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ТЕМА 1. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК НАУКА ТА 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.  

Міжнародні відносини — це сукупність різноманітних відносин 

(політичних, економічних, дипломатичних, ідеологічних) між національними 

державами або групами національних держав, а також створеними ними 

світовими й регіональними організаціями, у процесі взаємодії яких 

складається певний світовий або регіональний правовий порядок. 

Міжнародні відносини - це сукупність економічних, політичних, 

правових, ідеологічних, дипломатичних, військових, культурних та інших 

зв'язків та взаємовідносин між суб'єктами, які діють на світовій арені. 

Поняття «міжнародні відносини»:совокупность економічних, 

політичних, ідеологічних, правових, дипломатичних та інших зв'язків між 

державами і системами держав, між основними класами, соціальними, 

економічними, політичними силами, організаціями та громадськими рухами, 

які діють на світовій арені;отношенія між державами і недержавними 

організаціями, між партіями, компаніями і приватними особами різних 

держав;совокупность інтернаціональних зв'язків, які формують людське 

суспільство;отношенія між політичними одиницями, включаючи грецькі 

поліси, римську і єгипетську імперії, європейські монархії, буржуазні 

республіки або народні демократії.Види міжнародних відносин: на основі 

сфер суспільного життя: політичні, військово-стратегічні, культурні, 

ідеологічні відносини; на основі взаємодіючих учасників: міждержавні, 

міжпартійні відносини, відносини між міжнародними організаціями та між 

громадянами різних держав.Рівні міжнародних відносин: на основі 

геополітичного критерію: глобальний, регіональний, субрегіональний; на 

основі стану міжнародних відносин: стабільний або нестабільний, довіри 

або ворожнечі, співробітництва або конфлікту, миру або війни.Зовнішня і 

внутрішня політика перебувають між собою в певній взаємозв'язку і 

взаємозалежності. 

Основні підходи до взаємодії внутрішньої і зовнішньої політики:марксізм: 

зовнішня політика детермінована політикою внутрішньої, яка є 

відображенням класової сутності правлячого режиму і визначається 

економічними відносинами;теоріі геополітичної концепції «багатого 

Півночі» і «бідного Півдня» та світового центру і світової периферії: 

зовнішня політика визначає внутрішню, по відношенню до якої є джерелом 

спонукальних мотивів; в сфері зовнішньої політики лежать основні інтереси 

держав, від її успішності залежить внутрішнє благополуччя;неореалізм і 

структуралізм: зовнішня політика є продовженням політики внутрішньої, а 

міжнародні відносини - продовження внутрішньосуспільних відносин; 

вирішальну роль у зовнішній політиці грає внутрішня динаміка міжнародної 

системи; 

політіческій реалізм: зовнішня політика і внутрішня політика мають 

однакову сутність - боротьбу за силу, але зовнішня політика визначається 



національними інтересами, які є об'єктивними, тому що залежать від 

людської природи, географічних умов і традицій народу. 

Об'єктом дослідження міжнародних відносин є невпорядкована 

політичне середовище, в якій відсутня верховна влада і монополія на 

легітимне насильство, для неї властивий дуалізм регульованості (що 

випливає з свідомої діяльності людей, спрямованої на створення 

міжнародних організацій, інститутів і режимів, які формують обмеження 

невпорядкованості) та передбачуваності ( що випливає з плюралізму 

суверенітетів і особливостей психології приймають рішення осіб). 

Закономірності міжнародних відносин: 

 главним дійовою особою є держава; форми його міжнародної 

діяльності - дипломатія і стратегія; государственная політика існує в двох 

формах - внутрішньої і зовнішньої, між якими існує взаємозв'язок, але 

кожна з форм в достатній мірі автономна; основой міжнародних дій є 

національний (державний) інтерес, елементами якого є безпека, виживання і 

суверенітет; осуществленіе національного (державного) інтересу викликає 

необхідність створення військового потенціалу, який залежить від 

внутрішніх ресурсів держави;распределеніе сили між великими державами 

(баланс сил) може набувати таких форм: біполярну, трьохполюсну і 

мультиполярному. 

Міжнародна системаЗагальне визначення системи, її елементів, середовища, 

структури і функцій по Л. фон Берталанфі:сістема є сукупність елементів, що 

знаходяться у взаємозв'язку і взаємодії один з одним;елементи є 

найпростіші складові частини системи, що знаходяться у 

взаємозв'язку;среда є оточення, що впливає на систему, то, з чим вона 

взаємодіє; можна виділити два види системи - внутрішню або контекст і 

зовнішню або оточення;структура системи визначається: співвідношенням 

елементів системи, способом організації елементів і сукупністю обмежень в 

системі. 

Найважливішою функцією системи є реакція на вплив середовища з метою 

збереження своєї стійкості.Особливості міжнародних систем полягають в 

порівняно низькому рівні зовнішньої і внутрішньої організації і значною 

внутрішньої автономії входять в систему елементів.Учасниками 

міжнародних відносин є:государства;международние урядові організації - 

порівняно стабільні об'єднання держав, засновані на договорах, мають 

узгоджену компетенцію і постійні органи;международние неурядові 

організації - нетериторіальні освіти, існування і діяльність яких 

визначається міжнародним характером складу і цілей учасників, 

добровільним характером діяльності та приватним характером 

засновництва;общественние сили і руху - регіональні і місцеві адміністрації, 

сепаратистські, повстанські та інші рухи, а також окремі особи або групи 

осіб, які прагнуть реалізувати свою мету на міжнародній арені.Основним 

фактором дестабілізації міжнародної системи є конфлікт між акторами. Під 

конфліктом розуміється зіткнення акторів з приводу цінностей, статусів, 



влади, ресурсів і т.п. Основні цілі сторін у конфлікті складаються в 

нейтралізації, ослабленні або усунення противника, для чого застосовуються 

стратегії конфронтації або співпраці.Зовнішня політика - організована 

діяльність держав на міжнародній арені, спрямована на захист і реалізацію 

власних інтересів і досягнення поставлених цілей. Її основу становить 

характер дій актора-держави в системі міжнародних відносин. При цьому 

вона грунтується на державній доктрині (зовнішньополітичної 

теорії).Функції державної доктрини полягають в:определеніі цілей держави 

на зовнішньополітичній арені,определеніі місця і ролі держави у відносинах 

з найближчими сусідами, у регіональній і глобальній системі міжнародних 

відносин;формулірованіі провідних принципів взаємовідносин з іншими 

державами;содержаніі елементів посольського права.Зовнішня політика 

держави здійснюється двома основними методами: мирним (дипломатичним) 

або немирні (військовим). Найважливішим засобом реалізації зовнішньої 

політики є дипломатія.государственная діяльність в області зовнішніх 

зносин,Дипломатія -  сукупність установ або осіб, що займаються цією 

діяльністю, професія дипломата, мистецтво в веденні справ (А. 

Рівер);переговори, процедури і апарат, за допомогою якого ведуться 

переговори, а також закордонна частина відомства закордонних справ (Г. 

Ніколсон); 

прімененіе розуму і такту до ведення офіційних зносин між урядами 

незалежних держав (Е. Сатоу);наука про зовнішніх зносинах, мистецтво 

ведення переговорів (Ж. Гордій);офіціальная діяльність держав, урядів, 

спеціальних органів зовнішніх зносин щодо здійснення переговорів, 

листування та інших мирних засобів, цілей і завдань зовнішньої політики, 

спосіб захисту прав та інтересів держави за кордоном (Д. Б. Левін). 

 Методи і засоби дипломатії: 

офіційні й інші візити та переговори на вищому (саміти) і високому 

рівні; 

дипломатичні конгреси, конференції, наради і зустрічі; 

підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 

договорів і інших дипломатичних документів; 

участь у роботі міжнародних організацій та їх органів; 

повсякденне представництво держави за кордоном, здійснюване її 

посольствами і місіям; 

дипломатичне листування; 

публікація дипломатичних документів; 

висвітлення в пресі позиції уряду по тим чи іншим міжнародним 

питанням. 

 

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. 

1. Становлення міжнародного права стародавнього світу. 

Міжнародне право почало складатися і розвиватися разом з виникненням 

держав і зародженням системи відносин між ними. Зв'язку між давніми 



державами в значною мірою відчували на собі їх вплив суспільно-

економічної основи рабовласництва. Про систематичних міжнародних 

відносинах рабовласницьких держав можна говорити стосовно до кінця III-

початку II тисячоліття до н. е. 

Особливістю цих відносин був їх вогнищевий характер, тобто спочатку 

міжнародні відносини і регулюючі їх норми розвивалися в тих районах 

земної кулі, де зароджувалася цивілізація і виникали центри міжнародного 

життя держав. Це, в першу чергу, долини Тигру і Євфрату, Нілу, райони 

Китаю та Індії, Егейського та Середземного морів. 

Міжнародні норми, що застосовувалися між державами в цих районах, 

спочатку мали релігійний і звичаєво-правовий характер. Ці особливості 

знайшли відображення в зароджувалися інститутах міжнародного права, що 

стосуються законів і звичаїв війни; укладення, дії, забезпечення і припинення 

міжнародних договорів; обміну послами; встановлення правового режиму 

іноземців; утворення міждержавних союзів. 

Закони і звичаї війни (її оголошення, правила ведення, ставлення до 

воюючих переможеним і їх майну) формувалися під впливом нічим не 

обмеженого свавілля сильного: вважалося, що програли війну потрапляли в 

повну залежність від переможця. Останній звертав в рабство переможених, 

захоплював їх майно, вбивав тих, кого не хотів забирати в полон, накладав на 

мирне населення данину або контрибуцію. Звичайною нормою у хетів і 

ассірійців було насильницьке переселення переможених народів, масове 

вбивство мирного населення, розграбування підкорених населених пунктів. 

Звичайними були й норми про нейтралітет під час війни, наприклад, у 

Стародавній Греції. Що стосується релігійного забарвлення права війни, то, 

наприклад, у Стародавньому Римі ведення війни вважалося справою 

справедливим, так як служило на користь Риму і тому було завгодно богам. У 

зв'язку з цим ретельно розроблена в Римі процедура оголошення війни 

ґрунтувалася на звернення до богів в якості свідків відкриття військових дій. 

Релігійний характер мав зароджувався інститут права міжнародних 

договорів. Його важливим елементом була релігійна клятва. Вона включала 

урочисте обіцянку, священний обітницю дотримуватися договір і заклик до 

божества втрутитися в разі його порушення. Вважалося, що боги, як би 

незримо присутні при укладенні договорів і ставали їх учасниками, і це 

повинно було сприяти виконанню угоди. Порушення договору розглядалося 

як клятвопорушення. Крім клятви укладення договору супроводжувалося 

обрядом жертвопринесення. 

Міжнародні договори забезпечувалися також обміном заручників. 

Практика виробила певні типи договорів: про світ, союзні; про взаємну 

допомогу; межах; арбітраж, торгівлі; про право вступати в шлюб з 

іноземцями; нейтралітет і ін. Договірна практика стародавніх держав сприяла 

формуванню правила pacta sunt servanda - договори повинні дотримуватися. 

Для вирішення зовнішньополітичних завдань стали направлятися посли і 

навіть засновуватися посольства. Посли користувалися заступництвом 



фараонів і царів і в період виконання своєї місії розглядалися в якості 

недоторканних. 

Правова захист іноземців в певній мірі складалася під впливом 

зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів. Так, у відносинах між 

давньогрецькими містами на взаємних засадах став затверджуватися інститут 

проксении - захисту інтересів іноземця спеціально уповноваженими на те 

особами. Проксены користувалися низкою прав, зокрема, їм надавалася 

недоторканність, безпека і захист майна під час воїни. Так починає 

складатися право захисту іноземців. 

У стародавньому світі існувала практика створення різного роду ліг 

(Китай), спілок (Греція). Наприклад, союзи грецьких держав виникали на 

основі як общеэллинских релігійних свят, так і потреб військово-політичного 

співробітництва. Найчастіше їх члени в міжнародно-правових відносинах 

залишалися самостійними сторонами. Більш розвиненою формою союзу 

держав були симмахии, близькі до союзної державі і створювалися в 

основному для вирішення військових завдань. Вони нерідко самостійно 

укладали міжнародні договори (Беотійські союз). Симмахии також грали 

роль третейського суду і розглядали спори між державами, входили в такий 

союз. 

