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ПЕРЕДМОВА 

Актуальність пізнання проблем міжнародних відносин зумовлена 
глобалізацією всіх суспільних процесів, взаємопов’язаністю і взаємо-
залежністю держав у світі, розвитком контактів між людьми різних 
країн під час політичних, економічних, наукових і культурних обмінів, 
реалізацією спільних бізнесових та інших програм. В умовах транс-
формації міжнародних відносин, викликаної особливостями сучасного 
світового розвитку, зокрема дією глобалізаційних процесів, впровад-
женням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, істотно 
впливають на зовнішню політику національних держав як основних 
суб’єктів міжнародних відносин міжнародні урядові та неурядові орга-
нізації, транснаціональні корпорації. 

Попри це, сучасна система міжнародних відносин є наслідком 
тривалої еволюції та послідовного історичного розвитку. Адекватна 
оцінка зовнішньої політики багатьох держав неможлива без аналізу їх 
зовнішньополітичних традицій, які мають глибоке історичне коріння.  

Пропонований навчальний посібник є спробою авторського ко-
лективу зобразити цілісну, комплексну та завершену картину розвитку 
міжнародних відносин, еволюцію зовнішньої політики провідних 
держав світу, від Стародавнього світу до початку ХХ ст. Структура 
посібника (15 лекційних тем) є оптимальною для розкриття частини 
першої курсу дисципліни “Історія міжнародних відносин”. Тематику 
лекційних занять подано у логічній послідовності зміни однієї системи 
міжнародних відносин іншою – довестфальського періоду Вестфальсь-
кою системою міжнародних відносин, Вестфальської системи – 
Віденською, причинам формування та особливостям функціонування 
яких надано головну увагу в посібнику. Продемонстровано причини 
руйнування Віденської системи міжнародних відносин з наближенням 
Першої світової війни. 

У навчальному посібнику на конкретному матеріалі висвітлено 
характерні риси, закономірності та тенденції міжнародної політики 
різних історичних періодів, рішення міжнародних конгресів і конфе-
ренцій, зміст найважливіших міжнародних договорів і угод, внесок 
видатних політиків і дипломатів у теорію і практику міжнародних 
відносин. 
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Завдання цього курсу “Історія міжнародних відносин. Частина 1” 
полягає у виробленні навичок аналізу міжнародних відносин і зов-
нішньої політики з урахуванням історичного досвіду, об’єктивних та 
суб’єктивних чинників, інтересів суб’єктів міжнародних відносин і 
вміння відстоювати їх у дипломатичній боротьбі, а також у ознайом-
ленні із основними теоріями, доктринами, принципами міжнародної 
політики під час їх зародження та розвитку.  

Навчальний посібник “Історія міжнародних відносин. Частина 1” 
розрахований для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, 
усіх, хто цікавиться міжнародною проблематикою. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




