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ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИЧНОЇ 
ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 
У статті досліджено три царини досліджень у 

теорії міжнародних відносин, я яких політична філософія 
відіграє важливу роль, а саме: проблема анархії та 
політичного порядку, проблема демократії та проблема 
справедливості. Можливість плідної взаємодії між 
політичною філософією та теорією міжнародних відносин 
зараз зростає, оскільки все більше дослідників у галузі 
міжнародних відносин відходять від суто реалістичних 
поглядів на міжнародні відносини. Пошук нових аналогій і 
метафор розуміння міжнародних відносин і їх відмінності 
від внутрішньої політики є тією цариною, яка може 
багато запозичити суттєвого із сучасної політичної 
філософії. Адже є очевидною потреба в нових концепціях і 
критеріях для оцінки міжнародних відносин і міжнародних 
інститутів. А відповідь на ключове для теорії 
міжнародних відносин питання, наскільки система 
міжнародних відносин (або частина її) становить 
політичну спільноту, залежить як від нормативних 
досліджень щодо того, як потрібно визначати політичну 
спільноту як таку, так і від емпіричних досліджень щодо 
того, наскільки існуючі міжнародні відносини є близькими 
до неї. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Дослідження з міжнародних відносин чимало 



завдячують політичній філософії. Багато з центральних 
концепцій та аналогій, що використовуються в теорії 
міжнародних відносин, походять з найвпливовіших 
філософських традицій. Серед проблем теорії міжнародних 
відносин, до яких політична філософія зробила важливий 
внесок, належать, зокрема: проблема анархії та 
політичного порядку, проблема демократії, проблема 
справедливості та справедливої війни, проблема людських 
прав тощо. У теорії міжнародних відносин три філософи 
посідають центральне місце при обговорені цих проблем – 
це Гобс, Кант і Ролз. Видається актуальним висвітлити те, 
як сучасні дослідники звертаються до ідей цих мислителів 
при побудові теорій міжнародних відносин, а також 
показати, яку користь для політичної філософії дають 
знання з галузі міжнародних відносин (і навпаки), що, у 
свою чергу, пов’язано з проблемою співвідношення між 
нормативними та емпіричними (дескриптивними) 
дослідженнями. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відносини між 
політичною філософією та теорією міжнародних відносин 
були і до деякої міри й надалі залишаються складними. 
Коли у середині XX століття виникає сучасна теорія 
міжнародних відносин, її засновники спиралися на 
попередню історію політико-філософської думки, однак 
їхній підхід до канону політичної думки був некритичним. 
Натомість для політичної філософії було характерним 
нехтування проблемами міжнародних відносин. Ця 
ситуація починає змінюватись, починаючи з 1970-х років, 
коли побачила світ «Теорія справедливості» Ролза (1971) та 
стає актуальною проблема справедливості як у політичній 
філософії, так і в теорії міжнародних відносин. Виникає 
новий дискурс на перетині політичної філософії, 
політології та теорії міжнародних відносин. Серед 
дослідників, які обговорювали питання взаємозв’язку 
політичної філософії та теорії міжнародних відносин, 
можна виокремити Ч. Бейца, К. Брауна, Г. Мілнер. 



Формулювання мети статті. Метою статті є 
встановити, який вплив мала політична філософія на 
розвиток теорії міжнародних відносин, а також дослідити 
взаємозв’язок між нормативними та емпіричними 
дослідженнями міжнародної політики і значення 
нормативних досліджень для теорії міжнародних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням отриманих результатів. Одна з 
основних проблем, що постає перед теорією міжнародних 
відносин, полягає в тому, до якої міри доречно в 
міжнародних відносинах використовувати аналогії з 
внутрішньої політики, діячі якої взаємодіють у межах чітко 
окресленої політичної спільноти. Політична філософія 
зазвичай як передумова політико-філософського аналізу 
передбачає існування політичної спільноти та теоретизує 
щодо умов, за яких (ідеальна) політична спільнота може 
бути побудована. Більшість теорій міжнародних відносин 
заперечує можливість існування такої політичної спільноти 
поза межами держав. Ця суперечність лежить в основі 
найважливіших дебатів у теорії міжнародних відносин, а 
саме дискусій щодо того, до якої міри можна 
стверджувати, що політична спільнота існує між націями? 
Відповідь на це питання залежить не лише від емпіричних 
досліджень, оскільки вона залежить також від відповіді на 
питання, що розуміється під політичною спільнотою, а 
відповідь на друге питання залежить у значній мірі від 
філософських міркувань. У цьому полягає взаємозв’язок 
між теорією міжнародних відносин і політичною 
філософією, між емпіричними та нормативними 
дослідженнями. 