Що стосується режиму окремих територій і просторів, то в стародавньому 

світі нерідко практикувалися нейтралізація і демілітаризація територій, в 

першу чергу належали храмам. У ряді міжнародних договорів грецьких 

держав встановлювалася свобода плавання у відкритому морі. Разом з тим не 

допускався заходження в порти прибережної держави без згоди останнього. 

У практиці держав Стародавнього Китаю не дозволялося одностороння зміна 

русла річок як мають велике господарське значення для всіх держав, на 

території яких протікали річки. 

В цілому слід підкреслити, що неабиякий вплив на зміст міжнародно-

правових норм стародавнього світу справила система регулювання 

міжнародних відносин Римської імперії з іноземними державами, а також з 

підвладними їй провінціями. Ця система отримала назву "право народів". 

Останнє представляло поєднання норм цивільно-правового характеру 

міжнародно-правових норм. Так, захист власності у цивільних відносинах 

підкріплювалася міжнародними нормами про відшкодування військового 

шкоди. 

2. Міжнародні відносини Стародавнього Єгипту. 

Дипломатична історія ранніх періодів у Египті має вкрай обмежанну 

джерельну базу. Однак, загальних характер МВ в архаїчні часи дозволяє 

зродити препущення, що протягом тривалого часу відносини египетських 

фараонів з довколишніми племенами засоновувалися на військовому, 

силовому утвержденні гегемонії Египту. Про те, це не виключає спорадичних 

відносин суто-дипломатичного характеру: відрядження гінців, вісників, чи 

навіть послів перед усім до країн і народів, куди не сягала могутність 

фараонів, але в зносинах з якими існувала потреба. Вже за VI-династії часів 

Старого царства Египтяни їздили на південне прикордоння країни та везли 



звидти різноманітні цінності: слонову кіску, шкіри левів, фіміам, олію. 

Очевидно, що це здобувалося не лише в результаті військових акцій, а й 

торгів та обмінів які не обходилися без переговорів і встановленнямконтактів 

із іншими народами. З поширенням єкспанції Египетських фараонів на 

палестину і сирію їм довилося рахуватися з інтересами інших держав – 

Вавелонії, Мітанії, Хатті й тому для врегулювання відносин з ними з’явилася 

необхідність у дипломатичних засобах: переговорах, посольствах, 

дипломатичному листуванні, шлюбні та „подарункової дипломатії”. 

Ускладнення МВ спричинило появу спеціалізовних канцелярій для 

дипломатичного листування, навчання писців, які вели це листування, та 

перекладачів, що забеспечювали переговорний процесс. Характерні риси 

зовнішньої політики Давнього Египту відбито в ієрогліфічному написі Уні, 

вірізбленому на камяній плеті, знайденій біля м.Абідуса. 

Серед памяток доби Середнього царства до нас дійшло повчання 

сановника Ахтоя своєму синові – Піопі. А на зламі 18 й 17 століття до н.е. зі 

сходу з південної Сирії та північної Аравії, через синайський півострів на 

єгипет рушили гіскосои, войовничі скотарі. Ослаблений Египет не сміг 

вчинити їм серйозного опору. Кочові племена виступають як впливова сила у 

МВ, спроможна вирішити на тривалий час долю до недавно значної держави. 

Цікаві відомості про боротьбу з гіксосами зафіксовані на стелі фараона 

Камоса (початок 16го століття до н.е.). Египетський фараон перехопив лист 

від гіксоського царя до правителя Куша, країни розташованої на південі 

Египту. У цьому листі цар пропонував володораві Куша укласти союз проти 

Египту, яким передбачався поділ Египетських володінь між ними.Після 

багаторічної війни гіксоси зазнали поразки й булти обложені за міцними 

стінами кріпости Аваріс, споружденної ними у схидній дельті. Египетський 

фараон, відмовившись від облоги, уклав з гіксосами договір, що б усі вони, 

покинувши египет, пішли, куда хочуть, не зазнави шкоди. 

3. Висвітлення давньоіндійського мистетсва дипломатії  в „Законах Ману” та 

«Артхашастрі” 

Одним із найважливіших джерел для вивчення Давньоіндийської дипломатії 

та міжнародноо права служать закони Ману (складалися протягом 1тис до 

н.е.). За характером закони Ману є зведенням різних Давньоіндійських 

постанов, що стосуються політики, міжнародного права, торгівлі, військової 

справи. У законах ману визначається роль дипломата в побудові 

міждержавних відносин. Дипломатичне мистетство, за вченням Ману, 

полягає в умінні відвертати війну і зміцнювати мир. Мир і його 

протилежність – війна залежить від послів, бо саме вони створюють та 

сварять союзників. За вченням Ману, дипломат має бути людиною 

поважного віку, представницькою, сміливою, красномовною, відданною 

обовьязку та чесно, винахідливою, проникливою, всебічно освідченною, 

здатною прихіляти до себе людей. Він повинен уміти розпознавати плани 

зарубіжних володарів нелише за іхними словами та діями, а й з жестами та 

виразом обличча. Він повинен мати добру память, (знати місце і час дії). 

Найскладніші питання міжнародного життя повинні вирішуватись, 



насамперед дипломатично, сила – на другому місці. Досвід посольскої 

служби розглядається також у Давньоіндійському трактаті „Артхашастра” 

Каутильї. Розвинута практика міждержавних відносин спричинила потребу в 

її осмисленні, сприяла проявірозгорнутого вчення про зовнішню політику. 

Саме таким трактатом е „Артхашастра” (с 4ст до н.е. – 1ст н.е.), У ньому 

розкривається не конкретна зовнішньо-політична практика якоїсь країни, а 

подаються рекомендації щодо організації зовнішньої політики ідеальної 

держави. У центрі рекомендації „Артхашастра” стоїть досягнення „вигоди” 

(Артха), під якою мається наувази завоювання. Головною метою зовнішньої 

політики е поширення влади правителя на все нові і нові території. На шляху 

до панування над довколишніми державами, володар може використовувати 

стан миру. Прибувший посол міг довго очікувати на дозвіл до входу в 

резиденцію. Під час бесіди с послом, цар намагався як умога більше 

дізнатися про стан справ у держиві прибульця.Тому політичні трактати 

радять послам більше мовчати і слухати. „Артхашастра” наголошує, що 

посли походженням навіть з нищіх каст не можуть бути вбитими (Вважалося 

що устами послів говорять царі. Посли – недоторканні). 

        4.  Форми міжнародних зв’язків Давній Греції. 

Міждержавні відносини в Давній Греції розгорталися як відносини між 

полісами та відносини між еллінським світом й іншими народами. Грецька 

дипломатія здійснювала у формі переговорів, обміну посольствами, 

укладання обороних та наступальних союзів,різного роду міжнародних угод, 

а також у таких інституціях, як конференції та міжнородні організації. 

Найстарішою формою відносин та міжнародного права в Давній Греційї була 

проксенія, або право публічної гостинності. З часом пронексія набула 

характеру інституції публічної. Давнім міжнородним інститутом були також 

амфіктіонії – релігійні союзи. До їхнього складу входили племена, щожили 

довкола святилища. Згодом амфіктіонії перетворювалися на релігійно-

політичний інститут міжнародного характеру.Найвпливовішою амфіктіонією 

була Дельтінсько – Термопільська, до якої входило 12 племен. Усі політичні 

договори, що укладалися між грецькими племенами й полісами, прямо чи 

непрямо затверждувалися Дельтінськими жерцями. Іншим видом МВ у 

Греції були догогвори про військово-потітичні союзи – 

симахії.Найзначнішими з  них були Лакедемонська та Атенська. Відносини 

між двома симахіями були ворожими. 404р. В Пелопопеській війні Атенська 

симанхія була знищена. Конфлікти,що виникали між общинами та полісами, 

розв’язувалися за допомогою спеціяльних уповноважених, або послів. Посли 

обиралися Народними зборами з осіб не молодше 50років; іх обирали із 

заможних громадян,які мали повноважний авторитет. Одним із головних 

завдань послив у Греції було укладання союзів та підписання договорів. На 

договори в давнині дивилися як на щось магічне, порушення договору, за 

переконаннями людей давнини, тягло божествену кару. Договори 

супроводжувалися клятвами, що закликали всвідків Богів. До присяги 

додавалося ще й прокляття на голову можливого порушника договору. Копії 

важливіших договорів зберігалися в національних святилищах – Дельтах, 



Олімпії, Делосі. У практиці міжполісних відносин греки й такі їхні форми, як 

нейтралітет та арбітраж. 

5. Причини греко-перських воїн. Їх періодизація  

Формування грецьких полісів, що супроводжувалося бурхливими соціально-

політичними потрясіннями, завершилося до кінця VI ст. до н. е. Внутрішнє 

положення у Балканській Греції стабілізувалося, в численних полісах 

пожвавилося господарське життя, зміцнилося політичне положення середніх 

прошарків громадянства, створилися умови для розвитку культури. 

Проте наприкінці VI ст. до н. е. грецьким полісам стала погрожувати сусідня 

могутня держава Ахеменідів. Величезна перська монархія оправилася від 

серйозних потрясінь і міжусобних воєн, що спалахнули після смерті Камбиза. 

Серією економічних і військово-адміністративних реформ Дарію I вдалося 

зміцнити внутрішнє і зовнішнє положення Перської імперії, яка 

перетворилася наприкінці VI ст. до н. е. у світову державу. 

Захопивши грецькі міста Малої Азії і острова східної частини Егейського 

моря, перська правляча верхівка стала розробляти плани підкорення полісів 

Балканської Греції. Для світової держави, яка має в розпорядженні 

колосальний для того часу військово-економічний потенціал, необмежені 

фінансові кошти, величезну навчену армію, завоювання дрібних, до того ж 

ворогуючих між собою грецьких полісів здавалося нескладним завданням і в 

той самий час принадною метою. Грецькі поліси були розвиненими торгово-

ремісничими містами, досить населеними, з високою культурою і тому могли 

принести перській казні і правлячій верхівці різноманітні вигоди. До того ж 

захоплення Балканської Греції було важливе із стратегічної точки зору, 

оскільки віддавало в руки великого царя усе Східне Середземномор’я. 

Балканським полісам перси несли загрозу самому їх існуванню, їх шляху 

розвитку, як полісних організмів з інтенсивною економікою, активним 

політичним життям громадян, з самобутнім стилем життя і культури. 

Отже, агресія перської держави, яка підігрівається уявною слабкістю жертви, 

з одного боку, і природна потреба в захисті самих основ свого існування з 

боку греків — ось найбільш глибокі причини греко-перських воєн, які 

потрясли Східне Середземномор’я в першій половині V ст. до н. е. і зробили 

величезний вплив на розвиток грецького суспільства і його культури. 

Ось чому війна грецьких полісів з перською державою розглядалася не як 

звичайне військове зіткнення, а як боротьба двох світів. В ході греко-

перських воєн вирішувалася доля грецьких полісів. Це зумовило гостроту 

військових зіткнень, призвело до мобілізації усіх військово-економічних 

ресурсів, на полях битв піддалися жорстокій перевірці усі соціальні і 

політичні установи воюючих сторін. 

Війна греків з Персією датується 500—449 рр. до н. е., тобто це одне з 

найтриваліших військових зіткнень у світовій історії. Зазвичай в науковій 

літературі прийнято називати боротьбу греків з перською державою греко-

перськими війнами тому, що військові дії велися не безперервно, а 

розпадалися на ряд військових кампаній, більш менш тривалих. Таких 



військових кампаній можна виділити п’ять: 

1. 500—494 рр. до н. е. — повстання Мілета і грецьких міст Малої Азії проти 

перського ярма. 

2. 492—490 рр. до н. е. — перше вторгнення перських військ на територію 

Балканської Греції. 

