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Викладач: доц. Шевченко Марина Іванівна (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Історія дипломатії» є обов’язковою освітньою компонентою навчального 

плану, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка сприяє 

підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин. 

Мета. Даний курс є розглядом історії міжнародних відносин як «широкої 

теорії» під кутом зору: 

 Дипломатії – науки і мистецтва «застосування розуму і такту до ведення 

офіційних зносин між урядами незалежних держав» (Е. Сатоу); 

 «Науки про зовнішніх зносинах або іноземних справах держави, а в більш 

вузькому сенсі – науки або мистецтва переговорів» (Г. Мартенс); 

 «Науки про взаємні інтереси і відносини держав або мистецтво взаємно 

узгоджувати інтереси народів, а в більш точному сенсі – науки або мистецтва 

переговорів» (Гарден). 

Завдання. Програмою курсу передбачається вивчення, розуміння і знання 

студентами самого феномена і функцій дипломатії, особливо того нового, що 

вносить в них світовий розвиток в епоху глобалізації, вибудовуючи сучасну систему 

дипломатичних пріоритетів в контексті системного підходу: 

 по-перше, це мистецтво і техніка переконання необхідності і можливості 

реалізації національних інтересів; 

 по-друге, це техніка примусу, коли в ході дипломатичного «торгу» грань між 

переконанням і примусом стирається, і обидва підходи нерідко переходять 

один в інший; 

 по-третє, це процедура дипломатичного врегулювання, коли суб'єкти 

міжнародних відносин змінюють свої позиції щодо спірних питань, взаємно 

пристосовуючи їх, щоб досягти стабільних взаємин; 
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 по-четверте, це техніка досягнення письмових угод, оскільки тільки вони є 

найбільш надійними свідченнями міжнародних зобов'язань; 

 по-п'яте, це знання найважливіших етапів історичного розвитку феномену 

дипломатії та систем міжнародних відносин; 

 по-шосте, це вироблення світоглядних основ дипломатичного мислення та 

моделювання перебігу світової політики; 

по-сьоме, це вміння виявляти взаємозв'язку найбільш впливових політичних і 

дипломатичних доктрин з міжнародною практикою. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є світова історія дипломатії. 

Студент повинен знати: 

 системно типологізувати окремі вчення про зовнішньополітичну і 

дипломатичну діяльність; 

 виявити їх загальні і особливі риси, характерні для певних епох в деяких 

країнах або окремих регіонах. 

Студент повинен вміти: 

Проблемне сприйняття даної науки дозволяє: 

 простежити основні шляхи та етапи еволюції окремих локальних 

дипломатичних практик і їх складання в науку мирного вирішення протиріч і 

конфліктів в міжнародному житті, в тому числі на різних її рівнях - 

локальному, регіональному, глобальному; 

 встановити зв'язок теоретичних уявлень про дипломатичну діяльність з їх 

історико-культурним фундаментом, продемонструвати в кожному 

конкретному випадку співвідношення із зовнішньополітичною практикою; 

 працювати з текстами міжнародно-договірних документів, аналізувати їх;  

 брати участь в дискусіях з актуальної зовнішньополітичної проблематики. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ДИПЛОМАТІЯ ДАВНЬОГО СХОДУ, АНТИЧНОСТІ, 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Тема 1.1. Дипломатія давнього Сходу. 

Тема 1.2. Дипломатія давньої Греції та Риму. 

Тема 1.3. Дипломатія Візантії. 

Тема 1.4. Дипломатія раннього Середньовіччя. 

Тема 1.5. Дипломатія періоду феодальної роздробленості. 

Розділ 2. ДИПЛОМАТІЯ НОВОГО ЧАСУ 

Тема 2.1. Дипломатія Вестфальскої системи міжнародних відносин. 

Тема 2.2. Дипломатія Утрехтсько-Ніштадської системи міжнародних відносин. 

Тема 2.3. Базові параметри, характерні ознаки та основні актори Віденської системи. 

Тема 2.4. Дипломатія «Кримського контракту» в зародженні «Кримської системи» 

міжнародних відносин в контексті «параду» локальних національних війн та 

занепаду Віденської системи. 