Відносини між державами часто протиставляються 
відносинам, які панують у межах політичної спільноти 
(держави), де панує політичний порядок та ієрархія. 
Міжнародні відносини розглядаються як царина анархії: 
припускається, що між державами немає жодної політичної 
спільноти, радше для них характерними є відносини на 



кшталт тих, що панують у природному стані людства. 
Анархія не обов’язково передбачає повну відсутність 
порядку та справжньої війни всіх проти всіх. Порядок 
може існувати, проте цей порядок відрізняється від 
внутрішнього порядку в межах політичної спільноти. 
Стверджується, що порядок у міжнародних відносинах 
залежить головно від погрози застосування сили (або 
дійсного її застосування). Тобто найсильніший нав’язує 
власні погляди всім іншим, оскільки не існує жодного 
чітко визначеного набору правил поведінки, а будь-яке 
рішення третьою стороною не визнаватиметься. Жодної 
легітимної монополії на використання сили не існує на 
міжнародній арені. Натомість кожна держава має право 
робити все необхідне, щоб забезпечувати власну безпеку та 
просувати власні інтереси. 

Цей образ панівної анархії часто пов’язується з 
поглядами Гобса на природний стан, тобто на людство до 
виникнення держави, або Левіафана [1]. За цілковитого 
безвладдя природного стану кожен не має жодних гарантій 
своєї безпеки, немає місця для працелюбства, життя є 
самотнім, злиденним, коротким, немає загальної влади, 
закону, а отже, немає місця ані для моральності, ані для 
справедливості. Усі живуть у страху, оскільки суверенність 
залежить від власних здібностей і спроможності 
утримувати інших (див. [1, с. 150–154]). Гобс (і до деякої 
міри Макіавеллі) слугує орієнтиром у царстві анархії, 
зокрема, для так званих «реалістів». Реалісти в 
міжнародних відносинах розглядають природний стан до 
виникнення держави як єдину справжню аналогію 
відносин між державами. Отже, політична філософія не 
має жодного значення для реалістів, оскільки вона має 
справу зі світом урядування й ієрархії, де важливу роль 
відіграють норми й правила. 

Однак центральна для реалістів аналогія між 
природним станом і міжнародними відносинами залежить 
від поняттєвого уподібнення політичних спільнот та 



індивідів. Гобс починає «Левіафан» з аналізу людської 
природи, аргументуючи, що люди загалом є рівними у 
своїх здібностях. Ця рівність створює труднощі, оскільки 
без загальної влади, яка б уселяла страх, люди живуть в 
анархії. Однак аналогія між політичними спільнотами та 
індивідами є глибоко помилковою, що ставить під сумнів 
аналіз системи міжнародних відносин у термінах гобсового 
природного стану. Крім того, анархія не є умовою, яка 
накладається на держави ззовні, радше вона виникає з того, 
як держави обирають те, як вони хочуть взаємодіяти між 
собою. Стан системи міжнародних відносин визначається 
самими державами та не є анархічним за своєю природою. 

