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ПЕРЕДМОВА

Дипломатія завжди була і залишається тим головним інструмен-
том, за допомогою якого держава захищає свої національні інтереси 
на міжнародній арені. Мирні контакти між незалежними політичними 
формуваннями потребували, з початку існування людини у сучасному 
розумінні, наявності якості репрезентативності, яка наразі відома під 
назвою «дипломатія». Наразі дипломатія отримала свою стабільну 
форму і стала витоком професії дипломата. Як і всі професії, вона 
виробляє власну термінологію і власний категоріальний апарат; вона 
розвивалася, еволюціонувала, і наразі процес її розвитку не припи-
нився. Сьогодні дипломатична діяльність накопичила багатий досвід, 
отримала свої алгоритми дії, і, що найголовніше – допомогла людству 
винайти мирне вирішення складних напружених ситуацій, які мали 
змогу призвести до війни. Саме тому дипломатія залишається тією 
цариною, яка є необхідною людству та є ефективною в його інтересах.

Важливо не тільки знати основи дипломатичної роботи, але 
й розуміти конкретні ситуації, які призвели до формування тих основ. 
Існування та розвиток держави як суб’єкта міжнародного права та 
актора міжнародних відносин не може відбуватися без зовнішніх зв’яз-
ків з іншими суб’єктами. Держави вступають у різні зносини поміж 
собою за допомогою дипломатії, що говорить про її важливе значення 
для існування самої держави. Розвиток дипломатії супроводжувався 
постійним зростанням її сфери дії до такого масштабу, що сьогодні 
навряд чи якась сфера не становить інтерес для дипломатії. Економічні 
зв’язки, зокрема, стали більш тісними; співробітництво держав 
у військовій, культурній та іншій площині стало глобальним. Через 
такий складний характер дипломатичної діяльності важливо усвідом-
лювати становлення, розвиток та сучасний стан дипломатії, причому  
її характер відрізняється в залежності від конкретної держави.

Наразі дипломатія є інструментом політики не лише держави, 
а й інших акторів міжнародних зносин, таких як: об’єднання держав, 
міжнародних організацій, як урядових, так і неурядових, національ-
них об’єднань, транснаціональних корпорацій тощо. Дипломатам дуже 
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важливо усвідомлювати якими інтересами володіють ці актори, як вони 
мають реалізовувати їх інтереси, не шкодячи інтересам інших акторів. 
Враховуючи специфіку дипломатії як сфери діяльності людини не можна 
виокремити «збірку» основних правил або ж норм, якими вона керується, 
тим паче неможливо сформувати модальні алгоритми дій дипломатів 
в різних ситуаціях. Саме на розвиток навичок дипломатичного характеру 
спрямовується курс історії дипломатії, який дозволить здобувачам вищої 
освіти засвоїти базу історичного розвитку дипломатії та узагальнити 
тенденції її розвитку для подальшого застосування на практиці.

Програма навчального курсу «Історія дипломатії» спрямована на 
вивчення здобувачами вищої освіти основних правових категорій диплома-
тії та правового регулювання зовнішніх зносин. В навчально-методичному 
посібнику запропонована оновлена програма з урахуванням європейських 
стандартів, сучасної української дипломатичної практики та засвоєння 
теорії права зовнішніх зносин, яка надає можливість оволодіти необхід-
ними практичними навичками та знаннями майбутньому юристу.

Впродовж даного курсу здобувачі вищої освіти мають дослідити 
загальні засади використання Конвенції про дипломатичні зносини, про 
консульські зносини, спрямованих на розвиток професійних навичок 
у сфері дипломатичного забезпечення міжнародного співробітництва.

Представлений навчально-методичний посібник містить практичні 
завдання, до кожної теми наводяться посилання на літературу, а також 
завдання для самостійної роботи, що дають можливість поглибити 
знання здобувачам вищої освіти з даної навчальної дисципліни.

У результаті вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 
повинні:

Знати:
– поняття дипломатії України та її особливості;
– передумови і процес становлення дипломатії в історичній ретро-

спективі та на сучасному етапі;
– становлення та розвиток європейської дипломатії від 

Стародавнього Сходу до нашого часу,
– формування сучасної дипломатичної системи,
– розвиток та реформи дипломатичних служб, еволюція сучасної 

дипломатії в умовах європейської інтеграції.
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– поняття дипломатичних правовідносин, їх структуру;
– загальноправові принципи, що використовуються у дипломатич-

ній практиці;
– поняття, класифікацію суб’єктів дипломатичних правовідносин, 

їх права та обов’язки.
Вміти:
– грамотно висловлювати власні думки;
– складати основні документи, які використовуються в диплома-

тичній практиці (комюніке та ін.);
– норми міжнародного права, які регулюють дипломатичну 

діяльність;
– володіти спеціальною дипломатичною термінологією;
– застосовувати набуті знання для оцінки перспектив розвитку 

дипломатичної служби;
– визначати її місце та роль у зовнішніх зносинах між державами 

та реальної перспективи їх застосування для встановлення взаємодії 
України зі світовим співтовариством.

