросійська політика Австро-Угорщини. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Чому Німеччина продовжувала тиснути на Францію і після закінчення 

франко-прусської війни? 

2. Охарактеризуйте міжнародну обстановку в Європі на початку 70-х рр. 

ХІХ ст. 

3. Які завдання ставив перед собою союз трьох імператорів. 

4. Поясніть ситуацію, яка склалася на Балканах в сер. 70-х рр. ХІХ ст. 

5. Проаналізуйте зміни, що сталися на політичній мапі світу після підписання 

Берлінського трактату 1878 р. 

 

Рекомендована література: 

1. История внешней политики России. Вторая половина ХІХ века / Ред. 

Коллегия В.А. Емець, А.В. Игнатьев, С.В. Тютюкин, У.Г. Кострикова. – 

М., 1997. 

2. История дипломатии / Сост. А. Лактионов. – М., 2006. 
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3. Киняпина Н.С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце 

ХІХ века (1878-1898). – М., 1994. 

4. Русско-германские отношения. Секретные документы 1873-1914 гг. – 

М., 1958. 

5. Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. – М., 1974. 

6. Чихачев П.А. Великие державы и восточный вопрос. – М., 1970. 

7. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории (1870-1917). – М., 1979. 

 

Тема 8. Лекція 12. Система союзів О. Бісмарка 1879-1890 рр. (5 год.) 

Зближення центральноєвропейських імперій – Австро-Угорщини й 

Німеччини (таємний союз від 7 жовтня 1879 р.). початок формування воєнних 

коаліцій. Відновлення Союзу трьох імператорів 18 червня 1881 р. Троїстий союз 

Німеччини, Австро-Угорщини й Італії 1882 р. Загострення міжнародної ситуації 

на Балканах. Посилення напруженості у німецько-французьких відносинах. 

Секретний російсько-німецький договір 18 червня 1887 р. Відставка О. Басмарка. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 

1. Посилення російської експансії на Середній Азії. 

2. Сфери впливу Австро-Угорщини та Росії на Балканах. 

3. Загострення французько-італійських відносин. 

4. Німецько-французькі відносини у 1885-1887 рр. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Чим було викликане зближення Австро-Угорщини і Німеччини в кінці 70-

х рр. ХІХ ст. 

2. Поясніть, у який спосіб О. Бісмарк намагався запобігти можливому 

зближенню Росії та Франції. 

3. Як було нав’язане Росії рішення про відновлення Союзу трьох імператорів. 

4. Розкрийте причини загострення міжнародної ситуації на Балканах у серед. 

1880-х рр. 

5. Що спонукало Німеччину підписати «перестраховочний договір» 13 

червня 1887 р. 

 

Рекомендована література: 

1. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. 

Е.Е. Юровской, И.М. Кривогуза. – М., 1998. 

2. Германская история в новое и новейшее время: В 2 т. / Сост. С.Д. Сказкин. 

– Т. 1. – М., 1970. 

3. Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. – М., 1974. 

4. Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов 

царского и Временного правительств 1878-1917. Серия 1. 1878-1900. – Л., 

1938-1940. 

5. Международные отношения и внешняя политика СССР. Сборник 

документов (1871-1957). – М., 1957. 

6. Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871-1891 годов. – М., 1952. 
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7. Золотухин М.Ю. Россия, западноевропейские державы и Османская 

империя в период международных кризисов на Балканах (1885-1888). – М., 

1993. 

 

Тема 9. Лекція 13. Російсько-французький союз і «світова політика». 

(5 год.) 

Ситуація в Європі напередодні створення союзу. Російсько-французька 

консультативна угода (серпень 1891 р.). секретна військова конвенція (серпень 

1892 р.). Створення російсько-французького союзу. Британсько-німецький 

антагонізм. Створення англійсько-французької Антанти 8 квітня 1904 р. 

дипломатичний наступ Німеччини на Антанту. Російсько-британська угода 

31 серпня 1907 р. і завершення формування Троїстої Антанти. 

 

Завдання для самостійної роботи (6 години). 

1. Розкол Європи на два ворогуючі блоки. 

2. Російсько-японська війна та її вплив на співвідношення сил у світі. 

3. Перша марокканська криза. 

4. Британсько-російське зближення і підписання угоди 31 серпня 1907 р. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Чим було викликано відмову Великої Британії від політики «блискучої 

ізоляції». 