Незважаючи на це, образ безвладдя, який 
вималював Гобс у «Левіафані», разом із порадами 
володарю Макіавеллі, становлять ту теоретичну призму, 
крізь яку дослідники намагаються зрозуміти міжнародні 
відносини. Вони запозичують у Гобса та Макіавеллі ті 
елементи їхніх теорій, які підтримують власні позиції. 
Аморалізм і державне керівництво, яке спирається 
винятково на національні інтереси, неспроможність 
міжнародного правосуддя, слабкість міжнародних 
зобов’язань та інституцій, потреба в балансі влади для 
запобігання гегемонії, постійний острах інших політичних 
спільнот є природним наслідком анархічної системи 
міжнародних відносин. Можливості політичного порядку в 
такій системі є обмежені, як передбачував Гобс. Порядок, 
якщо й може бути досягнутим у такій системі безвладдя, 
має лише одне джерело – силу. Для реалістів існуючі 
політичні спільноти, які функціонують за панування 
анархії на міжнародній арені, можуть знайти порядок лише 
через домінування однієї зі спільнот (тобто через 
гегемонію) або через баланс сил поміж провідними 
спільнотами. На їхню думку, порядок не виникне за 
допомогою створення конституції, яку б погодилися 
дотримуватись усі політичні спільноти. Тобто “Левіафан” у 
міжнародній політиці не є раціонально прийнятим урядом. 



Він радше нав’язується ззовні за допомогою силових 
ресурсів найпотужнішої спільноти, або спільнот. 
Моральність, справедливість, сила закону за таких умов є 
лише накладанням волі найсильнішого. Отже, створення 
порядку за панування анархії виключає можливість 
створення системи загальновизнаних норм і правил, 
оскільки порядок залежить від погрози війни. 

Проте політична філософія показує, що можуть 
існувати й інші концепції природного стану. Розуміння 
природного стану Лока або Руссо не мають таких крайніх 
наслідків, як гобсове бачення анархії, і, отже, їхні 
“роз’язання” проблеми природного стану є набагато менш 
ієрархічними, ніж роз’язання Гобса. Вихідний набір 
припущень щодо розуміння системи міжнародних відносин 
є важливим для теорій міжнародних відносин. Виходячи з 
відмінного від гобсового розуміння природного стану, 
більшу роль у міжнародних відносинах можуть відігравати 
міжнародне правосуддя та міжнародні інститути, а також 
принцип кооперації. На жаль, подібні альтернативні 
підходи належно не розроблялись у теорії міжнародних 
відносин, на відміну від політичної філософії. Навіть ті 
теорії міжнародних відносин, що є конкурентами реалізму, 
виходять з тих же припущень щодо природного стану. 
Представники реалізму в міжнародних відносинах 
використовують непевність щодо “неправильно” обраного 
опису природного стану для того, щоб направити 
теоретичні дискусії назад до гобсового бачення світу.  

Останніми роками теорія міжнародних відносин 
відкрила для себе цінність демократії як типу політичного 
режиму (як у внутрішній, так і в зовнішній політиці). 
Проблема рівності, що Гобсом визнавалася як одна з 
головних проблем для побудови політичного порядку, 
поступово розв’язувалася завдяки розробці теорій 
демократії. Однак це відбувалось у політичній філософії та 
лише поступово поширювалося на теорію міжнародних 
відносин. Одним з перших, хто міркував у цьому напрямку, 



був Кант, зокрема у контексті обговорення «вічного миру», 
1795 року [2]. Кантові ідеї щодо значення демократії для 
миру були далі розроблені та емпірично обґрунтовані 
останніми десятиліттями (див., наприклад [7]). Сам Кант 
розрізняв демократію та республіканізм, вважаючи 
останній як важливіший для вічного миру. Кант розглядав 
республіканізм як форму суверенітету, а демократію – як 
форму правління [2, с. 378–383]. Згідно з ідеєю 
демократичного миру, демократії не воюють між собою. 
Як теорія, так і історичний досвід виявляють, що 
демократії прагнуть миру між собою та  схильніші 
співпрацювати в політичній та економічній сфері. Існують 
різні способи пояснити причини того, чому демократія 
всередині держави приводить до миру на міжнародній 
арені. Кант і перші теоретики ідеї демократичного миру 
наголошували на трьох причинах: конституційні 
обмеження, які накладаються урядом усередині кордонів 
держави, спільні економічні інтереси та взаємна повага до 
людських прав, що притаманна демократіям у світовій 
політиці. Сучасні теоретики ідеї демократичного миру 
пропонують схожі пояснення, лише дещо видозмінюючи 
їх. Деякі дослідники вказують на те, як норми розв’язання 
конфліктів, що «інтерналізовані» демократіями, 
«екстерналізуються» і так створюються зони 
демократичного миру у світі. Інші дослідники 
наголошують на тому, як поширення демократії та 
демократичних норм перетворило міжнародну систему зі 
системи, у якій політичні спільноті розглядають одна одну 
як потенційних ворогів, у таку систему, у якій політичні 
спільноті розглядають одна одну як друзів. Проте 
останніми роками дослідники міжнародних відносин 
пропонують аргументи, які наголошують на інших 
факторах, зокрема – ролі демократії як чинника, що надає 
легітимацію урядам у світовій політиці (див. [4, с. 217–
128]). Як би не пояснювалися причини демократичного 
миру, у сучасній теорії міжнародних відносин ідея 