3. 480—479 рр. до н. е. — похід Ксеркса на Грецію — кульмінаційний пункт 

греко-перських воєн. 

4. 478—459 рр. до н. е. — зміна характеру військових дій, перехід 

стратегічної ініціативи до греків, звільнення від персів грецьких міст 

островів Егейського моря і Малої Азії. Посилення афінської військової 

могутності. 

5. 459—449 рр. до н. е. — військова експедиція Афін і їх союзників в Єгипет і 

завершення греко-перських воєн. 

6. Міжнародне становище і війни Риму в V ст. до н. е.  

Спочатку Рим був ординарним містом Лація і входив в союз 30 латинських 

міст. У кінці царської епохи Рим зайняв переважаюче положення в Лації, 

його ріст і експансія почали тривожити латинів. З кінця VI ст. до н. е. 

ситуація змінюється. У зв’язку із вигнанням з Риму етруського царя 

Тарквінія Гордого (510 р. до н. е.) активізувалися етруски. Цар міста Клузія, 

Порсена, надаючи допомогу Тарквінію і сподіваючись на підтримку 

невдоволеного патриціями плебсу, обложив Рим. У римських легендах 

боротьба з Порсеном зображується як ланцюг патріотичних подвигів героїв. 

Так, один із них, знатний юнак Гай Муцій, прагнучи убити Порсену, 

пробрався у ворожий табір, але помилково убив його секретаря. Він був 

схоплений і доставлений до царя. На допиті Муцій, демонструючи свою 

стійкість, поклав руку на вогонь для жертвопринесень, і спокійно переносив 

нестерпний біль. Убитий цим, Порсена відпустив героя, а Муцій, який 

втратив спалену праву руку, отримав в Римі почесне прізвисько Сцеволи 

(Лівші). Насправді ж Рим впоратися з Порсеною самостійно не зміг. На 

допомогу йому прийшли латини і одвічні вороги етрусків — кампанські 

греки. Їх об’єднаними зусиллями і була досягнута перемога під Аріцієй (508 

р. до н. е.). 

Проте після відображення загальної небезпеки відношення римлян з 

латинами погіршали і вилилися в так звану 1-у Латинську війну. Вона 

тривала декілька років і закінчилася до 493 р. до н. е. миром. Рим вимушений 

був вступити в новий союз з латинами на умовах невтручання в їх внутрішні 

справи, взаємної військової допомоги і рівного поділу здобичі. Латини, з 

якими був укладений договір, складали тоді федерацію 8 міст, яка виникла, 

ймовірно, в період боротьби з Порсеною. Союз групувався навколо загальних 

святинь і культів — Юпітера Лаціарського на Альбанській горі, Юнони в 

Лавінії, Діани у Немейского озера. Члени союзу були рівноправні. На чолі 

його стояв виборний диктатор. За місцем зборів союз називався Аріцийською 

федерацією, активну роль у ньому грало місто Тускул. 

Мир і союз Риму з латинами пояснюється загальною небезпекою з боку 



вольсків і еквів. Крім того, проти Риму виступили сабіни. Боротьба римлян з 

ворогами рясніє драматичними і героїчними епізодами. Згідно з легендою, в 

тяжкій війні проти еквів і сабінів був призначений диктатором Тит Квінкцій 

Цінціннат. Звістку про це він отримав прямо на полі, де займався 

землеробською працею. Одягнувшись в тогу, він взяв командування, 

незабаром виграв війну і знову повернувся до перерваних занять. 

Війни з еквами і вольсками постійно поновлювалися і призводили до 

поступового переходу їх земель в руки римлян. Але грізнішим 

супротивником Риму упродовж V ст. до н. е. було багате етруське місто Вейі. 

Римляни прагнули оволодіти родючою областю вейентів і поставити під 

контроль обидва береги Тибру, яким вивозилася сіль. Соляні склади 

знаходилися в Римі біля підніжжя Авентина, звідки починалася Соляна 

дорога, яка тягнулася по землі сабінів. Підкорити Вейі вдалося тільки на 

початку IV ст. до н. е. 

 

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. 

Поділ на Східну і Західну Римські імперії 

11 травня 330 року римський імператор Констянтин Великий оголосив 

своєю столицею місто Візантіум, перейменувавши його в Константинополь. 

Необхідність переносу столиці була викликана насамперед віддаленістю 

колишньої столиці — Рима — від напружених східних і північно-східних 

меж імперії. Особливості політичної традиції робили обов'язковим особистий 

контроль імператора над потужними військовими угрупуваннями, а 

організувати оборону з Константинополя можна було набагато швидше і при 

цьому контролювати війська можна було ефективніше ніж з далекого Рима. 

Остаточний поділ Римської імперії на Східну і Західну відбулося після 

смерті в 395 Феодосія Великого. Головною відмінністю Візантії від Західної 

Римської імперії (Гесперії) було переважання на її території грецької 

культури на противагу майже суціль латинізованому заходу. З часом 

римський спадок усе більше змінювався під місцевим впливом та внаслідок 

розвитку, втім неможливо провести різку межу між Римом та Візантією, яка 

завжди самоусвідомлювала себе саме як Східна Римська імперія. 

Становлення самостійної Візантії 

Становлення Візантії як самостійної держави можна віднести до 

періоду 330–518. У цей період через границі на Дунаї і Рейні на римську 

територію проникали численні варварські, переважно германські племена. 

Якщо одні були невеликими групи переселенців, яких притягували безпека і 

багатства імперії, інші ж чинили набіги та самовільно селилися на її 

території. Скориставшись слабістю Рима, германці перейшли від набігів до 

захоплення земель, і в 476 році був скинутий останній імператор Західної 

Римської імперії. Положення на сході також було важким, особливо після 

того як у 378 році вестготи здобули перемогу в знаменитій битві біля 

Адріанополя в якій імператор Валент був убитий і готи під проводом Аларіха 

спустошили всю Грецію. Але незабаром Аларіх пішов на захід — в Іспанію і 

Галію, де готи заснували свою державу, і небезпека з їх боку для Візантії 



минала. У 441 році на зміну готам прийшли гуни. Аттила кілька разів 

починав війну, і лише сплатою великої данини вдавалося запобігти його 

подальшим нападам. В другій половині V століття небезпека прийшла з боку 

остготів — Теодоріх розорив Македонію, загрожував Константинополеві, але 

і він пішов на захід, завоювавши Італію і заснувавши на руїнах Риму свою 

державу. 

Сильно дестабілізували ситуацію в країні і численні християнські єресі 

— аріанство, несторіанство, монофізицтво. У той час як на Заході папи, 

починаючи з Лева Великого (440–462), затверджували папську монархію, на 

Сході патріархи Олександрії, особливо Кирило (422–444) і Діоскор (444–

451), намагалися установити папський престол в Олександрії. Крім того, у 

результаті цих смут спливали на поверхню старі національні конфлікти та 

сепаратистські тенденції; у такий спосіб з релігійним конфліктом тісно 

спліталися політичні інтереси і цілі. 

З 502 року перси відновили свій натиск на сході, слов'яни й авари 

почали набіги на південь від Дунаю. Внутрішні смути досягли крайніх меж, у 

столиці велася напружена боротьба партій «зелених» і «синіх» (по кольорам 

команд колісниць). Нарешті, міцна пам'ять про римську традицію, що 

підтримувала думка про необхідність єдності римського світу, безупинно 

звертала погляди на Захід. Щоб вийти з цього нестійкого положення потрібна 

була могутня рука, ясна політика з точними і визначеними планами. Таку 

політику проводив Юстиніан І. 

Хронологія 

667 до Р.Х. Заснований античний Візантій, майбутній 

Константинополь. 

330 Імператор Констянтин I Великий зробив Константинополь своєю 

столицею. 

395 Після смерті Феодосія I Римська імперія розділяється на Західну 

Римську та Східну Римську імперії. 

527 Юстиніан I став імператором. 

532–537 За наказом Юстиніана Великого будується Свята Софія 

(Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας) в Константинополі. 

533–554 Полководці Юстиніана відвойовують Північну Африку та 

Італію від вандалів і остґотів. 

568 Завоювання частини півночі Італії лангобардами. 

634–641 Армії халіфату захоплюють Левант та Єгипет. Пізніше під 

їх владу відходять Північна Африка та Сицилія. 

730–787 ; 813–843 Рух іконоборців. 

843–1025 Правління Македонської династії. Цей період позначений 

так званим Македонським відродженням. 

1002–1018 Серія болгарських воєн під проводом імператора Василія ІІ 

Болгаробійці. Їхнім наслідком стало знищення Першого Болгарського 

царства. 

1025 Смерть Василія ІІ. Імперія досягає границі напруження своїх сил. 



1054 Велика Схизма — символічний момент розриву між Римською 

церквою та Константинопольською церквою. 

1071 Імператор Роман IV Діоген потерпів поразку від сельджуків в 

Битві під Манцикертом. Імперія втрачає більшу частину своїх земель в Малій 

Азії. 

1081 Початок правління динатсії Комнінів. Першим імператором із 

цієї династії став видатний полководець Олексій I Комнін. 

1091 Візантіці та половці розбили печенігів, які з цього часу зійшли з 

історичної сцени. Існує версія, що саме вони стали предками гагаузів. 

1097 Відвоювання Нікеї від сельджуків за допомоги хрестоносців. 

1097-1176 Візантійські армії визволяють від володарювання турків-

сельджуків узбережжя Малої Азії, і поступово відвойовують свої колишні 

малоазійські володіння; Князівство Антиохії перейшло під візантійський 

протекторат. 

1176 Битва при Міріокефалоні. Імператор Мануїл I Комнін потерпів 

поразку від сельджуків, що припинило наступ на Малу Азію. 

1180 Смерть Мануїла І. Кінець політики завоювань. 

1185 Відроджується Болгарська держава. Візантія втрачає свої 

території на Балканах. 

1204 Хрестоносці під час Четвертого хрестового походу захопили 

Константинополь; була заснована Латинська імперія. 

1261 Імпеартор Нікеї Михаїл VIII Палеолог відвоював 

Константинополь, тим сами відновивши Візантійську імперію в її столиці. 

1453 Турки-османи захоплюють Константинополь-Новий Рим, який 

після цього іменується Істамбулом. Останній імператор Констянтин XI 

Драгаш загинув під час захисту міських стін. Кінець імперії. 

 Візантійська імперія у період розквіту близько 550 р. 

У 518 році після смерті імператора Настасія на трон зійшов начальник 

гвардії Юстин — виходець з македонських селян. Тягар влада був би 

заважкий для цього неписьменного старого, якби біля нього не виявилося 

племінника Юстиніана. Із самого початку правління Юстина фактично при 

владі стояв Юстиніан — також уродженець Македонії, що отримав 

прекрасну освіту й мав неабиякі здібності. 

У 527 році, одержавши всю повноту влади, Юстиніан приступив до 

виконання своїх задумів по відновленню Імперії і зміцненню влади єдиного 

імператора. Він домігся союзу з православною церквою. При Юстиніані 

єретиків змушували переходити в православ'я під загрозою позбавлення 

цивільних прав і навіть страти . 

До 532 року він був зайнятий придушенням виступів у столиці і 

протистоянню натиску персів, але незабаром основний напрямок політики 

перемістився на захід. Варварські королівства ослабнули за минулі 

півстоліття, їх романізовані жителі закликали до відновлення імперії, нарешті 

навіть самі королі германців визнавали законність претензій Візантії. У 533 

році армія під керівництвом Велізарія завдала удару по державі вандалів у 

Північній Африці. Наступною метою стала Італія — важка війна з 



Остготським королівством продовжувалася 20 років і закінчилася 

перемогою. 

Вторгшись у королівство Вестготів у 554, Юстиніан завоював і 

південну частину Іспанії. У результаті територія імперії збільшилася майже 

вдвічі. Але ці успіхи потребували занадто великої витрати сил, чим 

скористалися перси, слов'яни і авари, що, хоча і не завоювали значних 

територій, але піддали руйнуванню багато земель на сході імперії. 