2. Що послужило причиною загострення англійсько-німецького суперництва. 

3. Які причини призвели до виникнення двох воєнно-політичних коаліцій. 

4. Проковтуйте головні рішення Альхесіраської конференції 1906-1907 рр. 

5. Назвіть головні причини поразки Росії у війні з Японією. 

 

Рекомендована література: 

1. Сборник документов по истопи нового времени. Экономическое развитие 

и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914 гг. / П.И. 

Остриков, П.П. Вандель. – М., 1989. 

2. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х – 1918 г. / Под ред. 

Н.В. Григорьевой. – М., 2001. 

3. Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914. – Ростов-на-Дону, 1999. 

4. Манфред А.З. Образование русско-французского союза. – М., 1975. 

5. Рыбачонок И.С. Союз с Франциэй во внешней политике России в конце 

ХІХ в. – М., 1993. 

6. Хвостов В.М. Франко-русский союз и его историческое значение. – М., 

1955. 

7. Шацилло В.К. Расчет и безрассудство: германо-американские отношения в 

1898-1917. – М., 1998. 

 

Тема 10. Європа і світ з початку 80-х рр. ХІХ ст. до поч. ХХ ст. (8 год.) 

Лекція 14. Колоніальна експансія у 80-ті – 90-ті рр. ХІХ ст. (2 год.) 
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Глобальний характер колоніального суперництва. Початок боротьби 

держав за колоніальний поділ Північної Африки. Суперечка між Англією і 

Францією за Єгипет. Колоніальний розподіл Центральної та Західної Африки. 

Сутички англійських і французьких колонізаторів за Південно-Східну Азію. 

Розширення колоніальних володінь Франції в Індокитаї. Британсько-російське 

суперництво у Середній Азії та на Далекому Сході. Колоніальна експансія в 

Китаї. 

 

Лекція 15. Північна і Південна Америка в системі міжнародних відносин 

кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (2 год.) 

Американсько-британське суперництво у Центральній і Південній 

Америці. Панамериканізм і «доктрина Монро». Перша війна (іспансько-

американська) за переділ колоніальних володінь 1898 р. Курс США на 

посилення експансії. Політика «великого кийка» Т. Рузвельта та «дипломатія 

долара». 

 

Завдання для самостійної роботи (4 години). 

1. Боротьба великих країн Європи за колоніальний поділ Африки. 

2. Британсько-російське суперництво у Середній Азії. 

3. Політика США відносно Китаю. 

4. Формування англійсько-німецького антагонізму. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Проаналізуйте причини змін у характері американсько-російських 

відносин на межі ХІХ – ХХ століття. 

2. Як взаємовідносини між великими державами впливали на колоніальний 

розподіл світу. 

3. Покажіть різницю між гаслами «Америка для американців» і «Америка для 

Сполучених Штатів». 

4. Чим закінчилося британсько-американське суперництво у Центральній та 

Північній Америці в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. 

5. Що таке політика «великого кийка» та «дипломатія долара». 

6. Дайте визначення панамериканізму. 

 

Рекомендована література: 

1. Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан. Агрессия США и Англии, их 

противоречия и освободительная борьба народов. – М., 1952. 

2. Александров В.В. Борьба империалистических держав за раздел Африки 

(1881-1914 гг.). – М., 1963. 

3. Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории 

международных отношений на Дальнем Востоке (1842-1925). – М., 1927. 

4. Ерусалимский А.С. Проникновение германского империализма в Китай на 

рубеже ХІХ и ХХ вв. // Вопросы истории. – 1960. - № 9. 

5. Киняпина Н.С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце 

ХІХ века (1878-1898). – М., 1994. 
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6. Королев Н.В. Страны Латинской Америки в международных отношениях 

(1898-1962). – Кишинев, 1962. 

7. Сергеев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке 

1897-1903. – М., 1998. 

8. Фурсенко А.А. Раздел Китая и американская доктрина «открытых дверей». 

1895-1900. – М.; Л., 1956. 

9. Дармштеттер П. История раздела Африки (1970-1919). – М.; Л., 1925. 

 

Тема 11. Міжнародні відносини напередодні Першої світової війни. 
(7 год.) 

Лекція 16. Боротьба держав Антанти і австрійсько-німецького блоку в 

локальних конфліктах (2 год.) 