демократичного миру робить виклик уявленням реалістів 
про міжнародні відносини, оскільки серед демократії не 
може панувати анархія, яка постулюється реалістами щодо 
системи міжнародних відносин. Отже, кантового бачення 
міжнародної політики дотримуються поборники ідеї 
демократичного миру, натомість гобсового бачення 
міжнародної політики дотримуються  реалісти. 

Одне з питань, яке дискутується в дебатах щодо 
демократичного миру, пов’язане з проблемою визначення 
демократії. Наявність чіткого та загальновизнаного 
визначення демократії є важливим через багато причин, 
однією з яких є потреба у встановленні характерних для 
демократичних режимів рис і їх причиннєвий зв’язок з 
відсутністю воєн між демократіями. На жаль, політична 
філософія не дає остаточної відповіді на це питання. 
Демократія і надалі залишається контроверсійним 
поняттям. Тому Кант початково називав республіканським 
обговорюваний ним тип політичного режиму, вказуючи на 
низку інституційних рис цього типу правління, зокрема, 
розподіл владних повноважень і представницька форма 
правління. Руссо надав визначення сутності демократії, 
наголошуючи на ролі загальної волі. Шумпетер 
запропонував операційне визначення демократії, яке 
наголошувало на ролі виборів. Поліархія Даля вказує на 
інший важливий аспект демократії – співучасть і опозиція. 
Дослідження демократичного миру часто уникають 
дискусії щодо поняття «демократія». Проте відсутність 
консенсусу серед філософів і політологів щодо цього 
поняття є також перешкодою на шляху теорії міжнародних 
відносин, оскільки стає проблематичною перевірка того, 
наскільки теорія збігається з емпіричними даними (такими, 
наприклад, як «Polity index»). 

Інший аспект дебатів щодо демократичного миру 
стосується пояснення механізму, що його спричиняє. Що є 
такого в демократичних режимах, що спричиняє їхнє 
мирне співіснування? Як демократіям удається подолати 



гобсову анархію (тобто війну всіх проти всіх) у 
міжнародних відносинах? Кантове обґрунтування 
складається з трьох елементів, одним з яких є 
республіканська форма правління. Головний його аргумент 
полягав у тому, що в урядах з представницькою формою 
правління, де існує розподіл владних повноважень, 
політичні керівники будуть покарані, якщо вони 
обиратимуть не мир, а війну, оскільки війна завдає шкоди 
громадянам. Більшість сучасних дослідників 
демократичного миру уникають такої аргументації, 
оскільки в такому випадку складно пояснити той факт, що 
демократії таки воюють, хоч не з іншими демократіями. 
Пояснення демократії та її вплив на міжнародну політику є 
важливим спільним проектом політичної філософії та 
теорії міжнародних відносин. 

З проблемою демократії в теорії міжнародних 
відносин пов’язана також оцінка міжнародних організацій. 
Дослідників цікавить відповідь на питання, чи мають 
міжнародні організації бути демократичними та в якому 
сенсі? Останніми роками з`являється відчуття, що уряди 
втрачають контроль у деяких сферах політики і, отже, 
виникає «демократичний дефіцит». Міжнародні організації 
зазвичай не оперують згідно із демократичними 
принципами, більшість з них при створенні навіть не 
задумувалися як демократичні. Таке занепокоєння часто 
помітне в контексті обговорення Європейського Союзу. 

