
КУРС па выбару дацэнта В.А. Кахновіча « Знешнепалітычныя стасункі 
украінскіх зямель у кантэксце гісторыі Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы 

XVI — пачатку XXІ в.»  

Дадзены спецыяльны курса прадугледжвае вывучэнне актуальных, 
цікавых і запатрабаваных нюансаў з актуальных праблем гісторыі Украіны 
XVI — пачатку XXІ ст. у разрэзе міжнародных адносінаў некалькіх 
важнейшых эпох у гісторыі Еўропы і Украіны. У рамках гэтага курса вялікая 
ўвага нададзена сучасным інтэрпрэтацыям складанага і супярэчлівага 
перыяда XIII – XVIII стст. у канве межнародных стасункаў, альянсаў і 
супярэчанняў. Прыкладам, час Данілы Галіцкага — першага караля Русі і 
магутнага манарха Галіцка-Валынскай альбо Чырвонай Русі. Яго аддзелы 
баранілі Кіеў ад татара-манголаў ў 1249 г., але яму давялося прызнаць іга. 
Між тым, князь не пакідаў спробаў знайсці падтрымку ў Еўропе, 
адмабілізаваць яе супраць усходніх нашэльнікаў і спраўдзіць высокі 
міжнародны статус і прызнанне Каралеўства Русі. Тое ж складаны перыяд 
яго нашчадкаў, іх стасункі ў трохкутніку Літва — Арда — заходнія суседзі 
(Польшча, Венгрыя, Чэхія). Таксама шмат нявывучаных і складаных 
пытанняў гісторыі ўкраінскіх зямель у кантэксце інкарпарацыі іх у Вялікае 
княства Літоўскага, каланізацыі Дзікага Поля і спустошаных зямель 
Надняпроўя. Асаблівую ўвагу прыцягвае перыяд вялікага князя Вітаўта і 
часоў Вялікага княства Рускага. У наступным ключавое месца ў гісторыі 
займае Нацыянальная рэвалюцыя сярэдзіны XVII ст. Тады на міжнародную 
арэну выйшла новая дзяржава — Войска Запарожскае альбо гетманства-
княства Украіна. Гэтая дзяржаўнасць спазнала шэраг скаданых і зменлівых 
абставін і ўмоў, адрознівалася знешнепалітычная арыентацыя часткі элітаў. 
Гэта вяло і да палітыкі полівасалітэту, і да розных мізнародных альянсаў, і да 
ўнутранай руіны. Важна, што аўтар курсу робіць акцэнт і бдазваляе па-
новаму глянуць на гісторыю праз прызму важнага месца Украіны ў буйным 
канфлікце апошняй трэці XVII ст. між еўрапейскім альянсам і Турцыяй. 

Не меней складаныя і супярэчлівыя, цяжкія часы перажыла Украіна 
праз часы прыналежнасці да Аўстрыйскай і Расійскай імперый. Аднак калі 
для расійскага боку Ўкраіны заўжды бачылася нейкай правінцыяй без права 
голасу, то ў міжнародных і шнутрыпалітычных камбінацыях Венскага двара 
Заходняя Украіны займала істотнае месца. Важным таксама быў этап пачатку 
ХХ ст. і Украінскай рэвалюцыі 1917—1921 гг. Тады з’явілася Украінская 
незалежная дзяржава, быў закладзены падмурак яе шырокага міжнароднага 
прызнання і сваёй дыпламатычнай місіі з свеце.      