Дипломатичний наступ Німеччини на Антанту та міжнародне становище в 

Європі. Боснійська криза. Вплив младотурецької революції на становище на 

Балканах. Друга марокканська (Агадірська) криза. Балканські війни та їх вплив 

на міжнародне становище. Завершення національно-визвольної боротьби 

балканських народів. Зростання воєнної небезпеки. 

 

Лекція 17. Причини світового військового конфлікту і стан системи 

міжнародних відносин напередодні війни (1 год.) 

Підготовка країн Троїстого союзу до війни. Включення країн Антанти у 

підготовку до участі у світовому конфлікті. Зміцнення політичних зв’язків між 

Францією та Росією. Політика Великої Британії і Росії по умиротворенню 

Німецької імперії. Дипломатична підготовка Німеччини для початку бойових 

дій. Система міжнародних відносин перед початком війни. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 години). 

1. Суперництво двох європейських угрупувань і гонка озброєнь. 

2. Становище на Балканах на початку ХХ ст. 

3. Загострення міжнародних відносин у 1911 році. 

4. Військовий план німецького генерального штабу. 

5. Плани великих держав по посиленню своїх військово-морських сил. 

 

Контрольні завдання та запитання 

1. Дайте порівняльний аналіз Першої та Другої марокканських криз. 

2. Поясніть причини напруженої ситуації на Балканах. 

3. На яких умовах був підписаний договір між Османською імперією та 

Балканських союзом 30 травня 1913 р. в Лондоні. 

4. Яку ступінь військової готовності мала Німеччина, Росія і Франція перед 

початком війни (дайте порівняльний аналіз). 

5. Чому Велика Британія і Росія неодноразово ставали на шлях 

умиротворення Німецької імперії. 

6. Що стало приводом для початку світової війни. 
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Рекомендована література: 

1. Аветян А.С. Русско-германские дипломатические отношения накануне 

первой мировой войны. 1910-1914. – М., 1985. 

2. Виноградов К.В. Боснийский кризис 1908-1909 годов. Пролог первой 

мировой войны. – М., 1964. 

3. Городня Н.Д. Обставини розв’язання Першої світової війни очима 

сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79. 

4. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой 

войны. – М., 1985. 

5. Писарев Ю.А. Германский империализм и Балканы: роковые решения 

Вильгельма ІІ Гогенцюллерна // Новая и новейшая история. – 1983. - № 3. 

6. История внешней политики России. Конец ХІХ – начало ХХ вв. (От 

русско-французского союза до Октябрьской революции // Ред. коллегия 

А.В. Игнатьев, Н.С. Киняпина, Ю.Ф. Субботин, М.В. Хевролина. – М., 

1997. 

7. Машевський О.П. Проблема чорноморських проток у міжнародних 

відносинах (1870 р. – початок 1920-х рр). – Київ, «Аквілон-плюс», 2010. 

8. Джолл Д. Истоки первой мировой войны. – Ростов-на-Дону, 1998. 

9. Звавич А.Ц. Обострение противоречий между империалистическими 

державами накануне первой мировой войны. – М., 1962. 

 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Які зміни відбулися в системі міжнародних відносин після завершення 

французько-прусської війни. 

2. Місце Європи в системі міжнародних відносин в 70-ті -80-ті рр. ХІХ ст. 

3. Роль О. Бісмарка у питаннях зовнішньополітичного курсу Німеччини у 7-

х-80-х рр. ХХ ст. 

4. Інтереси Австро-Угорщини та Росії на європейському континенті. 

5. військова конвенція між Німеччиною та Росією від 6 травня 1873 року 

6. «Воєнна тривога» 1875 р. 

7. Міжнародна ситуація на Балканах в 70-х рр. ХІХ ст. 

8. Які зміни відбулися на політичній мапі Європи в останній третині ХІХ ст. 

9. Відносини між Росією та Османською імперією в 70-х рр. ХІХ ст. 

10. Берлінський конгрес 1878 р. та його рішення. 

11. Таємний союз 7 жовтня 1879 р. та початок формування військових 

коаліцій. 

12. Троїстий союз Німеччини, Австро-Угорщини та Італії 1882 р. 

13. Німецько-французькі відносини у 80-х рр. ХІХ ст. 

14. Секретний російсько-німецький договір 18 червня 1887 р. 

15. Російсько-французька угода (серпень 1891 р.). 

16. Вплив марокканських криз на міжнародні відносини. 

