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1  Загальновідомим є те, що поняття “міжнародні 

відносини” ввів у науковий обіг англійський 

учений Джеремі Бентам (1748-1832), який за його 

допо-могою окреслював відносини між урядами держав [1]. 

Відтоді наукові уявлення про сутність міжнародних відносин 

постійно розширювалися. 
Однією з принципових проблем, що суттєво ускладнює 

визначення міжнародних відносин, є полеміка навколо питання 
про можливість чітко відмежувати їх від інших суспільних 
явищ і процесів. Наприклад, американець українського поход-
ження Анатоль Камінський вважає міжнародні відносини 
наукою, що “шукає вирішальних факторів, важелів та 
механізмів взаємин між державами як політичними 
інституціями та знаходить у цих взаєминах 
закономірності і випадковості” [2].  

Російський дослідник, доктор філософських наук, професор 
Павло Циганков переконаний, що міжнародні відносини – 
“складова частина науки, яка включає дипломатичну 
історію, міжнародне право, світову економіку, військову 
стратегію та багато інших дисциплін, що вивчають різні 
аспекти єдиного для них об’єкту” [3]. 

Американський учений Ніколас Спайкмен ще на початку 

1930-х років уперше вжив поняття “міждержавні відносини” 

та визначив їх як “відносини між особами, що представ-

ляють різні держави” [4]. 

Відомий французький дослідник М. Мерль взагалі вважає, що 

міжнародні відносини – це “сукупність угод і потоків, що 

перетинають кордони або мають тенденцію до їх 

перетину” [5].  

Російський учений Г. Шахназаров пішов ще далі, визна-

чаючи міжнародні відносини як “сукупність інтеграційних 

зв’язків, які формують людство” [6]. 

Перелік визначень міжнародних відносин можна було б 

продовжувати, посилаючись на дослідження Данна Ф., Хоф-

мана С., Кенана Дж., Кісінджера Г., Шнайдера Р., Брука Х., Са-

піна Б. та багатьох інших. 

Наукове дослідження міжнародних відносин здійснюється, 

як відомо, на двох рівнях: теоретичному (який включає такі 
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дисципліни, як зовнішня політика, історія міжнародних відно-

син, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, сві-

тову культуру…) та емпіричному (практичний досвід, у якому 

міжнародні відносини виступають як об’єкт дослідження). 

На можливе питання щодо “остаточного” визначення між-

народних відносин зауважу, що це система відносин, котра 

виникає та існує завдяки процесові взаємодій між держа-

вами, а також іншими субнаціональними й наднаціональ-

ними учасниками. 
 

 

 

2  Насамперед, необхідно підкреслити, що методо-

логія та проблеми, що з нею пов’язані, – найсклад-

ніші питання у сучасних суспільних науках, 

оскільки в підсумку йдеться про те, як отримані нові сучасні 

знання застосувати у практичній діяльності. 

Почнемо з визначення методології, але вже без наукового 

різноманіття. Це сукупність підходів, способів, методів, 

прийомів та процедур, що застосовуються в процесі науко-

вого пізнання [7]. 

Методологія науки будується на принципах, що випливають 

із первинних уявлень про об’єкт дослідження. 

Головними методологічними основами є об’єктивізм (деякі 

вчені, наприклад, Циганков П. називає його “політичним 

реалізмом”) [8], суб’єктивізм, історизм, модернізм, транснаціо-

налізм та інші. 

Зосередимо увагу на трьох засадах: історизмі, об’єктивізмі 

та модернізмі. 

Проілюструємо їх на конкретному прикладі. Про колиш-

нього президента Північної Кореї (1945-1994) Кім Ір Сена чули 

всі. В усіх довідниках засвідчено, що в 1932 році він очолив у 

Кореї партизанський рух, а в 1945-му – звільнив країну “від 

японських загарбників” [9]. Це історизм. 

Об’єктивно, або, краще сказати, правдиво – до 1945 року 

він знаходився у 88 стрілковій бригаді Червоної Армії під 

Хабаровськом. Ім’я його дружини – Віра, у них народилося два 
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хлопчики – Юрко та Олександр (останній трагічно загинув).        

У серпні 1945 року Кім Ір Сена у формі радянського капітана       

з 40 “партизанами” привезли до Пхен’яну [10].  

Модернізм, тобто сучасність, полягає в тому, що сього-

денний президент Північної Кореї – Кім Чен Ір – це Юрій, який 

народився не на горі Пектусан, як засвідчено в його біографії,      

а під Хабаровськом 16 лютого 1942 року. 

 

Періодизація 

Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики 

пережила, як відомо, зміну чотирьох світових порядків: 

І – Вестфальського (1648-1814); 

ІІ – Віденського (1814-1919); 

ІІІ – Версальського (1919-1945); 

ІV – Потсдамського (1945-1989). 

Щодо вищенаведеної періодизації світових порядків хотілося б 

фрагментарно додати наступні уточнення. 