Навчитись:
– аналізувати норми міжнародного та національного права;
– вирішувати практичні завдання з урахуванням не тільки націо-

нального законодавства, а й практики міжнародного права.
Навчально-методичний посібник включає в себе тематику та стис-

лий виклад лекцій, питання та завдання для практичних занять, основні 
питання та завдання для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти 
з історії дипломатії, питання заліку, посилання на корисні інформаційні 
ресурси та додаток Закон України «Про дипломатичну службу».

Програма має власну мету в засвоєнні здобувачем вищої освіти мате-
ріалу з історії дипломатії та наопрацювання практичних навичок та знань.

Програма лекцій викладена з урахуванням останніх змін в дипло-
матичній сфері, включає базові інститути права зовнішніх зносин та 
направлена на передачу основних його категорій з метою ознайомлення 
здобувачів вищої освіти з теорією дипломатії.

Головною метою матеріалу до практичних занять, при розробці 
навчально-методичного посібника є надання здобувачу вищої освіти 
комплексного уявлення щодо дипломатичної діяльності до конкретних 
життєвих ситуацій.
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Самостійна робота, що надається у посібнику, включає у себе 
тестові завдання та додаткові питання по темі, що дозволяє здобувачу 
вищої освіти ознайомитись із особливостями та загальними принци-
пами формування та функціонування системи міжнародних відносин. 
Відповіді на додаткові питання до питань повинні бути обґрунтовані 
з посиланням на відповідні норми чинного національного законо-
давства, норми міжнародного права. Має бути особисте тлумачення 
проблеми на підставі діючого законодавства. З метою підготовки до 
практичних занять здобувачам вищої освіти необхідно ознайоми-
тися з рекомендованою літературою, законодавчими та нормативними 
актами. Виконання завдань з кожної теми курсу є обов’язковою умовою 
підготовки до практичних занять.

У навчально-методичному посібнику надаються питання та тестові 
завдання для самостійної роботи з метою запам’ятовування здобува-
чами вищої освіти основних положень нормативної бази дипломатичної 
діяльності. Виконання зазначених завдань сприятиме розвитку у здобу-
вачів вищої освіти практичних навичок щодо аналізу чинного націо-
нального законодавства та міжнародних договорів, а також порядку їх 
застосування, дозволить виявити рівень засвоєння навчального матері-
алу з навчальної дисципліни «Історія дипломатії».

Мета та завдання навчальної дисципліни – сформувати системно-
цілісне уявлення про дипломатичну діяльність, роль дипломатії як знаряддя 
зовнішньої політики держави, особливості розвитку світової дипломатії.

Курс хронологічно і тематично розглядає становлення та розвиток євро-
пейської дипломатії від Стародавнього Сходу до нашого часу, вивчається 
формування сучасної дипломатичної системи, розвиток та реформи дипло-
матичних служб, еволюція сучасної дипломатії в умовах європейської інте-
грації. Особлива увага приділена неурядовій та економічній дипломатії, гума-
нітарним аспектам дипломатії, вивчається історія української дипломатії.

Курс підготовлений для здобувачів вищої освіти Національного 
університету «Одеська юридична академія», які здобувають кваліфі-
кацію «бакалавр» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» і включає 
7 лекційних та 7 семінарських занять.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ
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1 Історичні етапи формування сучасної дипло-
матичної системи

2 4 12

2 Розвиток дипломатичних служб світу 
в першій половині ХХ століття.

2 2 8

3 Еволюція сучасної системи дипломатії 2 2 8
4 Дипломатія в умовах європейської інтеграції 2 2 8
5 Неурядова дипломатія. Гуманітарні аспекти 

дипломатії і фактор релігії 
2 2 8

6 Економічна дипломатія 2 2 8
7 Історія української дипломатії 2 2 8

Всього: 14 16 60



8

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Лекція № 1
Тема 1. Історичні етапи формування  

сучасної дипломатичної системи
Рекомендована кількість годин – 2.

Зміст теми лекції
1. Історія дипломатії як наука мистецтва ведення переговорів.
2. Періодизація історії дипломатії.
3. Міждержавні відносини та дипломатія Стародавнього Світу.
4. Дипломатія Середньовіччя.
5. Становлення і розвиток системи рівноваги в Європі.

Методичні вказівки
Історична наука досліджує питання розвитку та еволюції людства 