Тема 2.5. Система союзів Бісмарка: політика балансу сил. 

Тема 2.6. Поява Tроїстої Антанти – завершальний етап дії системи «Європейського 

еквілібріуму». 



Тема 2.7. Дипломатія в складанні системи транзиту до першого глобального 

конфлікту початку XX ст. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи та 

методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у 

міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, методи 

та методики пошуку й оброблення інформації, методи експертного оцінювання 

ефективності зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Інструменти та 

обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та 

спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Персональний комп’ютер, з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань. Використання електронної пошти для контролю отриманих завдань, 

виконаних студентами в ході самостійної роботи та проходження поточного 

контролю. Використання веб-ресурсів навчальних дисциплін КНУКІМ 

(https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=83), веб-середовища дистанційного 

навчання КНУКІМ як системно організованої сукупності веб-ресурсів навчальних 

дисциплін, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання як технологій 

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 

ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

Інтернету та Zoom. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

1. Шевченко М.И. Роль культуры в духовно-ценностном развитии человека и 

общества. "Topical Issues of Science and Education: International Scientific 

Conference". July 17, 2017, Warsaw, Poland. 

2. Шевченко М. І. Тенденції культурної динаміки в контексті суперечностей 

соціокультурних змін сучасності. Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 126. С. 

307-311. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_126_76  

3. Шевченко М. І. Зміна соціокультурної парадигми та її вплив на особливості 

культурної політики. Науковий журнал «Регіональні студії». 2018. № 14. С. 

17-22. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/14/5.pdf  

 

Основна література: 

1. Авдиев В. И. История Древнего Востока: 3-е изд., перераб. Москва : Высшая 

школа, 1970. 608 с. 

2. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев. Москва : Наука, 1973. 407 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_126_76
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3. Брусиловська О. І. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е. – сер. 

XVII ст. н.е.) : навч.-метод. посіб. Одеса : ОНУ, 2013. 188 с. 

4. Переяславська Рада 1654 року (історіографія та дослідження) / редкол. П. 

Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Київ : Смолоскип, 2003. 890 с. 

5. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / редкол.: П. С. 

Сохань (голова) та ін. Київ : Наук. думка, 1994. 736 с. (Т. 1, 4, 8). 

6. Дебидур А. Дипломатическая история Европы: Священный союз от Венского 

до Берлинского конгресса, 1814–1878. В 2 т. Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. Т. 

1. 510 с. 

7. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. Київ : Основи, 

1995. 903 с. 

8. Законы Ману / пер. С. Д. Эльмановича. Москва : Наука-Ладомир, 1992. 360 с. 

9. Зінченко А. Історія дипломатії від давнини до нового часу : навч. посіб. Київ : 

РВЦ «Проза», 2005. 559 с. 

10. Ивонин Ю. Е. У истоков европейской дипломатии Нового времени. Минск : 

Университетское, 1984. 307 с. 

11. История дипломатии: Т. 1 / под ред. В. Потьомкина. Москва : Госполитиздат, 

1959. 896 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Анисимов М. Ю. Российская дипломатия в Европе в середине XVIII века (от 

Ахенского мира до начала Семилетней войны). Москва : Товарищество 

научных изданий КМК, 2012. 340 с.  

2. Бетман-Гольвег Т. Мысли о войне / пер. с нем. В. Н. Дьякова, В. Гурко-

Кряжена. Москва, Ленинград : Государственное издательство, 1925. 120 с.  

3. Борисов Ю. В. Шарль Морис Талейран. 2-е изд., доп. Москва : 

Международные отношения, 1989. 328 с. 

4. Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. Москва : Международные 

отношения, 1991. 384 с. 

5. История древнего мира. История средних веков / сост. Р. Ю. Виппер, А. А. 

Васильев. Москва : Республика, 1994. 511 с. 

6. Григорьєва Т. Ю. Історія дипломатії: від давнини до кінця ХVIII ст. : 

навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей. Київ : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2014. 176 с. 

7. Гальчинський А. С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. Київ : 

Знання України, 2002. 180 с. 

8. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних 

змін. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Фоліо, 2021. 592 с. 