  Візантійська імперія на 550 рік 

Візантійська дипломатія також прагнула забезпечити у всьому 

зовнішньому світі престиж і вплив імперії. Завдяки спритному розподілові 

милостей і грошей та митецькому умінню сіяти розбрати серед ворогів 

імперії, вона приводила під візантійське панування варварські народи, що 

оточували кордони держави. Одним з головних способів включення у сферу 

впливу Візантії була проповідь християнства. Діяльність місіонерів, що 

поширювали християнство від берегів Чорного моря до плоскогір'їв Абіссінії 

й оазисів Сахари, була однієї з характерних відзнак візантійської політики в 

середні віки. 

 Крім військової експансії, іншою найважливішою задачею Юстиніана 

була адміністративна і фінансова реформи. Економіка імперії перебувала у 

важкій кризі, керівництво було уражене корупцією. З метою реорганізації 

управління Юстиніаном була проведена кодифікація законодавства і ряд 

реформ, що, хоча і не вирішили проблему кардинально, але, безсумнівно, 

мали позитивні наслідки. По всій імперії розпочалося будівництво — 

найбільше за масштабами з часів «золотого століття» Антонинів. Новий 

розквіт переживала культура. 

 

Фра́нкське королі́вство (фр. Empire carolingien, нім. Fränkisches Reich, 

італ. Impero carolingio) — ранньофеодальна держава, що виникла наприкінці 

V століття у Північній Галлії після захоплення її франками на чолі з 

Хлодвігом І. 

Держава франків за Меровінгів 

Франки (салії, ріпуарії) поступово розселяються від рейнського 

кордону на південний захід, проте зберігають зв'язок із своєю батьківщиною. 

У V столітті вони досягають Сомми. Франки живуть під владою численних 

місцевих королів. 

482—511 роки — правління короля Хлодвіга, що досягнув політичної 

єдності усього племені франків шляхом усунення місцевих королів. 

486 року він усуває залишки західноримського панування шляхом 

перемоги над римським герцогом (dux) Сіагрієм. Країна між Соммою і 

Луарою відходить до Хлодвіга. 

Близько 496 року Хлодвіг здобуває перемогу над алеманами, рештки 

яких захищає Теодоріх Великий. Дружина Хлодвіга Хродіхільда, католичка 

із Бургундії, під час битви спонукає його до навернення у християнство. На 

Різдво 497 або 498 року хрещення здійснює в Реймсі єпископ Ремігій. 

Внаслідок цього всього, на противагу системі Теодоріха (співіснування 



римлян і готів) Хлодвігу та його наступникам вдається завдяки злиттю 

галоримлян і франків закласти спільну державність. 

Близько 500 року перемога над бургундами під Діжоном. З допомогою 

вестготів бургундському королю Гундобаду вдається вистояти. 

507 рік — битва біля Вуйє. З бургундською допомогою Хлодвіг 

підкоряє державу вестготів до Піренеїв. У зв'язку з втручанням Теодоріха він 

не досягає Середземного моря (Септіманія залишається вестготською). Після 

смерті Хлодвіга в Парижі, державу розподіляють його сини. 

531 рік — Теодоріх I завойовує державу тюрінгів (король Ермінфрід) з 

допомогою саксів. 

532—534 роки — Хлотар І, Хільдеберт І і племінник Хлодвіга 

Тойдеберг І підкоряють державу бургундів (битва біля Отена). 

535—537 роки — від остготів франкам дістаються залишки Алеманії і 

Прованс (з гирлом Рони: вихід до Середзесного моря), що має спонукати їх 

до нейтралітету. 

539 рік — Тойдеберт перемагає остготів і візантійців, однак здобути 

верхню Італію не вдається. Баварія стає залежною від Франції. 

558—561 — Хлотар І об'єднує державу франків, проте після його 

смерті держава знову розпадається: початок внутрішніх конфліктів 

(суперечності між королівською владою і місцевою знаттю). Внаслідок 

боротьби — формування трьох частин держави: Австразії (Шампань, 

Мааська і Мозельська землі) зі столицею Реймсом, Нейстрії (романський 

захід між Шельдою і Луарою) зі столицею Парижем і Бургундії (райони 

Луари і Рони) зі столицею Орлеаном. 

613—629 роки — Хлотар ІІ об'єднує всю державу, після того як 

аристократія Бургундії й Австразії під керівництвом єпископа Арнульфа 

Мецького і Піпіна Старшого перейшла на його бік, проте він повинен 

розрахуватися за цю підтримку у 614 році виданням едикту Хлотара (edictum 

Chlotarii): король зобов'язується обирати королівських чиновників (графів) із 

землевласників графств (усунення чиновництва, яке залежить від правителя, і 

передача державної влади земельній аристократії). Корінні землі Австразія, 

Нейстрія та Бургундія отримують деяку самостійність під правлінням 

майордома, котрий стоїть на чолі королівської придворної адміністрації і є 

керівником королівського почту, а також главою всієї аддміністрації. 

629—639 роки — правління Дагоберта, котрий ще раз об'єднує всю 

державу. Після його смерті починаються нові поділи держави: розпад 

меровінгської державності. Початок вивищення і правління майордомів. 

Після аквітанців у 672 році майже самостійними стають також баварці, 

тюрінги, алемани та бретонці. 

Вивищення Каролінгів 

 

679—714 роки — правління Піпіна ІІ Середнього, що спочатку стає 

майордомом Австразії. 

687 рік — Піпін стає правителем всієї франкської держави після 

перемоги біля міста Тертрі над майордомом Нейстрії — Бургундії. Наслідки: 



збереження єдності держави, зміщення ваги політичного центру на Мозель, 

Маас (річка) і нижній Рейн. 

689 рік — перемога Піпіна над фризьким королем Радбодом. 

Об'єднання Західної Фрисландії з державою франків. Заснування єпископату 

Утрехт і монастиря Ехтернах для навернення фризів (близько 690 року їх 

навернув у християнську віру монах-місіонер Святий Вілліброрд). Спроби 

прив'язати алеманів до держави у 709—712 роках не вдаються. 

714—741 роки — правління Карла Мартела (Молота), позашлюбного 

сина Піпіна ІІ, що виборює собі посаду майордома і після боротьби з 

Нейстрією та Аквітанією знову відновлює державу. Підкорив алеманів і 

тюрінгів; боротьба проти саксів. Баварія потрапляє в залежність від франків. 

У 732 році в битві між Туром і Пуатьє (успішна відсіч піхоти в обороні) 

Карл Мартел перемагає арабів під командуванням Абд-ар-Рахмана. 

Правлячи з 737 року без меровінзького короля, 741 року Карл Мартел 

перед своєю смертю розподіляє державу між своїми синами, вихованими у 

монастирі Сен-Дені: Карлманн отримує Схід (Австрія, шваби, тюрінги), 

Піпін — Захід (Нейстрія, Бургундія, Прованс), Аквітанія і Баварія 

перебувають під спільним володінням. Під час кількох походів брати 

підкоряють аквітанців, баварців, саксів і швабів. 

751 рік — повалення останнього меровінзького «тіньового» короля 

Хільдеріха ІІІ. Після відходу Карлманна в монастир у 747 році Піпін стає 

єдиновласним правителем держави франків. 

Держава франків за Каролінгів 

Піпін Короткий 

751—768 роки — правління Піпіна ІІІ Короткого, який стає королем 

після того, як Папа Захарій схвалює усунення з трону меровінзького короля, 

котрого відсилають у монастир. 751 року Піпіна в Суассоні «всі франки» 

проголошують королем, а папський легат архієпископ Боніфацій помазує на 

царювання першого франкського короля (якого офіційно признало папство). 

754 року угоди в Понтоні й Керсі. Папа Стефан ІІ прохає Піпіна про 

допомогу проти короля лангобардів Айстульфа, віддає Рим під захист 

франкського короля і ще раз помазує Піпіна в Сен-Дені. Піпін і його сини 

отримують титул «покровитель римлян» (Patricius Romanorum). Піпін після 

двох вдалих походів (754 і 756 років) примушує Айстульфа повернути 

завойовані області (екзархат Равенни, Пентаполь), які він дарує папі (Піпінів 

дар). Разом з дукатом Риму ці області утворюють Папську область. 759 року 

Піпін підкорює сарацинську Нарбонну. У 760—768 роках після вдалих 

походів франків до Аквітанії, тамтешнє герцогство ліквідують. 768 року 

Піпін розподіляє державу між своїми синами Карлом і Карлманном і помирає 

до початку відкритого конфлікту між ними у 771 році. 

Карл Великий 

 Франкська держава при смерті Піппіна 768 і завоювання Карла 

Великого 

768—814 роки — правління Карла Великого. 



772—804 роки — війни із саксами. Вони починаються із завоювання 

Ересбурга та розорення Ірмінсула. Масове хрещення саксонської знаті, яка 

сприяє приєднанню до короля франків і перебуває в конфлікті з герцогом 

Відукіндом та вільними селянами. У 779—780 роках придушено повстання 

Відукінда. 

782 рік — знищення франкського війська в горах Зюнтель, після якого 

відбувається День Фердена-на-Алері: страта 4500 (число викликає сумнів) 

повсталих саксів, яких видала Карлу Великому саксонська знать. У 783—785 

роках нове повстання Відукінда і просування Карла до Ельби. 

785 рік — укладення миру між Відукіндом і Карлом та хрещення 

Відукінда в імператорському пфальці Аттіньї. Після нових повстань 

селянських верств у 792—799 роках, пов'язаних з протестом проти церковної 

«десятини», саксів депортують у франкську область, а франки оселяються в 

сакській області. Остаточне підкорення саксів відбувається під час 

останнього походу 804 року. Примирення між франками і саксами за 

допомогою «Lex Saxonum» (саксонський закон 802 року), який, хоча й 

спирається на франкський закон «Lex Ripuaria», враховує також і 

давньосакське народне право. Відбувається християнізація єпископатів 

Бремен, Ферден, Мінден, Мюнстер, Падерборн і Оснарбрюк, які 

підкоряються заснованим Карлом церковним провінціям Майнц та Кельн. 

773—774 роки — підкорення держави лангобардів. Після здобуття 

Павії, Карл проголошує себе «Королем франків і лангобардів», відновлює 

обіцянку дарування Піпіна Короткого і бере Папську область під свій захист. 

У 789—812 роках, у кількох війнах проти слов'ян стають данниками 

Франкської держави вільці, сорби і чехи. Влаштування на їхніх землях марок, 

але відсутність там християнських місій. 

788 рік — усунення герцога Тассіля Баварського (заслання в монастир): 

скасування останнього племінного герцогства. 

791—796 роки — підкорення внаслідок трьох походів аварів, що перед 

цим здійснювали напади на Фріуль та Австразію. Внаслідок покорення 

аварів: розорення Аваренбурга (822 рік остання згадка «Кільця»). 

Місіонування підкорених ними південних слов'ян з Аквілеї та архієпископату 

Зальцбург у 798 році. Внаслідок походів проти саксів, слов'ян і аварів 

територію від гирла Одера до Адрії включено до імперії Карла. 

 

778 рік — поразка франкського війська від арабів у Ронсельванському 

межигір'ї (смерть графа Роланда, «Пісня про Роланда»). 793 рік — 

вторгнення арабів у Нарбонну. Після цих подій у 795 році Карл утворює 

Іспанську марку. 

25 грудня 800 року Папа Лев III коронує Карла Великого на 

імператора. Імператорський титул: «Romanum gubernans imperium» 

(правитель Римської імперії). 

812 рік — Аахенська угода. Візантійський імператор Михаїл I Рангаве 

за віддачу йому Венеції, Істрії і Далмації визнає Карла Великого імператором 

(виникає проблема двох імператорів). Син Карла Людовик Благочестивий, за 



візантійським прикладом (без сприяння папи), сам надягне собі на голову 

корону (a Deo coronatus) і тільки тоді вже запросив для коронації папу 

Стефана IV. 

28 січня 814 року Карл Великий помирає в Аахені; похований там же у 

кафедральному соборі. 