в цілому та окремих його елементів. Дипломатія – це діяльність з взає-
модії держав та інших транснаціональних структур, яка спрямована 
на встановлення взаємовигідного співробітництва та контактів через 
знаходження компромісів та досягнення важливих політичних цілей. 
Кожна держава володіє своїми окремими політичними цілями, найваж-
ливіші з яких називаються життєвими інтересами держави, аналогіч-
ним чином своїми інтересами володіють також інші транснаціональні 
суб’єкти. Всі ці суб’єкти мають свою історію становлення. Тому й не 
дивно, що дипломатія як засіб досягнення політичних цілей має довгу 
історію. Курс «Історія дипломатії» спрямований на загальне окреслення 
тенденцій розвитку дипломатії в історичному плані та безпосеред-
ньо пов’язаний з історією міжнародних відносин. Курс структурова-
ний виходячи із загальної історії міжнародних відносин, але спрямо-
ваний на вивчення розвитку суто дипломатичних практик та еволюції 
різновидів дипломатії, акцентуючи увагу також на історії української 
дипломатії. Взагалі, історія дипломатії та історія міжнародних відно-
син мають багато спільного, адже дипломатія є інструментом міжна-
родних відносин. Проте історія дипломатії вужча за обсягом ніж історія 
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дипломатичних відносин: дипломатія досліджує питання розвитку 
форм та видів взаємодії суб’єктів міжнародних відносин без огляду на 
характеристики таких суб’єктів. Вже у більш широкому порівнянні, 
історія дипломатії є частиною загальної історії людства, перебуваючи 
одночасно в системі історичних та політичних наук. Політичний бік 
історії дипломатії є беззаперечним: історія виробляє алгоритми взаємо-
дії та контактів, відкидаючи непродуктивні та акцентуючи свою увагу 
лише на слушних та ефективних формах та видах. Тому історію дипло-
матії варто сприймати як історично-політичну дисципліну, що застосо-
вує до свого предмету дослідження різні підходи, головним з яких був 
і залишається цивілізаційний.

Сучасні міжнародні відносини розбудовуються на широкому істо-
ричному ґрунті, природа та закономірності сучасних міжнародних 
відносин обумовлюються історичним підгрунтям. Сучасна система 
міжнародних відносин отримала свої загальні та специфічні риси після 
розпаду СРСР та закінчення «холодної» війни і характеризується існу-
ванням монополярного світового порядку. Хоча на сучасному етапі 
вчені та дослідники говорять вже про багатополярний світ, в якому 
не існує єдиного беззаперечного політичного центру, варто звер-
нути увагу на той факт, що при наявності розбіжностей та при наяв-
ності важливого життєвого інтересу єдиної наддержави неможливо 
віднайти такий компроміс, який нівелює цей інтерес. Не дивлячись 
на «гнучкий» монополярний характер сучасних міжнародних відно-
син вони характеризуються також декількома специфічними озна-
ками: глобальна демократична хвиля, глобальний економічний орга-
нізм, зміна концепції воєнної безпеки, та космополітизація світової 
політики. Політико-правовий режим міжнародних відносин акцентує 
увагу саме на правовому аспекті, надаючи міжнародному праву високу 
роль та розширюючи його сферу застосування. Основні чинники сучас-
ної системи міжнародних відносин криються в історичних аспектах 
розвитку людства, це: гуманізація системи міжнародних відносин як 
наслідок кривавих воєн ХХ  століття, демократизація міжнародного 
життя (тобто, системи міжнародних відносин на противагу внутріш-
ньому устрою держави), активізація недержавних акторів міжнародних 
відносин (ТНК, НУО тощо) як реакція на нездатність держав реагувати 



10

ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ. Навчально-методичний посібник

швидко на виникаючі проблеми, розвиток міжнародних контактів поза 
контролем держав та, як наслідок, глобалізація тероризму, інформа-
ційної сфери, та економічних зв’язків. Таким чином, сучасна диплома-
тія вийшла зі сфери лише державного інструментарію та стала явищем 
міжнародним відносин, залишаючись єдиним ефективним засобом 
сучасних міжнародних відносин.

Періодизація історії дипломатії відбувається по основним характе-
ристикам, які притаманні кожній добі. Існують багато варіантів періо-
дизації історії дипломатії. Відправним пунктом для періодизації є набір 
найбільш важливих подій, що змінювали як форми та види дипло-
матії, так і її сутність, з урахуванням системи міжнародних відносин. 
У цьому посібнику ми використовуємо найбільш широко розповсю-
джений в історичній науці варіант періодизації, який використовується 
для характеристики розвитку міжнародних відносин.) Отже, історію 
розвитку міжнародних відносин та дипломатії можна поділити на такі 
періоди: 1) дипломатія давнього світу (Давнього Риму та Давньої Греції, 
дипломатія європейського середньовіччя); 2) дипломатія Вестфальської 
системи міжнародних відносин та поява принципу суверенітету;  
3) дипломатія Віденської системи міжнародних відносин та диплома-
тична боротьба за поділ світу; 4) дипломатія і міжнародні відносини 
у період та після Першої світової війни; 5) дипломатія у період Другої 
світової війни та холодної війни; 6) дипломатія після розпаду соціаліс-
тичного блоку.

Першим етапом розвитку дипломатії є період давнього світу, який 
охоплює історію Стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Індію, Китай), 
античну Грецію та античний Рим. Дипломатія Стародавнього Сходу 
характеризується відсутністю єдиної системи дипломатії, початком 
виникнення дипломатичних практик, появою та розвитком церемоні-
алу, малою значущістю міждержавних зв’язків, появою професії дипло-
мата (яка, однак, часто була функціональною характеристикою інших 
державних посад). Антична Греція та античний Рим стали першими 
державами, де дипломатичні навички стали необхідною умовою для 
державних посад: у Греції це виникає через необхідність налагодження 
зв’язків між містами-полісами, у Римі – через необхідність контролю за 
прикордонними територіями, які через велику територію республіки, 