9. Игнатьев А. В. С. Ю. Витте – дипломат. Москва : Международные отношения, 

1989. 336 с. 

10. Історія дипломатії : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Бігняка. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 116 с. 

11. Международные отношения: теории, конфликты, организации / под ред. проф. 

П. А. Цыганкова. Москва : Альфа-М, 2004. 288 с. 

12. Крейе Э. Э. Политика Меттерниха: Германия в противоборстве с Наполеоном 

1799-1814. Москва : Центрполиграф, 2002. 383 с. 



13. Монархи, министры, дипломаты XIX XX века: сборник статей / под ред. К. Б. 

Виноградова. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2002. 354 с. 

14. Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов: Русско-австрийский военный альянс 

второй четверти XVIII в. Москва : Квадрига: Объединенная редакция МВД 

России, 2010. 408 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Сайт Європейського Союзу (ЄС). URL: http://europa/index.htm.  

2. Сайт Центру інформації та документації НАТО в Україні. URL: www.nato.int.  

3. Сайт Організації обʼ єднаних націй (ООН). URL: http://www.un.org.  

4. Сайт Ради Європи. URL: http://www.coe.int.   

5. Сайт Міністерства закордонних справ України. URL: www.mfa.gov.ua.  

6. Cайт Дипломатичної академії МЗС України. URL: www.dipacadem.kiev.ua. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Історія дипломатії» передбачає роботу колективів: 1) в 

аудиторії 2) з технологіями дистанційного навчання в формі комплексу освітніх 

технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що 

надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у КНУКІМ (адреса 

Веб-ресурсу навчальних дисциплін КНУКІМ - 

https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php). Головною метою впровадження в 

КНУКІМ платформи електронного навчання є: розширення можливостей доступу до 

якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від форми навчання; 

змістове наповнення освітньо-інформаційного простору Університету; підвищення 

якості і ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних технологій 

дистанційного навчання. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. Усі 

письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курс «Історія дипломатії» представляє собою систематизоване зібрання 

інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння 

навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за 

допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів. 

Курс має встановлену структуру з обов’язковими складовими: 1. Анотація курсу, де 

вказано, для якої спеціальності призначений, курс і семестр викладання, викладач(і). 

2.Загальна інформація про дисципліну, у якій подано робочу програму, інформація 

про автора, викладача, розклад занять, критерії оцінювання, рекомендовані джерела, 

глосарій (термінологічний словник); Навчально-методичні матеріали з кожного 

розділу (теми): Теоретичні (лекційні) матеріали. Завдання для самостійної роботи 

студентів. Засоби оцінювання знань з теми, розділу. Підсумкова атестація 

http://europa/index.htm
http://www.nato.int/
http://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.dipacadem.kiev.ua/


(контрольні запитання, тест для самоконтролю, підсумковий тест та/або завдання 

для оцінювання студента). 

Необхідно враховувати специфіку психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання як систему засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 

яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості в 

процесі синхронного режиму. Взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання 

(особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес за 

дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти 

тощо)), під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) 

вимагає креативності, лояльності, терпіння і знання системи управління веб-

ресурсами навчальних дисциплін. Тобто сторони такого процесу навчання 

орієнтуються в програмному забезпеченні як для створення, збереження, 

накопичення та передачі веб-ресурсів, так й для забезпеченні авторизованого 

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. Система управління 

дистанційним навчанням включає програмне забезпечення, призначене для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу. Доступ до ресурсів Платформи електронного навчання 

персоніфікований. Логін та пароль для входу студенти отримують в деканаті, 

науково-педагогічні працівники – у адміністратора системи. Користувачі 

персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання паролів. Усі 

електронні курси розміщуються в розділах кафедр, у розділах факультетів 

розміщуються курси загального призначення для усіх студентів факультету. 

Студенти та науково-педагогічні працівники мають доступ лише до тих 

електронних навчальних курсів, на яких вони зареєстровані для участі в освітньому 

процесі. Реєстрація студентів на навчальному курсі здійснюється адміністратором 

системи. Після закінчення навчання на курсі адміністратор відраховує студентів з 

числа його учасників. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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