Вестфальський мир, який було підписано 24 жовтня 1648 

року (до речі, його назва походить від того, що був заключений 

у Вестфалії; насправді ж – був підписаний водночас у німець-

ких містах Мюнстере та Оснабрюке) [11], не тільки поклав 

кінець тридцятирічній війні, але й змінив всю зовнішньо-

політичну ситуацію в Європі, привів до нового розподілу 

політичних сил. 

Віденський світовий порядок розпочинається роботою Віден-

ського конгресу (вересень 1814 – червень 1815 рр.), на якому 

були присутні 236 делегатів та де було розглянуто важливі 

питання мирного врегулювання в Європі. 

Стосовно Потсдамського світового порядку, то початком 

його вважають Потсдамську конференцію керівників трьох 

країн – США, СРСР, Великої Британії (17 липня – 2 серпня 

1945 р.) [12]. 

Перед тим, як перейти до завдань посібника, хотілося б 

поставити просте питання, на яке намагалася дати відповідь 

величезна кількість учених: “Що таке міжнародні відносини – 

наука, політика, філософія?”. 
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Усім добре відомо, що одним із перших письмових джерел, 

яке містить глибокий аналіз відносин між суверенними 

політичними одиницями, є написана більше двох тисяч років 

тому Фукідідом (471-401 рр. до н.е.) “Історія Пелопонеської 

війни” у восьми книгах [13]. У праці давньогрецького історика 

можна знайти думки й про інтереси держави, й про пріоритети 

цих інтересів над інтересами окремої особистості [14]. 

Послідовниками цього напрямку, який у подальшому отримав 

назву класичного або традиційного, були і Ніколо Макіавеллі 

(1469-1527), і Томас Гоббс (1588-1679), і Карл фон Клаузевиць 

(1780-1831) тощо. 

У зв’язку з цим виникає інше питання – про втрачені 

наукові цінності людства. Візьміть хоча б скарби 

Олександрійської бібліотеки Мусейон (зібрання Муз), яка була 

відкрита 307 року до н.е. 

Уже під час правління Птоломея ІІІ в Мусейоні зберігалося 

біля 200 тисяч звитків. У бібліотеці працювало приблизно 100 

вчених і спеціалістів, які знаходилися на повному державному 

забезпеченні. Головним бібліотекарем Мусейону на початку 

ІІІ ст. до н.е. був Ератосфен – філософ, математик, астроном, 

літературознавець, історик. Саме він розрахував довжину 

земної вісі (помилився всього на 75 км). У Мусейоні великий 

Евклід написав свої відомі “Елементи математики”, а механік 

Герон Старший у середині ІІ ст. до н.е. проводив експерименти 

з парою, які було повторено у Франції, але тільки через 2000 

років! 

На початку ІІІ ст. до н.е. бібліотека мала 120-томний 

каталог, який склав поет Каллімах. У Мусейоні зберігався 

третій рукопис Платона про Атлантиду, який до нас не дійшов; 

тут були всі комедії Арістофана (нам відома лише четверта їх 

частина); інші твори Гомера, крім відомих “Іліади” та 

“Одіссеї”; манускрипти Еврипіда, Софокла, Есхіла. 

У 391 році н.е., з благословення римського імператора 

Феодосія І, скарби Мусейона було спалено. Де сьогодні попіл 

200 тисяч книг Пергамської бібліотеки? Що сталося з 

колекціями Пісістрата в Афінах, із бібліотеками Єрусалим-

ського храму та храму Пта у Мемфісі? Можна тільки здогаду-
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ватися про скарби тисяч книг, які було спалено у 213 році до 

н.е. за наказом китайського імператора Цінь Ші Хуана …[15].  

Чи багато з нас – людей ІІІ тисячоліття – знають, що 

понтійський цар Мітрідат VI Євпатор (132-64 рр. до н.е), якого 

вважають “батьком шпигунства”, розмовляв … двадцятьма 

двома мовами [16]? Що вчителем всесвітньовідомого Миколи 

Коперника був українець Юрій Дрогобич, обраний ректором 

Болонського університету в 1481 році [17]? Що Північне 

Причорномор’я є батьківщиною приручення коня та місцем, де, 

незалежно від Близького Сходу, винайшли бойові колісниці? 

Що у спаленні легендарної Трої брали участь представники 

сабатинівської культури (територія сучасних Одеської та 

Миколаївської областей) [18]? Що вождь антів, засновник 

столиці України Кий навчався у Візантії, товаришував із 

імператором Іраклієм, прийняв християнство?  

Питання, питання, питання … 

Повертаючись до міжнародних відносин, зазначу, що це й 

наука, й політика, й філософія. 

Завдання посібника полягають, по-перше, у ретельному 

висвітленні складних і протирічних питань міжнародних 

відносин та зовнішньої політики; по-друге, у сприянні 

вдосконалення знань із розглянутих проблем та, по-третє, в 

орієнтирі на використання отриманих знань на практиці. 

Грузинський поет ХІІ століття Шота Руставелі, який займав 

посаду державного скарбничого цариці Тамари, писав: “Ні до 

чого розуму палата, якщо діяти не будеш”. Вислів генія залишу 

без коментарів. 
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