Отже, чи мають бути демократичними інститути 
міжнародних організацій. А якщо ні, то яке це має 
значення для демократії в межах держав-учасників? 
Більшість міжнародних організацій функціонує так, що в 
них представники з різних країн ухвалюють рішення згідно 
з принципами «зваженого» голосування, де найвпливовіші 
та найзаможніші країни мають перевагу. Більшість органів 
та інститутів міжнародних організацій керується 
бюрократією зі згодою з інтересами найвпливовіших країн-
учасників. Таке урядування складно назвати 



демократичним. Застосування демократичних принципів 
до міжнародних організацій пов’язано з філософськими 
дебатами щодо поняття демократії. Чи повинні ці 
організації представляти волю громадськості, що 
охоплюється територією країн-учасників? Здається, що на 
це питання ми маємо відповісти заперечно, оскільки сфера 
міжнародних відносин не породжує єдиної легітимної 
політичної спільноти. Без такої спільноти (та конституції, 
що є її необхідною умовою) неможливою є народна основа 
демократії, оскільки немає ані народу, ані суспільного 
договору. Інша альтернатива – це перегляд традиційного 
поняття демократії. Якщо традиційні демократичні норми 
(такі, як механізм стримування і протистоянь) не діють у 
контексті міжнародних організацій, то можливо потрібні 
інші механізми, які забезпечують відповідальність на 
глобальному рівні. 

Ще однією проблемою, яка потребує співпраці 
філософів і дослідників міжнародних відносин, є проблема 
справедливості, а саме: чи повинна справедливість 
застосовуватись як критерій щодо відносин між 
державами? Дослідники міжнародних відносин зазвичай не 
запитують, чи має бути система міжнародних відносин 
справедливою, оскільки питання справедливості є 
недоречним в контексті стану анархії, що постулюється для 
міжнародних відносин. Для реалістів, питання 
справедливості не має сенсу, оскільки анархія (або 
гобсовий природний стан) у відносинах між державами 
виключає можливість справедливості. Ба більше, 
дистрибутивна справедливість викликає справжнє 
занепокоєння, адже якщо влада — це те, що є джерелом 
безпеки всередині держави, то передача владних ресурсів 
іншій державі може поставити під загрозу власну безпеку 
держави. Такі побоювання щодо дистрибутивної 
справедливості роблять неприйнятними обговорення 
справедливості в міжнародних відносинах. Це не значить, 
що жоден міжнародник ніколи не виходив поза межі такого 



ставлення до проблеми справедливості. Проте 
найважливіший крок у напрямку дослідження 
справедливості здійснив американський філософ Джон 
Ролз [5]. Існує значна за обсягом література, у якій 
проблема справедливості не обмежується лише 
економікою (тобто розподілом матеріальних ресурсів), як 
це робив Ролз, а обговорюється справедливість у різних 
царинах: війна, інтервенція, застосування сили взагалі 
тощо. Якщо брати до уваги теорію міжнародних відносин, 
то одним з перших застосував ідеї Ролза до міжнародної 
політики Ч. Бейц (див. [3, с. 152]). Однак дебати щодо 
глобальної справедливості проводилися переважно серед 
філософів, а не дослідників міжнародних відносин. Ось 
чому співпраця між філософами і міжнародниками, 
взаємозв’язок між нормативними дослідженнями 
політичної філософії та емпіричними дослідженнями 
міжнародних відносин може принести значні результати. 

Дебати щодо того, до якої міри можна 
застосовувати  принципи дистрибутивної справедливості, 
пов’язані з питанням, до якої міри можна поширювати 
моральні зобов’язання багатих країн. Вони стосуються 
питання важливості національних кордонів і їхнього 
морального значення. Як відомо, Ролз дотримувався 
думки, що принципи дистрибутивної справедливості не 
застосовуються глобально: їх можна застосувати лише в 
межах кордонів «добре організованих» (well-ordered) 
держав (див. [6, c. 105–117]). Щодо «обтяжених» (burdened) 
суспільств, до яких входять більшість країн, що 
розвиваються, «добре організовані» (тобто розвинені) 
держави мають лише «обов’язок допомоги» (duty of 
assistance). Що зрештою означає цей обов’язок допомоги 
залишається непевним, однак він з певністю не є вимогою 
дистрибутивної справедливості. Згідно з Ролзом, головною 
проблемою обтяжених суспільств є не багатство та ресурси 
(або їх брак), радше проблематичною є їхня політична або 
соціальна культура. Обов’язок допомоги вимагає 



