Зовнішня політика Риму на Сході: від перших загарбань в Азії до
встановлення системи Принципату
Спецкурс спрямовано на поглиблене вивчення студентами історії
стародавнього Риму. Взаємовідносини Римської республіки з державами
Східного Середземномор’я в ІІ–І ст. до н. е. безпосередньо впливали на
створення Римської середземноморської держави. Саме поступове
просування римлян на Схід та поширення сфери римської гегемонії на
елліністичні країни створили умови для багатовікового співіснування
багатьох народів в кордонах однієї держави. Закріплення Риму на Сході мало
не тільки політичні та економічні наслідки. Саме в римський Азії виникла
найбільш поширена в світі монотеїстична релігія – християнство. Контакти
римлян з монархіями Сходу досить ґрунтовно висвітлені історичними
джерелами, що надає змогу надати можливість студентам за досить короткий
час створити реалістичну картину просування Риму на Схід. Крім того,
студенти отримають можливість більш ретельно розібратися в особливостях
розвитку країн Східного Середземномор’я в ІІ-І ст. до н. е.
Внешняя политика Рима на Востоке: от первых захватов в Азии к
установке системы Принципата
Спецкурс направлен на углубленное изучение студентами истории
древнего Рима. Взаимоотношения Римской республики с государствами
Восточного Средиземноморья во II-I вв. до н. э. непосредственно влияли на
создание Римской средиземноморской державы. Именно постепенное
продвижение римлян на Восток и распространения сферы римской
гегемонии на эллинистические страны создали условия для многовекового
сосуществования многих народов в границах одного государства.
Закрепление Рима на Востоке имело не только политические и
экономические последствия. Именно в римской Азии возникла наиболее
распространенная в мире монотеистическая религия - христианство.
Контакты римлян с монархиями Востока довольно основательно освещены
историческими источниками, что дает возможность предоставить
возможность студентам за достаточно короткое время создать реалистичную
картину продвижения Рима на Восток. Кроме того, студенты получат
возможность более тщательно разобраться в особенностях развития стран
Восточного Средиземноморья во II–I в. до н. э.

Foreign policy of Rome in the East: from the first conquest in Asia to establish
a system of Principate.
Special course focused on in-depth study of the history of ancient Rome.
Relations between the Roman Republic with countries of the Eastern
Mediterranean in the II-I century BC. BC directly influenced the creation of the
Roman Mediterranean state. That progression to the East Romans and broadening

the scope of Roman hegemony in the Hellenistic countries created the conditions
for centuries of coexistence of many nations in the borders of one state.
Consolidation of Rome in the East was not only political and economic
consequences. Christianity, the most common monotheistic religion in the world,
was originated in Roman Asia. Contacts of the Romans from the East monarchies
are thoroughly covered by historical sources, allowing the students to provide for a
relatively short time to create a realistic picture of the progress of Rome to the
East. In addition, students will be able to understand more thoroughly the features
of the Eastern Mediterranean in the II-I century BC.