Внаслідок завоювань Карла Великого включила майже всю Західну і 

частину Центральної Європи. У Франкський державі правили королі з 

династії Меровінгів і, починаючи з 751 року, Каролінгів (з 800 року 

іменувалися імператорами). Титул імператора існував до смерті в 924 році 

Беренгара I Фріульського, після чого франкські імператори більше не 

обиралися. Карл Великий перетворює Франкське королівство у Франкську 

імперію. 

Людовик I Благочестивий 

814—843 роки — правління Людовика Благочестивого, котрий 

перебуває під впливом духовних радників. 816 року папа Стефан IV коронує 

Людовика в Реймсі та присвоює йому імператорський титул. 817-го року 

Людовик видає указ під назвою Ordinatio imperii, згідно з яким 

імператорський титул передається старшому синові Лотару, молодші сини 

одержують удільні держави (Піпін — Аквітанію, Людовік Німецький — 

Баварію). Лотар стає співімператором. Цей порядок порушує Людовік 

Благочестивий, коли утворює для Карла Лисого, сина своєї 2-ї дружини 

Юдіф, територіальну державу Алеманію у 829 році. У 830 році внаслідок 

повстання синів (Піпіна, Людовіка і Лотара), Лотар, як регент Італії, 

влаштував собі коронацію (коронував папа Пасхалій І) і за допомогою 

Римської конституції (Constitutio Romana) 824 року отримав імператорські 

права в Папській області (судовий нагляд, клятва відданості новообраного 

папи до посвячення). 833 року під час другого повстання Людовик 

Благочестивий відбирає у свого сина Піпіна Аквітанію. На Люгенфельді під 

Кольмаром військо Людовіка Благочестивого переходить на бік Піпіна. 

Імператора усувають, проте його сини Людовік Німецький та Піпін, які 

хочуть обмежити владу Лотара, знову ставлять Людовіка Благочестивого на 

трон. В цьому ж 833 році Карл Лисий по смерті Піпіна отримує Аквітанію. 

Також слід сказати що Людовік Благочестивий заснував на саксонській землі 

церковні провінції Гільдесгейм та Хальберштадт. Визначним саксонським 

монастирем стає Корвей на Везері, який у 822 році заснував 

північнофранкський Корбей. 

Поділ Франкської імперії 

840 року після смерті Людовіка Благочестивого, розпочинається війна 

братів Людовіка Німецького і Карла Лисого проти Лотара, якого у 841 році в 

битві під Фонтене (біля Осера) розбивають. Людовік і Карл скріплюють свій 

союз у 842 році за допомогою Страсбурзької клятви (найдавніша мовна 

пам'ятка давньоверхньонімецької і давньофранцузької мов). 

За Верденським договором 843 року Франкську державу було поділено 

на Середню, Східну і Західну. Імператор Лотар І отримує Середню державу 

(«Кегельбан»), яка простягається від Північного моря через Бургундію до 



затоки Гаета, з імперськими містами Аахеном і Римом. Людовик Німецький 

одержує Східнофранкську державу, Карл II Лисий — Західнофранкську 

державу. Номінально єдність держави зберігається. 

  Розділ Франкської імперії за Верденським договором 

Франська імперія після поділу 

Середня держава 

843—855 — правління Лотара І. По його смерті держава 

розподіляється між його синами: Людовік ІІ (помер 875 року) отримує Італію 

й імператорську корону, Лотар ІІ (помер 869 року) — землі від Північного 

моря до джерел Маасу і Мозеля (Lothari regnum = тобто Лотарингію), Карл 

(помер 863 року) — Бургундію і Прованс. Після смерті Карла, Лотар і 

Людовік розподіляють країну. 

870 рік — Мерсенська угода. По смерті Лотара ІІ Людовик Німецький 

отримує східну половину Лотарингії з Аахеном. Після смерті Людовіка ІІ 

Карлу II Лисому дістається Італія і його коронує імператором папа Іван VIII. 

Східна Франкська держава 

843—876 роки — правління Людовика Німецького. Напади норманнів 

(розорення Гамбурга 845 року) та угорців у 862 році. По його смерті Баварія 

із південно-східними марками відходить до Карлманна (помер 882 року), 

майнські франки, тюрінги і сакси — до Людовіка ІІІ (помер 882 року), 

алемани (шваби) — до Карла ІІІ Товстого (помер 888 року). 

876 рік — Андернахська битва. Карл II Лисий зазнає поразки від 

Людовіка ІІІ при спробі здобути по смерті Людовіка Німецького східну 

половину Лотарінгії. 

880 рік — Рібемонтська угода. Людовік ІІІ отримує від онуків Карла 

Лисого західну половину Лотарінгії. Західні кордони Середньої держави 

залишаються, за вийнятком незначних змін, протягом Середньовіччя 

кордонами між Німеччиною і Францією. 

881—887 роки — правління імператора Карла ІІІ Товстого, що 

здобуває Італію і його коронує імператором папа Іван VIII. По смерті свого 

брата Людовіка ІІІІ у 882 році він стає єдиновласним правителем й отримує 

владу над Західною Франкською державою (окрім Нижньої Бургундії). 

887 рік — Трибурзький рейхстаг: Карла ІІІ примушують до зречення. 

887—899 — правління Арнульфа Каринтійського, сина Карлманна, 

якого обирають усі німецькі племена королем. Збереження цілісності імперії: 

претенденти на трон приносять ленну присягу на Заході. Імператора коронує 

у 896 році папа Формоз. 

900—911 роки — правління Людовіка Дитини, Східну державу 

роздирали внутрішні міжусобиці. Тривалі вторгнення угорців. 

Неспроможність центральної королівської влади перед загрозою нападів 

ворогів, що вторгаються (угорці, норманни), призводить до утворення 

племінних герцогств — Саксонії, Тюрингії, Баварії, Швабії, Лотарингії та 

Франконії. 

Західна Франкська держава 



843—877 — правління Карла II Лисого, 875 року коронується 

імператором. У зв'язку з ранньою смертю його сина Людовіка Заїки у 879 

році й обох його синів держава остаточно розпадається. 

877 року Нижня Бургундія (Арелат) за Босо В'єнського та 888 року 

Верхня Бургундія за правління Вельфа Рудольфа І (у 888—912 роках) стають 

самостійними королівствами. Сини обох володарів стають королями в Італії. 

Після повалення з королівського престолу Західного Франкського 

королівства Карла ІІІ Товстого першим «антикоролем» обирається Одо, граф 

Паризький (у 888—898 роках). Каролінги хоча й тримаються ще сто років, 

однак реальна влада перебуває у руках Робертінів, потомків Одо. Як і в 

Німеччині, у Франції утворюються великі території: Франконія, Шампань, 

Аквітанія, Гасконь, Тулуза, Готія, Каталонія, Бретань, Нормандія і Фландрія. 

Наступниками Імперії Заходу вважали себе імператори Священної 

Римської імперії. 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НОВОГО ЧАСУ. 

1. Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку

 світової цивілізації  

Соціально-економічні зміни, які розпочалися в західноєвропейських країнах, 

об'єктивно зумовили потребу кінця XV - початку XVII ст., у ході яких 

європейці здійснили революційний прорив в  інші цивілізації, що  

прискорило формування цілісності світового розвитку.  

До  кінця XV  ст.  Європа  була  відносно  замкнутим  регіоном.  Відкриття  

нових  земель  розширило  

цивілізаційний  кругозір  європейців.  Водночас  почалася  адаптація  

позаєвропейського  світу  до  цінностей  

європейської цивілізації, щоправда, не завжди цивілізаційними методами.  

До певного часу проблема вивчення географії планети й освоєння нових 

земель залишалася нерозв'язаною  

як  із  технічних причин - недосконалість  транспортних  і навігаційних  

засобів,  так  і у  зв'язку  із  забороною  

церкви  поглиблено  досліджувати  природу,  у  тому  числі  планету  і  

космос.  Зрозуміло,  що  зародження  

капіталістичних  відносин  посилило  інтерес  до  вивчення  Землі,  передусім  

потребами  нових  ринків  збуту,  

пошуків  джерел  сировини,  дешевої  робочої  сили.  Капіталізація  

сільського  господарства  й  ліквідація  в  

аграрному секторі кріпосного права вивільнили великі маси населення, яке 

економіка держав перехідного  

періоду неспроможна була забезпечити роботою. Це "зайве" населення 

потребувало багато вільних земель,  

на які можна було б переселитися на постійне проживання.  

Пошуку нових світів сприяли і наукові досягнення в галузі мореплавства. 

Зокрема, у другій половині XV ст.  



було  значно поліпшено навігаційні прилади (компас,  астролябія, морські 

карти). Вони давали можливість  

більш  точно  визначити  розташування  судна  в морі, прокладати морські 

шляхи й організовувати безпечне  

мореплавство. З'явилися нові, досить надійні й досконалі кораблі - каравели. 

Завдяки  їх вдалій конструкції  

та великотоннажності судна могли досить швидко рухатися проти вітру 

(близько 23 км на год) й перебувати  

в морі місяцями.  

Названі  причини  дали  поштовх  до  інтенсивного  пошуку  нових  земель,  

країн  і  континентів,  який  врешті- 

решт ознаменувався Великими географічними відкриттями.  

Шукаючи нові землі, західноєвропейці до XVI ст. уже досконало освоїли 

сухопутні торгові шляхи в Індію,  

Китай,  а  морськими  шляхами  досягли  навіть  Екваторіальної  Африки.  

Але  із  захопленням  турками- 

сельджуками  Константинополя  й  ліквідацією  Візантії  як  держави 

(середина XV  ст.)  сухопутні  торгові  

шляхи  на  Схід  було  перекрито,  і  західноєвропейські  мореплавці  почали 

шукати,  так  би  мовити,  обхідні  

морські шляхи в східні азійські країни.  

На середину XV ст. у цьому напрямку найбільш активні пошуки проводили 

португальці. До 1445 р. вони  

обстежили західно-африканське узбережжя майже до екватора. У 1471 р. 

досягли сучасної Гвінеї, а у 1486 р.  

Бартоломеу Діаш (1450- 1500) доплив до Південної Африки і відкрив мис 

Доброї Надії. У 1497 р. Васко да  

Гама (1469-1524), обігнувши Африканський континент із півдня, досяг Індії в 

районі Калькутти. Відкриття  

морського  шляху  до  Індії  дало  поштовх  західноєвропейцям  розпочати  

активне  освоєння  просторів  

Атлантичного  океану  в  пошуках  не  тільки  східних,  а  й  західних  шляхів  

до  Індії.  У 1492  р.  генуезець  

Христофор  Колумб (1451 1506),  виходячи  з  теорії  кулястості  землі,  

поплив  у  Індію  на  захід  і  відкрив  

наприкінці того ж року неподалік від Американського континенту Багамські 

острови, а потім Гаїті й Кубу.  

Під час третьої подорожі 1498-1499 рр. X. Колумб відкриває береги 

Південної Америки.  

Протягом 1498а-1499  рр.  іспанські мореплавці досягли берегів Бразилії,  а  

італійський  космограф Амеріго  

Веспуччі (1452- 1512), який брав участь у цій експедиції, детально описав цю 

землю, зробив контурну карту  

берегів, і з 1507 р. картографи Європи називають "Землею Амеріго" цю 

землю, яка пізніше набула загальної  



назви "Америка".  

З відкриттям нового континенту між Іспанією  і Португалією розпочалася 

боротьба за заморські володіння.  

Щоб уникнути в майбутньому воєнних конфліктів, у 1494 р. ці країни уклали 

між собою Тордесільяський  

договір,  згідно  з  яким  території  на  захід  від  островів  Зеленого  Мису  

належали  іспанцям,  а  на  схід -- 

португальцям. Цей договір відкрив широкий шлях португальським та 

іспанським мореплавцям для пошуку  

нових  земель  та  їх  колонізації.  У 1513  р.  іспанський  конкістадор  

Бальбоа  здійснив  у  районі  Панами   

більш детально й досконало вивчити  географію планети.  їх наслідком  стали 

Великі  географічні відкриття 

сухопутний перехід углиб континенту і відкрив "велике море", назване 

пізніше Магелланом Тихим океаном.  