поліпшення дотримання прав людини в цих країнах, а не 
поліпшення економічної політики або зменшення 
нерівності. Якщо всі бідні люди світу стануть вільними та 
рівноправними громадянами в межах добре організованих 
суспільств, то цей обов’язок буде сповненим: він не 
вимагає, щоб країні досягали високого рівня стандартів 
життя.  

Однак, з точки зору теорії космополітизму, 
дистрибутивна справедливість має бути глобальною, а не 
національною, оскільки ідеал справедливості є 
універсальним. Відкидаючи Ролза та інші так звані 
«національні»  теорії, теоретики глобальної справедливості 
стверджують, що не має жодного несуперечливого 
аргументу, згідно з яким потрібно обмежувати 
застосування принципів справедливості кордонами 
держави. Глобалізація як така створює потребу в 
глобальній теорії справедливості. Подальша інтеграція 
національних економік у єдину глобальну економіку 
означає, що кожна країна в усе більшій мірі відчуває вплив 
того, що відбувається в інших країнах. Ми зараз живемо в 
одному спільному світі: вже минули часи вестфальської 
системи окремих держав-націй. Держави тепер не є 
відокремленими, самодостатніми одиницями, кожна з яких 
є автономною і застосовує власні принципи 
справедливості. Ситуація всередині кожної окремої 
держави залежить від міжнародних факторів. Аргумент, 
згідно з яким розвинені індустріальні країни не є 
відповідальними за проблеми країн, що розвиваються, 
оскільки ці проблеми спричинені лише внутрішніми 
факторами, є неприйнятним у глобалізованому світі (щодо 
аналізу глобальних теорій справедливості див. [3, 143–
154]). 

Ролз і його прихильники не визнають 
космополітичної позиції. Зокрема, вони твердять, що 
принципи справедливості не поширюються на інші народи. 
На їх думку, справедливість є дієвою лише в межах 



держави, тому що кожна особа всередині держави 
погоджується, з одного боку, бути керованою відповідно 
до певних принципів або, з другого боку, бути 
примушеною до цього, якщо є потреба. Індивідуалістична 
перспектива теорії космополітизму є помилковою, оскільки 
вона значно недооцінює моральне значення політичної 
спільноти. У добре організованих суспільствах 
самоврядування створює «спільні симпатії» і сильні 
взаємні моральні зобов’язання, тобто політичну спільноту 
(див. [6, с. 8]). Справедливість діє лише у внутрішній 
політиці, бо міжнародна система не є політичною 
спільнотою. 

Ці дебати можна пов’язати з дебатами щодо 
політичного порядку та анархії. Реалісти відмовляються 
обговорювати глобальну дистрибутивну справедливість, 
оскільки вони не розглядають моральні питання як 
релевантні в політиці. Лише у світі, у якому анархія не є 
панівним принципом та панівною формою політичного 
устрою, знаходимо простір для розгляду глобальної 
справедливості. Високий рівень взаємозалежності та 
глобалізації сучасного світу може спричинити виникнення 
інтегрованої світової системи. Розуміння на емпіричному 
рівні того, як політика багатих країн та міжнародні 
інститути впливають на бідні країни, та дослідження того, 
як інші (ніж ті, що застосовувались і застосовуються) 
політичні заходи можуть мати більший позитивний ефект 
на бідні країни, є важливими завданнями теорії 
міжнародних відносин. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок. Проблема анархії та політичного порядку, 
проблема демократії та проблема справедливості – три 
царини досліджень у теорії міжнародних відносин, у яких 
політична філософія відіграє важливу роль. Політична 
філософія і  теорія міжнародних відносин можуть багато 
навчитись одна в одної. Можливість плідної взаємодії між 
ними зараз зростає, оскільки все більше дослідників у 



