
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

Мета курсу – формування у студентів історичного мислення на основі знання процесів 
історичного розвитку міжнародних відносин, еволюції дипломатичної сфери, розуміння 
ними закономірностей та особливостей розвитку історичного процесу; ознайомлення з 
основними тенденціями розвитку міжнародних відносин Стародавнього Сходу, Стародавньої  
Греції та Риму та доби Середньовіччя. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Історія міжнародних відносин» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з: «Історія України», «Вступ до спеціальності», 
«Філософія», вона інтегрується з вивченням, «Міжнародні відносини та світова політика». 
        Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом «Зовнішня 
політика України», «Зовнішня політика країн Західної Європи», «Зовнішня політика країн 
Близького та Середнього Сходу», «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ», «Зовнішня 
політика країн Північної Америки», «Зовнішня політика країн Азії», «Зовнішня політика 
Росії та країн СНД». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя;  здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 
природу, динаміку, принципи організації  міжнародних відносин,суспільних комунікацій 
та/або регіональних студій; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному; здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 
Європейському континенті, та місце в них України; здатність аналізувати природу та 
еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних 
форм та перспектив співпраці України з ними;  визначення основних тенденцій та 
характерних рис розвитку міжнародних відносин у період давнини; визначення особливостей 
дипломатії найвпливовіших країн світу на різних етапах їхнього розвитку. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні джерела з історії міжнародних відносин; основні тенденції та характерні 

риси розвитку міжнародних відносин у період давнини; історичні корені формування 
сучасних міжнародних відносин; особливості та закономірності еволюції міжнародних 
відносин в Середні віки та на почтку ранньомодерної доби; головні етапи розвитку 
європейської та інших систем міжнародних відносин; найважливіші пріоритети зовнішньої 
політики великих держав на різних етапах історичного процесу;  хронологічну послідовність 
подій, пов’язану зі становленням, кризою та занепадом кожної системи міжнародних 
відносин; основні засоби здійснення зовнішньої політики суверенних країн – дипломатію та 
війни у Середні, Нові та Новітні часи; 

уміти: володіти категорійним апаратом сучасних досліджень історії міжнародних 
відносин та світової політики («суверенітет», «державний інтерес», «баланс сил», 
«леґітимізм», «пентархія», «європейський концерт», «протекторат», «колоніалізм», 
«деколонізація», «нейтралітет», «пацифізм» тощо); застосовувати набуті знання для аналізу 
розвитку зовнішньополітичних процесів і сучасних міжнародних відносин; аналізувати 
основні факти з історії міжнародних відносин від давніх цивілізацій до кінця  ХVІІ ст.; 
аналізувати ключові проблеми у відносинах між провідними державами світу і шляхи їх 
розв’язання; визначаттим основні засоби здійснення зовнішньої політики держав. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Міжнародні відносини Стародавнього Сходу. Вступ. Міжнародні відносини в 

додержавні часи. Розвиток  міжнародних відносин у давніх цивілізаціях Месопотамії. 
Міжнародні відносини в давньому Єгипті. Давня Індія у міжнародних відносинах. Давній 
Китай  у міжнародних відносинах.  

Міжнародні відносни Стародавньої  Греції та Риму. Особливості міжнародних 
відносин на Давньому Заході (Антична цивілізація). Давня Греція у міжнародних відносинах 
(VI–IV ст. до н.е.). Міжнародні відносини в Західному і Східному Середземномор’ї та на 
Близькому Сході за доби еллінізму. Північне Причорномор’я в міжнародних відносинах за 
доби Античності. Міжнародні відносини у період кризи Римської республіки. Зовнішня 



політика Римської імперії. Рим і варварські народи. Міжнародні відносини  в  добу великого 
переселення народів. 

Міжнародні відносини в період раннього середньовіччя. Візантія в міжнародних 
відносинах у VI–XIII ст. Київська Русь у міжнародних відносинах IX–XIII ст. Галицько-
Волинська держава в міжнародних відносинах. Міжнародні відносини на Близькому Сході, в 
Індії і Китаї за доби Середньовіччя. Церква в міжнародних відносинах за доби 
Середньовіччя. 

Європейська дипломатія у період Середньовіччя. Європейська дипломатія в IX–XV 
ст. Каролінги та держава Плантагенетів у європейській політиці XII–XV ст. Столітня війна. 
Міжнародні відносини за доби Великих географічних відкриттів. Європа – Османська 
імперія: війна та дипломатія. Міжнародні відносини в Західній Європі наприкінці XV – XVII 
ст. Дипломатія Української козацької держави в середині – ІІ половині XVII ст. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 6 кредити ЄКТС, загальний обсяг 180 годин, у 
тому числі 90 годин аудиторних навчальних занять і 90 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Самойлов Олексій Федорович, канд.іст.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