Для  більш  детального  вивчення  Американського  континенту  і  

нововідкритого  океану  в 1519  р.  іспанці  

організували експедицію на чолі з Фернаном Магелланом (1480-1521). 

Він протягом 1519-1522 рр. здійснив  

навколосвітню  подорож,  під  час  якої  відкрив  Вогняну  Землю,  

Південну  Америку,  Філіппінські  острови  

тощо,  а  також  Індійський  океан. Нові  відкриття було  оплачено 

дорогою ціною:  із 265 членів  експедиції  і  

п'яти кораблів до Іспанії повернулися на одному судні лише 18 осіб.  

Подорож Магеллана остаточно довела Європі, що земля кругла, і дала 

можливість наступним мореплавцям,  

зокрема англійцю Френсісу Дрейку в 1577-1580 рр., вже більш ґрунтовно 

вивчити нові землі, моря й океани,  

що мало надзвичайно велике як наукове, так і суспільно-економічне 

значення.  

З  відкриттям  нових  земель  та  країн  європейці  розпочали  їх  

інтенсивну  колонізацію,  яка,  як  правило,  

проводилась жорстокими методами щодо місцевого населення.  

Основу колонізаційного процесу заклав іспанець Фернандо Кортес (1485-

1547). Він протягом 1519-1521 рр.  

захопив  величезну  країну  Мексику,  а  її  населення (племена  ацтеків)  

зробив  колоніально  залежним  від  

Іспанії. Другий іспанський конкістадор Франсіско Пісарро у 1532-1535 

рр. підкорив країну Беру (Перу), а в  

1530-1540 рр.  іспанці захопили Чилі, Нову Гранаду (Колумбію), Болівію. 

У цих країнах були багаті запаси  

золота,  срібла,  коштовного  каміння.  Розпочавши  їх  масове  

видобування,  іспанці  за  короткий  історичний  

період практично повністю винищили на рудниках та плантаціях місцеве 

населення й з метою поповнення  



робочої сили, із другої половини XVI ст. з Африки в Америку почали 

завозити негритянське населення. До  

середини XIX ст. з Африканського континенту було вивезено десятки 

мільйонів невільників. Работоргівля  

як  економічно,  так  і  демографічно  знекровлювала  Африку  і  

затримувала  соціально-економічний  та  

культурний розвиток її народів на багато десятиліть.  

На  відміну від  іспанських, португальські колонізатори не  захоплювали  

землі,  а  займалися  в основному  їх  

пограбуванням, будуючи у своїх заморських володіннях факторії й 

обкладаючи місцеве населення високою  

даниною. У такий спосіб  Іспанія та Португалія швидко збагатилися  і на 

певний  історичний період почали  

відігравати провідну роль у європейській політиці.  

Успіхи Іспанії та Португалії в захопленні й освоєнні нових земель 

заохотили й  інші європейські країни до  

активної  колоніальної  політики.  Протягом  другої  половини XVI -  

початку  ХУП  ст.  голландці  відкрили  

Соломонові острови (1567 р.), частину Південної Полінезії (1595 р.). У 

1616 р. голландець Шаутен де Горн  

відкрив  найпівденнішу  частину Америки -  мис,  який  і  було  названо  

його  ім'ям. Протягом 1642-1644  рр.  

співвітчизник  Горна  Абель  Тасман  обстежив  австралійське  узбережжя  

і  довів, що  Австралія -  це  новий  

континент.  

Протягом XVI-XVII ст. Великі географічні відкриття було зроблено у 

Північній півкулі. Шукаючи північно- 

західний  шлях  у  Китай,  англійські  мореплавці Мартін  Форбішер  і  

Джон  Девіс  у 70-80-х  роках XVI  ст.  

здійснили  кілька  експедицій  до  берегів  Північної  Америки  і  відкрили  

ряд  островів  та  обстежили  

Гренландію.  Генрі  Гудзон (1550-1610)  проникає  углиб  континенту,  

досліджує  невідому  річку  та  затоку,  

пізніше  названі  його  іменем.  Голландський  мореплавець  Вільям  

Баренц (1550-1597)  у 1590-1597  рр.  

обстежив море, яке пізніше назвали його  ім'ям - Баренцове море. У 1594-

1597 рр. він вже організував три  

експедиції на західне узбережжя Нової Землі, під час останньої з яких 

загинув зі своїми супутниками.  

Велике значення мали російські географічні відкриття в районах 

Північного Льодовитого й Тихого океанів  

та  Далекого  Сходу.  Росіяни  задовго  до  західноєвропейців  відвідували  

Нову  Землю,  острів Шпіцберген,  

гирло  річок Об, Єнісей,  півострів  Таймир.  Російські  землепрохідці  й  

мореплавці  вже  наприкінці XVI  ст.  



вийшли до берегів Тихого океану і розпочали їх освоєння.  

Протягом 30-40-х  років XVII  ст.  експедиції  Івана  Москвітіна,  Василя  

Пояркова,  Єрофея  Хабарова  

обстежили Нижній Амур, острови Охотського моря та  інші райони 

Далекого Сходу. У 1648 р. експедиція Семена Дежнева відкрила протоку між 

Азією  і Північною Америкою, зробила описи Аляски та прилеглих  

до  неї  островів.  У 1720-х  роках  Вітус  Берінг  повторно  обстежив  

Аляску,  Алеутські  острови  і  склав  їх  

детальну карту. Це дослідження стало одним із найбільших географічних 

відкриттів ХVІІІст.  

Яке ж  значення  в  цілому мали Великі  географічні  відкриття  для  

світової  цивілізації? У  загальному  плані  

можна відповісти: далекосяжне й неоднозначне.  

В економічному плані географічні відкриття зробили революцію в 

європейській торгівлі.  

Результатом  її  стало  розширення  світового  ринку,  збільшення  

різноманітності  циркулюючих  товарів.  

Змінилися  напрямки  торговельних  шляхів,  що  породило  суперництво  

між  європейськими  націями  у  

прагненні  оволодіти  азійськими  й  американськими  ринками  збуту,  

продуктами,  скарбами  та  іншими  

матеріальними цінностями поневолених народів.  

Географічні відкриття зумовили так звану революцію цін.  

Масовий  приплив  золота  й  срібла,  головним  чином,  з  Америки  в  

Європу,  створив  умови  для  заміни  

натурального обміну і мідних здешевлених грошей, стійкими й дорогими 

срібними та золотими грішми. Це  

давало  можливість  прискорювати  нагромадження  капіталу  тим  

категоріям  суспільства,  які  володіли  цим  

металом,  і навпаки, збіднюватися  іншим, хто його не мав. Віднині 

головним мірилом багатства й капіталу  

стало  золото,  за  яке  все  можна  було  купити  й  продати.  Золото  

посилило  економічну  міць  буржуазії  і  

категорій  населення,  пов'язаних  із  капіталістичним  способом  

виробництва  та  колоніальною  системою.  

Водночас золото зумовило масове розорення дрібного виробника в місті й 

селах, який не міг конкурувати з  

великим промисловим виробництвом.  

Наслідком географічних відкриттів став початок утворення колоніальної 

системи.  

Невелика група європейських країн, які раніше стали на шлях 

капіталістичного розвитку, використали свою  

економічну, військову перевагу над тими землями й народами, які вони 

колонізували, розпочали жорстоку  



експлуатацію  сотень  мільйонів  людей  Америки,  Азії,  Африки,  

грабуючи  їх  природні  багатства.  Жителі  

колоній,  здебільшого  Америки  й  Африки,  внаслідок  такої  політики  

масово  гинули,  що  призвело  до  

зникнення цілих племен і народів.  

Колоніальна  система  вела  до  загострення  взаємовідносин  серед  

європейських  держав.  Між  ними  

розпочалася  збройна боротьба  за колонії та сфери впливу в різних 

куточках планети. Це спричинило цілу  

низку європейських воєн, які тривали протягом усього Нового часу: 

англо-іспанські та  іспано-голландські  

війни другої половини XVI-XVII ст., англо-французькі ХПН - початку 

XIX ст. та ін.  

Одним із наслідків географічних відкриттів стала еміграція європейського 

населення на нововідкриті землі. З одного боку, це дещо  ослабило 

демографічну проблему перенаселення Західної Європи й у певній мірі 

вирішило питання малоземельних селян та  інших категорій незайнятого 

населення. З  іншого - у відкритих землях  створювалися  нові  держави  або  

державні  об'єднання  з  елементами  європейського  державно-політичного  

устрою,  що  був  значно  прогресивнішим  порівняно  з  місцевим,  

заснованим  здебільшого  на первісних родоплемінних відносинах.  

Освоєні  європейцями  землі,  а  з  ними  і  місцеві  корінні  народи,  

поступово  залучалися  до  передової європейської культури. Але цей процес 

був довготривалим, болісним  і конфліктним. А насадження  серед місцевого  

населення  європейських  релігійних  культів  часто  супроводжувалося  

кривавими  сутичками,  які призводили навіть до численного знищення 

етнічного населення. 

2. Міжнародне становище в Європі у XVI ст. Загострення суперечностей 

між європейськими державами. 

Міжнародне становище в Європі у  ХVІст. було напруженим і складним. 

Іспанська та австро-німецька гілки династії Габсбургів після періоду 

суперництва вирішили об'єднати зусилля у боротьбі за встановлення свого 

панування в Європі. 

Франція, яка на той час посилилася, прагнула не допустити цього і 

надала підтримку протестантам у Німеччині. До того ж Франція бажала 

утвердити своє панування в Італії та була невдоволена посиленням тут 

впливу іспанських Габсбургів. 

Уряд Англії також не бажав залишатись осторонь. З одного боку, Англія 

не хотіла посилення впливу католицьких Габсбургів у Нідерландах і 

Німеччині, з іншого — посилення Франції не відповідало її торговельним 

інтересам. Двозначність позиції Англії вимагала від неї постійного 

лавірування між Габсбургами та їхніми противниками. 

Данія, будучи пов'язаною з Північною Німеччиною політичними та 

економічними зв'язками, теж не бажала посилення в Німеччині Габсбургів. 



Король Швеції Густав II Адольф, як і король Данії Крістіан IV, 

намагався посилити вплив своєї країни на північних морських шляхах. 

Експансія Іспанії заважала його намірам. 

Московське царство тоді вело боротьбу за вихід до Балтійського моря. 

Габсбурги надавали підтримку католицькій Польщі з метою перешкодити 

просуванню Московії на захід. 

Водночас у більшості країн Європи спостерігалося падіння авторитету 

католицької церкви. У частині країн відбувалася Реформація, в інших 

почалася Контрреформація. Обидві сторони не бажали домовлятися, 

прагнули знищити супротивника. Наслідком загострення цих протиріч стала 

Тридцятилітня війна (1618-1648 рр.). 

2. Тридцятилітня війна. 

Політика Габсбургів у Європі. Причини війни 

Династія Габсбургів відігравала значну роль у житті тогочасної Європи. 

Від середини XV ст. Габсбурги постійно обирались імператорами Священної 

Римської імперії. Розпад держави Карла V не пом'якшив гостроти 

міжнародних протиріч у Європі. Обидві гілки династії Габсбургів вели 

боротьбу з протестантами, підтримували католиків і намагалися утвердити 

своє панування над країнами Європи. На початку XVII ст. Габсбурги дійшли 

висновку, що спільні дії підуть їм на користь. У багатьох країнах Європи це 

викликало велике занепокоєння. 

Габсбурги продовжували, як і раніше, мріяти про створення світової 

католицької імперії під їхнім верховенством. Спираючись на підтримку 

католицької церкви, Габсбурги збиралися знищити у підвладних їм землях не 

лише протестантський рух, а й будь-які рухи за звільнення від панування 

їхньої династії. 

Активну боротьбу з протестантами розгорнув обраний імператором 

Священної Римської імперії Рудольф II Габсбург. За підтримки Рудольфа II 

єзуїти почали розширювати свої дії в Чехії та протестантських князівствах 

Німеччини. У відповідь на переслідування протестантські князі Німеччини 

об'єднались у Євангелічну унію, яку очолив курфюрст Фрідріх Пфальцський. 