галузі міжнародних відносин відходять від таких суто 
реалістичних поглядів на міжнародні відносини. Пошук 
нових аналогій і метафор розуміння міжнародних відносин 
і їх відмінності від внутрішньої політики є тією цариною, 
яка може багато запозичити суттєвого із сучасної 
політичної філософії. Адже є очевидною потреба в нових 
концепціях і критеріях для оцінки міжнародних відносин і 
міжнародних інститутів. А відповідь на ключове для теорії 
міжнародних відносин питання, наскільки система 
міжнародних відносин (або частина її) становить політичну 
спільноту, залежить як від нормативних досліджень щодо 
того, як потрібно визначати політичну спільноту як таку, 
так і від емпіричних досліджень щодо того, наскільки 
існуючі міжнародні відносини є близькими до неї. 
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    Sharko O.V. The problem of interaction between 

political philosophy and theory of international relations. 
This article is focused on three key areas of research in 
international relations where political philosophy has 
played an important role: anarchy and political order, 
democracy, and justice. These two separate subfields of 
political science can learn from one another. The 
possibilities for fruitful interaction between them seem even 
greater today since many in international relations have 
moved beyond a purely realist view of international 
relations as a Hobbesian state of nature. The search for 
new analogies to understand international relations and its 
differences from domestic politics is one that can be greatly 
informed by political philosophy. What democracy means 
for relations among states and what it means for 
international institutions to be democratic or accountable 
are all questions to which philosophers could contribute. 



While questioning the Hobbesian analogy in international 
relations for separating the domains of international and 
domestic politics too rigidly, one also needs to ask whether 
analogies about democratic theory within the political 
community of a state can be seamlessly applied to world 
politics. Perhaps we need new concepts and criteria for 
evaluating international relations and international 
institutions. Understanding the possibilities for a more just 
world relies on a combination of empirical research about 
the distribution of benefits and burdens in world politics, 
and ways to change that distribution and philosophical 
inquiry into the justifications for doing so. Finally, the 
critical question of the extent to which the international 
system (or parts of it) constitutes a political community 
relies on both normative research to define a political 
community and empirical research to show how near we 
are to this condition. A rich agenda of mutual interaction 
awaits these two subfields of political science. We must 
hope that the barriers between the subfields are not so high 
that they will prevent such collaboration. As in world 
politics, it often seems to be the borders that we have 
constructed which prevent us from moving forward.         

Keywords: international relations, anarchy, democracy, 
justice. 
 
         Шарко О.В. Проблема взаимосвязи 
политической философии и теории международных 
отношений. В статье исследуются три 
исследовательских области теории международных 
отношений, в  которых политическая философия 
играет важную роль, а именно: проблема анархии и 
политического порядка, проблема демократии и 
проблема справедливости. Возможность успешного 
взаимодействия между политической философией и 
теорией международных отношений ныне возрастает, 
поскольку все больше исследователей в области 



международных отношений отходят от реализма в 
международных отношениях. Поиск новых аналогий и  
метафор понимания международных отношений и их 
отличия от внутренней политики есть той областью, 
в которой теория международных отношений может 
много заимствовать из современной политической 
философии, поскольку есть очевидной необходимость 
новых концепций и критериев для оценки 
международных отношений и международных 
институтов.   
         Ключевые слова: международные отношения, 
анархия, демократия, справедливость. 
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ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ В ІСТОРІОГРАФІЇ 

 
У статті ми намагалися з’ясувати стан вивчення проблеми гуманітарної співпраці 
України та ФРН в історіографії, установити рівень і повноту джерельного забезпечення. 
У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи: порівняльно-
історичного і системного аналізу. У результаті проведеного нам вдалося визначити 
проблеми співпраці України та Федеративної Республіки Німеччини у сфері подолання 
гуманітарних наслідків Другої світової війни, які досі не стали предметом комплексної 
спеціальної розвідки у вітчизняній історіографії. Упродовж останнього двадцятиліття 
українська історична наука збагатилася працями, що розкривають різноманітні 
загальнополітичні, економічні чи культурні аспекти співробітництва двох держав у 
новітній період, стосується євро інтеграційних прагнень 