17. відносини Росії та Великої Британії на початку ХХ ст. 

18. Боротьба великих країн Європи за колонії в Африці. 
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19. Російсько-британське суперництво у Середній Азії. 

20. Панамериканізм та доктрина «Монро». 

21. Тиск Німеччини на Антанту на початку ХХ ст. 

22. Боснійська криза та її наслідки. 

23. Младотурецькі революції та становище на Балканах. 

24. Загострення воєнної небезпеки та підготовка країн Європи до війни. 

25. Політичні зв’язки між Францією та Росією. 

26. Політика Великої Британії по умиротворенню Німеччини. 

27. Міжнародне становище в Європі перед початком світової війни. 

 

 

Типове завдання для модульного контролю 2 

1. Зовнішньополітичні інтереси великих держав на європейському 

континенті. 

2. Панамериканізм та доктрина «Монро». 
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Питання на залік 

1. Стан та характерні риси міжнародних відносин на поч. ХІХ ст. 

2. Роль Європи в системі міжнародних відносин. 

3. Віденський конгрес та його рішення. 

4. Основні принципи Віденської системи міжнародних відносин. 

5. Дипломатична служба в ХІХ ст. 

6. Місце і роль великих держав в новій системі міжнародних відносин. 

7. Священний союз та «система Меттерніха». 

8. Конгреси 1818-1822 рр. та їх вплив на розвиток міжнародних відносин. 

9. Стан і розвиток міжнародних відносин у 1830-1847 рр. 

10. Революція 1848 р. та міжнародна ситуація в Європі. 

11. Політика великих держав на Сході у першій половині ХІХ ст. 

12. Єгипетські кризи в 30-х-40-х рр. ХІХ ст. та їх вплив на міжнародне життя. 

13. Вплив Кримської війни 1853-1856 рр. на міжнародні відносини. 

14. Взаємовідносини великих європейських держав в 70-х рр. ХІХ ст. 

15. Боротьба європейських держав за колоніальний розподіл світу. 

16. Політика європейських держав в Азії в першій половині ХІХ ст. 

17. Місце та роль США в системі міжнародних відносин в першій половині 

ХІХ ст. 

18. Британсько-американське суперництво в Центральній та Південній 

Америці (поч. ХІХ ст. – 60 рр. ХІХ ст.) 

19. Латинська Америка в міжнародному житті в перші дві третини ХІХ ст. 

20. Італійське питання та Європа в 50-ті-60-ті рр. ХІХ ст. 

21. Німецьке питання в 1849-1866 рр. в Європейській політиці. 

22. Зміни в системі міжнародних відносин після французько-прусської війни 

(1870-1871 рр.) 

23. Причини  та наслідки порушення європейської рівноваги в 70-х рр. ХІХ ст. 

24. Європа в системі міжнародних відносин в 70-х рр. ХІХ ст. 

25. Загострення Східного питання в 70-х рр. ХІХ ст. 

26. Союз трьох імператорів. 

27. Балканський конфлікт в європейській політиці в 70-х рр. ХІХ ст. 

28. Берлінський трактат 1878 р. 

29. Причини створення системи Бісмарка. 

30. Криза в системі міжнародних відносин у 80-ті рр. ХІХ ст. 

31. Підписання Троїстого союзу 20 травня 1882 р. 

32. Німецько-французькі відносини у 80-х рр. ХІХ ст. та їх вплив на 

міжнародне життя. 

33. Міжнародна ситуація в Європі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

34. Початок формування воєнних коаліцій (кінець ХІХ ст.) 

35. Британсько-німецький антагонізм на початку ХХ ст. 

36. Створення англійсько-французької Антанти 1904 р. 

37. Східне питання наприкінці ХІХ ст. – початок ХХ ст. 

38. Російсько-британська угода 31 серпня 1907 р. 

39. Особливості колоніальної політики у 80-х-90-х рр. ХІХ ст. 
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40. Північна та Південна Америка в системі міжнародних відносин кінця 

ХІХ ст. – початок ХХ ст. 

41. Боротьба держав Антанти та австрійсько-німецького блоку в локальних 

конфліктах. 

42. Загострення міжнародних відносин у 1911 р. Балканські війни. 

43. Політика Великої Британії та Росії по умиротворенню Німецької Імперії. 

44. Система міжнародних відносин напередодні Першої світової війни. 

 

 