Натомість католицькі князі створили 1609 р. свій союз під назвою 

Католицька ліга, очолюваний Максиміліаном Баварським. Обидва союзи 

шукали прихильників у Європі. Євангелістичну лігу підтримали 

протестантські країни Голландія, Данія, Швеція та Англія, а ще — Франція, 

яка хоча була католицькою країною, не бажала посилення впливу Габсбургів 

у Європі. Католицьку лігу підтримували австро-німецькі та іспанські 

Габсбурги. 

Стосунки між двома таборами загострювалися, і не вистачало лише 

приводу для того, щоб почалася війна. 

 Чеський період війни (1618—1623 рр.) 

Події, які стали приводом до початку війни, стались у Чехії, яка 

перебувала під владою австро-німецьких Габсбургів. Більшість верств 

населення Чехії була незадоволена національними утисками, відсутністю 

політичних прав. У 1617 р. королем Чехії було обрано прихильника 



Габсбургів Фердинанда Штірійського (після смерті Рудольфа II він став 

імператором). Ця подія викликала в Чехії вибух народного невдоволення. 

У столиці Празі спалахнуло повстання. Натовп протестантів захопив 

замок Празький град і викинув з вікна трьох королівських радників (“празька 

дефінестрація”), які керували країною за відсутності короля. На королівський 

престол чехи запросили голову Євангелічної унії Фрідріха Пфальцського. У 

відповідь на це Фердинанд Штірійський, не бажаючи втрачати чеський 

престол, розпочав за підтримки Католицької ліги воєнні дії. 

Чехи мужньо воювали і здобули декілька перемог. Проте їхня армія була 

набагато меншою, ніж війська Католицької ліги, очолювані досвідченим 

полководцем Й. Тіллі. У битві біля Білої Гори 8 листопада 1620 р. він 

розгромив чеських протестантів. У Чехії розпочався католицький терор: 

запалали багаття інквізиції, заборонялася чеська мова, нищилися праці 

чеських вчених. “Епохою темряви” назвали ті часи чехи. 

Тим часом Тіллі рушив далі на німецькі землі й захопив володіння 

Фрідріха Пфальцського. Успіхи католиків на першому етапі війни вкрай 

занепокоїли протестантських володарів країн Північної Європи. 

 Датський період війни (1624—1629 рр.) 

На боці Євангелічної унії у війну проти Габсбургів вступив датський 

король Крістіан IV. Тепер сил у Євангелістичної ліги стало значно більше, 

ніж у Фердинанда Штірійського, якому не вистачало коштів на утримання 

армії Тіллі. Вихід із цієї ситуації Фердинанд знайшов, прийнявши 

пропозицію про створення нової армії від Альбрехта Валленштейна (1583—

1634). 

Альбрехт Валленштейн — одна з найцікавіших постатей часів війни. В 

його особі поєднувалися безпринципний авантюрист і талановитий 

полководець. За походженням А. Валленштейн — чеський дворянин. 

Виховувався єзуїтами, став ревним католиком. Був талановитою, 

честолюбною та надзвичайно цинічною людиною. Брав участь у розгромі 

чехів під Білою Горою. Вдячний імператор Фердинанд допоміг 

Валленштейнові за символічну ціну скупити землі, конфісковані в чехів, і той 

став власником найбільших земельних володінь у Чехії (9 міст, 57 замків, 

кілька сотень сіл). У 1624 р. імператор надав йому титул герцога 

Фрідландського. 

Валленштейн командував загонами найманців-професіоналів і 

запропонував імператорові створити 20-тисячне наймане військо (причому 

коштом Валленштейна), якщо Фердинанд дозволить утримувати цю армію за 

рахунок реквізицій (пограбування) місцевого населення. Імператор з радістю 

погодився і призначив Валленштейна головнокомандувачем. Уся воєнна 

здобич, за домовленістю з імператором, лишалася Валленштейну. За 

короткий термін було набрано 100-тисячну армію, в якій Валленштейн 

установив жорстку дисципліну. Саме завдяки армії Валленштейна католики 

розбили датську армію Крістіана IV. Вдячний імператор винагородив свого 

головнокомандувача Мекленбурзьким герцогством і титулом 

“генералісимуса Балтійського та Океанічного морів”. Успіхи Валленштейна 



викликали заздрість у керівників Католицької ліги. За їхнім наполяганням 

імператор усунув Валленштейна від командування армією та наказав 

розформувати його війська. 

Успіхи Католицької ліги першого міністра Франції кардинала Рішельє. 

Він почав заохочувати шведського короля Густава II Адольфа (1611—1632 

рр.) до війни проти неї. 

Густава II Адольфа називали “північним левом”. Завдяки успішним 

війнам проти Польщі та Московської держави він значно посилив позиції 

Швеції в Балтійському регіоні, перетворивши Балтійське море на “Шведське 

озеро” (все його узбережжя, крім південної частини, знаходилось у власності 

Швеції). Густав II Адольф був палким прихильником протестантів і не бажав 

посилення позицій католицьких Габсбургів у Європі. Рішельє надавав 

королю Швеції щедрі субсидії та обіцяв усіляку підтримку, якщо він почне 

війну проти Католицької ліги. 

Шведський період війни (1630—1634 рр.) 

Влітку 1630 р. Густав II Адольф висадився в Північній Німеччині й 

розпочав воєнні дії. Шведська армія складалася з вільних селян-протестантів, 

які вірили, що захищають своїх братів по вірі від ненависних католиків. До 

моральних ідеалів додавалися високі бойові якості армії Густава II Адольфа: 

вона була озброєна за останнім словом тогочасної військової техніки — мала 

кремінні мушкети, швидкострільну польову артилерію, добре організовану 

піхоту і кінноту. Успіхам на цьому етапі війни протестанти зобов'язані діям 

шведської армії. 

Армія Густава II Адольфа розбила війська Тіллі та вдерлася до Баварії 

— центру зосередження католицьких сил у Німеччині. 

Аби врятувати ситуацію, імператор Фердинанд повернув Валленштейна 

і надав йому необмежені повноваження. 

Знаходячись в опалі у своїх чеських володіннях, Валленштейн уважно 

стежив за розгортанням подій. Коли він побачив, що Густав II Адольф почав 

перемагати, то без вагань запропонував йому свої послуги. Тим, що 

шведський король воював на боці протестантів, Валленштейн не переймався. 

Король Швеції відмовив; це мало для нього фатальні наслідки. 

Валленштейн швидко сформував нову армію й розпочав наступ проти 

шведів. Війна почала набувати затяжного характеру. Сили сторін були 

фактично рівні. У листопаді 1632 р. неподалік Лейпцига, біля невеликого 

містечка Лютцена сталася вирішальна битва армій Валленштейна і Густава II 

Адольфа. Обидві армії зазнали великих втрат і змушені були відступити. 

Шведський король загинув у битві, і протестантський табір залишився без 

талановитого ватажка. Валленштейн відійшов до Чехії та розпочав 

переговори з протестантами про мир. Заздрісні керівники Католицької ліги 

використали це як привід, щоби звинуватити Валленштейна у зраді. На 

початку 1634 р. Валленштейна було усунуто від командування, звинувачено 

в державній зраді, а по деякім часі вбито змовниками, які діяли за наказом 

Католицької ліги. 



 Імператорська армія завдала поразки ослабленій шведській армії у битві 

біля Нердлінгена в Південній Німеччині у вересні 1634 р. Здавалося, що 

воєнне щастя знов усміхнулося Габсбургам. Проте перший міністр Франції 

кардинал Рішельє вирішив, що настав час Франції взяти участь у війні. Він 

розрахував усе точно, як у шахах: вступ Франції у війну ускладнив 

становище Габсбургів і привів до їхньої остаточної поразки. 

Французький період війни (1635—1648 рр.) 

Воєнні дії розгорталися переважно на території Німеччини, Іспанії та 

Іспанських Нідерландів. Уже в перші роки цього періоду визначилася 

вирішальна перевага антигабсбурзької коаліції. Керівна роль у коаліції 

перейшла до Франції. Кардинал Рішельє хотів, використовуючи ослаблення 

обох сторін, отримати всі можливі політичні переваги. 

Для забезпечення переваги у війні Рішельє вирішив прийняти на службу 

загони українських козаків, слава про мужність яких була відома далеко за 

межами їхньої Батьківщини. Уряд Франції через свого посла у Варшаві де 

Брежі найняв на службу 2—2,5 тис. козаків на чолі з полковником Богданом 

Хмельницьким та сотниками Сірком і Солтенком. У 1645—1646 рр. козаки 

під керівництвом І. Сірка брали участь в облозі захопленої іспанцями фортеці 

Дюнкерк на березі Ла-Маншу. Мужність і рішучі дії козаків відіграли 

вирішальну роль у її здобутті. 

Одначе жодна зі сторін не мала достатньо сил для перемоги. Лише на 

початку 40-х рр., уже після смерті кардинала Рішельє, визначилася перевага 

Франції та Швеції. Тим часом габсбурзький союз спробував змінити перебіг 

війни на свою користь. 

У травні 1643 р. 27-тисячна армія Габсбургів вторглася до Франції, 

маючи намір досягти вирішальної перемоги. Вирішальна битва сталася біля 

Рокруа. Армію Габсбургів було фактично знищено. Протягом наступних 

років Габсбурги зазнали нових поразок. У 1646 р. об'єднана шведсько-

французька армія зайняла Баварію; виникла можливість поділу Німеччини 

між Швецією та Францією й захоплення столиці Австрії — Відня. За цих 

умов імператор Фердинанд III (1637—1657 рр.) мусив прийняти 

продиктовані Францією та її союзниками надзвичайно тяжкі для Німеччини 

умови мирного договору. 

 Вестфальський мир. Наслідки Тридцятилітньої війни для Європи 

Переговори країн-переможниць із переможеними велись у двох містах 

Вестфалії: з 1644 р. в Мюнстері — між послами імператора та французьким 

урядом, і з 1645 р. в Оснабрюці — між послами імператора та делегацією 

шведського уряду й німецьких протестантських князів. Переговори 

просувалися дуже повільно, оскільки їх учасники проводили більше часу в 

банкетних залах, де з фонтанів лилося вино та засмажувалися цілі бики. А 

війна тривала аж до 1648 р. 

24 жовтня 1648 р. було оголошено про підписання Вестфальського миру. 

Переможці здобули значні території: Швеція отримала Східну та частину 

Західної Померанії; Франція — землі Ельзасу та остаточне підтвердження 

прав на Лотарингію. Німеччина як держава фактично припинила існування, 



було закріплено її політичну роздробленість. Визнано незалежність 

Швейцарії та Голландії. Незважаючи на підписання Вестфальського миру, 

війна між Іспанією та Францією тривала аж до 1659 р., коли було підписано 

Піренейський мир. 

Тридцятилітня війна спричинила значні зміни в Європі. Держави-

переможниці Франція та Швеція посилили свій вплив у європейських 

справах. Для Німеччини війна призвела до найтяжчих наслідків. На 200 років 

було закріплено її політичну роздробленість, населення скоротилося на 10 

млн душ. У Чехії з 3 млн населення залишилося 700 тис. Більшу частину міст 

було зруйновано, землі перетворилися на пустища, торгівля і промисловість 

занепали. Вплив Габсбургів у Європі значно послабшав. Австрійські 

Габсбурги обмежили свій вплив Австрією, а в Німеччині його повністю 

втратили. Іспанська монархія також втратила вплив на європейську політику. 

 3. Наполеонівські війни. 

Наполео́нівські вій́ни (1799–1815) — серія з кількох воєн, проведених 

Францією в період Консульства (1799–1804) і імперії Наполеона (1804–1814, 

1815). 

Найпершою метою війн було прагнення Наполеона завдати повної поразки 

Великобританії та усунути її як політичного та економічного суперника 

Франції. Виступивши проти коаліції європейських країн (Австрійської 

імперії, Великобританії, Російської імперії, королівства Швеція і королівства 

Пруссія), Наполеон одержав перемоги біля Аустерліца (1805), Єни (1806), 

Ейлау і Фрідланда (1807), але не зміг ефективно воювати проти 

Великобританії після поразки в морському бою біля Трафальгара. Його 

війська воювали в Іспанії з 1808, коли Наполеон втрутився у династійні 

чвари іспанських Бурбонів. Поразка в Російській імперії і в битві під 

Лейпцигом, призвела до його полону і заслання на острів Ельбу. 1815 

Наполеон повернувся до Франції, почав новий виступ проти сил коаліції, що 

завершилося повною поразкою Франції біля Ватерлоо. 

Наполеон Бонапарт скористався здобутками Великої Французької революції. 

Після перевороту 18-19 брюмера VIII року (9 листопада 1799), він, як перший 

консул очолив Республіку. Цей переворот знаменував собою остаточне 

закінчення революції. Наполеон провадив політику, спрямовану на 

централізацію влади та концентрацію її у власних руках. Для цього за новою 

Конституцією було створено складний бюрократичний апарат, головним 

завданням якого було виконання волі першого консула. 

Занепокоєний бурхливою підготовкою плану Наполеона щодо висадки на 

Британських островах, уряд Британії розгорнув активну діяльність щодо 

піготовки сильної антифранцузької коаліції на континенті. До 1805 року 

вдалось створити третю антифранцузьку коаліцію в складі Великобританії, 

Австрійської імперії та Російської імперії. Британія мала фінансувати дії 

союзників, а Австрійська імперія та Російська імперія — виставляти свої 

війська на полях битв. Для цього союзники розробили грандіозний план 

розгрому наполеонівської Франції. На півночі Європи, проти Данії мала діяти 

100 тис. російсько-британська армія. У Центральній Європі, проти Баварії та 
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прирейнських союзників Наполеона — 80 тис. австрійська армія Макка, на 

допомогу якій з Росії рухалась 45 тис. армія Кутузова. В Північній Італії мала 

діяти 100 тис. австрійська армія ерцгерцога Карла-Людвіга-Іоганна, яка мала 

очистити від французів Ломбардію та розвинути наступ на південну 

Францію. Одночасно з цими арміями у Кампанії висаджувалась 36 тис. армія 

прихильників неаполітанських Бурбонів, що рухаючись на північ вийшла б 

на з'єднання з австрійцями ерцгерцога Карла-Людвіга-Іоганна. І нарешті у 

Центрі Європи між силами К. Макка та ерцгерцога Карла мала діяти 25 тис. 

армія ерцгерцога Баптіста Йосифа Іоганна, який мав допомогти одному з них 

в разі потреби. Однак оскільки британці не виступили на жодному напрямку, 

а Бурбони не змогли зібрати достатніх сил, то основними силами коаліції 

залишались австрійська та російська армії. 

У 1808–1811 імперія Наполеона досягла піку своєї могутності. Але на шляху 

до повного панування в Європі стояли Великобританія та Російська імперія. 

Якщо вторгненню до Британських островів заважав військово-морський флот 

Англії, який уже продемонстрував свою могутність у Трафальгарській битві, 

то шлях до Російської імперії був відкритий. 

Між тим відносини між Французькою та Російською імперіями 

загострювалися. Континентальна блокада, у якій Російська імперія брала 

участь за умовами Тильзитського миру, була їй невигідна і тому часто 

порушувалася. Каменем спотикання між двома імперіями стало «польське 

питання». Із захоплених на західному кордоні Російської імперії земель 

Наполеон створив Герцогство Варшавське, де діяла конституція, яка 

звільнила селян від кріпацтва. Це становило загрозу для Російської імперії, і 

Олександр І підписав таємний договір із королівством Пруссія про спільний 

напад на Герцогство Варшавське. У відповідь на це Наполеон ввів до 

польських земель свої війська. Крім того, Франція підштовхувала Османську 

імперію та Іран до війни з Російською імперією. 

Для вторгнення в Російську імперію Наполеон зібрав армію з понад 600 тис. 

осіб, половина з яких були представниками підкорених земель. 

Російська імперія також мала величезну армію у 900 тис. осіб, проте вони 

розташовувалися у різних частинах держави — на Кавказі, у Криму, 

Фінляндії, Молдавії. Таким чином, на західному кордоні проти військ 

Наполеона було зосереджено близько 240 тис. осіб, розподілених на три 

армії, які прикривали основні напрямки. На петербурзькому напрямку — 1-

ша армія генерала М. Барклая-де-Толлі, на московському — 2-га армія 

генерала П. Багратіона і на київському напрямку — 3-тя армія генерала О. 

Тормасова. 

24 червня 1812, без оголошення війни, Наполеон напав на Російську імперію, 

розраховуючи розбити російську армію в одній генеральній битві. 

1-ша та 2-га російські армії почали відступати і в серпні з'єдналися під 

Смоленськом, де відбулася перша велика битва — Смоленська. Російська 

армія продовжувала відступати, що викликало незадоволення серед 

населення, і Олександр І призначив головнокомандувачем російською 

армією М. Кутузова. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Генеральна битва відбулася 7 вересня 1812 під Бородіном. Битва була 

запеклою, проте жодна зі сторін не здобула перемоги. Французи втратили 

близько 60 тис. осіб убитими (40% військ). Російська армія втратила близько 

40 тис. осіб, але зберегла боєздатність. 

Наступного дня М. Кутузов вирішив не продовжувати битву і відступив, а 

після Воєнної ради у Філях російська армія залишила Москву. 

Армія Наполеона вступила в Москву. У місті почалися грабунки, а через 

деякий час спалахнула пожежа, яка знищила більшу частину міста, зокрема 

продовольчі склади. Французькі війська опинилися на межі голоду. Наполеон 

запропонував Олександру І переговори, проте російський імператор 

відмовився. Французький імператор був змушений ухвалити рішення про 

відступ. Спроба французької армії рушити неспустошеними шляхами 

завершилася невдачею, у битві під Малоярославцем російські війська 

зупинили французів. Армія Наполеона змушена була відступати 

Смоленською дорогою, яку вони вже розорили. Поступово відступ 

перетворився на панічну втечу. У Росії розгорнувся партизанський рух, 

почалася сувора зима, французька армія танула на очах. Наполеон, 

дізнавшись про заколот у Парижі, залишив армію і вирушив до Франції. 

Через деякий час близько 20 тис. осіб, залишки «Великої армії» імператора 

Наполеона, переправилися через річку Німан. РПісля повернення Наполеона 

з острова Ельба під час так званих Ста днів вчинив, як виявилось, останню 

спробу стати на чолі Франції. Першим його кроком після повернення стало 

відновлення Імперії, а отже і її армії. 

1815 на плато Мон-Сен-Жан, недалеко від Брюсселя, у битві при Ватерлоо 

Наполеон Бонапарт зазнав остаточної поразки від об'єднаних британоо-

нідерландських та прусських військ, якими керували відповідно Веллінгтон 

та Блюхер. Повернувшись до Парижу імператор підписав акт зречення та 

здався на милість британців. Попри його прохання перевезти його до США, 

британський уряд вирішив заслати його, як почесного полоненого на острів 

Святої Єлени. Таким чином битва при Ватерлоо поставила остаточну крапку 

в ході Наполеонівських війн. 

4. Новий світовий порядок унаслідок наполеонівських війн. 

Віденський конгрес — конференція послів великих держав Європи, 

очолювана австрійським дипломатом Клементом фон Меттерніхом, яка 

проходила у Відні з 1 листопада 1814 р. до 8 червня 1815 р. 

Його мета полягала в тому, щоб врегулювати питання і перекроїти 

континентальну політичну карту після розгрому наполеонівської Франції 

попередньої весни, яка також відображатиме зміни після розпуску Священної 

Римської імперії вісім років тому. Обговорення продовжувалося, незважаючи 

на повернення з вигнання і відновлення влади у Франції екс-імператора 

Наполеона I у березні 1815 року, завершальний акт Конгресу був підписаний 

за дев'ять днів до його остаточної поразки при Ватерлоо 18 червня 1815 р. 

Незвичайною особливістю «Віденського конгресу» є те, що він не був 

традиційним конгресом — учасники ніколи не зустрічалися на пленарному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1814
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1815
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1815
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1815


засіданні, і велика частина обговорень відбулася протягом неофіційних 

засідань серед великих держав, без великої кількості делегатів від менших 

держав. 

Конгрес був стурбований з визначенням стану всієї Європи після 

наполеонівських війн, — та переробка умови миру між Францією і Шостою 

коаліцією, які вже були визначені Паризьким договором, підписаним кілька 

місяців тому. 

 Росії було надано велику частину Варшавського герцогства (Польща) і 

було дозволено залишити Фінляндію (яку вона, завоювала у Швеції в 

1809 і мала під владою до 1917 року). 

 Пруссії було надано дві п'ятих Саксонії, частину Варшавського 

герцогства (Велике Князівство Познанське), Данциг і Рейнланд 

/Вестфалія. 

 Німецький союз з 39 держав був створений з попередніх 350, під 

головуванням австрійського імператора. Лише частина території 

Австрії і Пруссії, була включена до Союзу. 

 Нідерланди і Південні Нідерланди (приблизно сьогоденна Бельгія) 

були об'єднанні в конституційну монархію, під владою династії 

Оранських-Нассау. 

 За для компенсації Оранським-Нассау втрати землі Нассау на користь 

Пруссії, Об'єднане королівство Нідерландів і Велике Герцогство 

Люксембург утворили особистий союз в рамках династії Оранських-

Нассау, з Люксембургом (але не Нідерландами) на території 

Німецького союзу.[1] 

 Шведська Померанія, яка відійшла до Данії рік тому, була передана до 

Пруссії. 

 Нейтралітет Швейцарії був гарантований. 

 Англія отримала частину Французьких і Голандських колоній, а також 

весь Французький флот. 

 Ганновер віддало герцогство Лауенбург Данії, але була розширена 

шляхом додавання колишньої території єпископства Мюнстер і 

колишньої прусської Східної Фризії, і надання статуту королівства. 

 Більшість територіальних завоювань Баварії, Вюртембергу, Бадену, 

Гессен-Дармштадт, і Нассау 1801–1806 були визнані. Баварія також 

встановили контроль над Рейнланд-Пфальц і частиною 

наполеонівського князівства Вюрцбург і Великого герцогства 

Франкфурт. Гессен-Дармштадте, в обмін на відмову від князівства 

Вестфалія на користь Пруссії, було надано місто Майнц. 

 Австрія відновила контроль над Тиролем і Зальцбургом, колишніми 

Іллірійськими провінціями, і отримала Ломбардію-Венецію в Італії і 

Рагузу в Далмації. Колишні австрійські території в південно-західній 

частині Німеччини залишалися під контролем Бадену і Вюртембергу, а 

також Австрійські Нідерланди, також не були повернуті. 

 Габсбургам були повернені Велике герцогство Тосканське і Герцогство 

Модена і Редджо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%281814%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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 Папська держава відновила свої колишні терени, за виключенням 

Авіньйону і Конта-Венессен, які залишилися частиною Франції. 

 Сполученому Королівству були підтверджені права на Капську 

колонію, Південна Африка; Тобаго; Цейлон, і різні інші колонії в 

Африці і Азії. Деякі колонії, в першу чергу Голландська Ост-Індія і 

Мартиніка, були повернені їх попереднім власникам. 

 Король Сардинії відновив владу у П'ємонті, Ніцці і Савої, і був наданий 

контроль над Генуєю (кінець тимчасово відновленої Генуезької 

республіки). 

 Герцогство Парма, П'яченца і Гуасталла отримали Марія Луїза, 

дружина Наполеона. 

 Герцогство Лукка було створено для династії Бурбон-Парма, яке мало 

право на повернення Парми після смерті Марії Луїзи. 

 Бурбон Фердинанд I відновив контроль над Неаполітанським 

королівством, але під час Ста днів підтримав Наполеона, викликавши 

Неаполітанську війну. 

 Работоргівля була засуджена. 

 Свобода судноплавства була гарантована на багатьох річках, у тому 

числі на Рейні. 
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