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«Теорія міжнародних відносин» є однією з базових дисциплін для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». Як правило ця дисципліна викладається на першому або другому курсі бакалаврату, 

тож вчорашні школярі мають осягнути основні концепції та відомі теорії міжнародних 

відносин. Одна з проблем, з якою стикаються здобувачі вищої освіти першого рівня, – це 

класифікація наявних теорій, яка має допомогти орієнтуватися серед величезної кількості 

теоретичних напрацювань у цій царині. Як відзначають вітчизняні та зарубіжні науковці, із 

класифікацією теорій міжнародних відносин не так все просто. Станом на початок ХХІ ст. 

накопичено велику кількість різноманітних концепцій, які трактують ті чи інші сторони 

міжнародних відносин, світової та зовнішньої політики. Дуже важко поділити всі створені 

концепції та теорії на певні універсальні групи. Так, одні теорії спрямовані на пояснення 

низки окремих спеціалізованих питань, інші – трактують ці питання у комплексі. Є 

концепції, які узагальнюють напрацювання попередніх поколінь мислителів, а є теорії – які 

започатковують новий напрям у теорії міжнародних відносин. 

В рамках цієї публікації здійснено спробу узагальнити існуючі класифікації 

міжнародних відносин, які пропонуються при викладанні «Теорії міжнародних відносин». 

Розглянемо деякі з доступних варіантів на прикладі навчальних видань та матеріалів, аби 

проілюструвати наявні підходи. 

Колектив авторів Національного університету «Львівська політехніка» у навчальному 

посібнику «Основи теорії міжнародних відносин» (2015) при висвітленні основних етапів 

розвитку теорії міжнародних відносин пропонують проблемно-хронологічний підхід. Так, 

здобувачам вищої освіти пропонується екскурс до витоків теорії міжнародних відносин у 

політичній думці давнини, Нового часу та сучасності. При узагальнюючій характеристиці 

основних напрямів розвитку політичної думки у сфері міжнародних відносин давнини 

автори акцентували увагу на філософські витоки теорії міжнародних відносин у народів 

Стародавнього Сходу та давніх греків, сфокусувалися на філософії війни та миру, 

космополітичних уявленнях доби античності. Оминувши епоху середньовіччя, автори 

подають матеріал про формування модерних наук в епоху Нового часу, сфокусувавши увагу 

на позитивістському та антипозитивістському напрямах, а також на появі перших 

концептуалізацій міжнародних відносин наприкінці ХІХ ст. (згадавши теорію імперіалізму, 

геополітику, расово-антропологічну теорію). Автори наводять поділ перших підходів у теорії 

міжнародних відносин ХІХ ст. на детерміністські та редукціоністські, із такими 

різновидами як біологічний, расовий, географічний, економічний, демографічний, 

технологічний [4, с. 58-59]. Також пропонується ознайомлення з трьома основними 

теоретичними підходами («парадигмами») політичним реалізмом, ідеалізмом та марксизмом, 

які по суті і складають базову класифікацію теорій міжнародних відносин за ідеологічним 

критерієм [4, с. 61-65]. Автори також пропонують варіант поділу сучасних теорій 

міжнародних відносин за критерієм традиційного (класичного) та модерністського 

(наукового) підходів, а також на рефлективізм та раціоналізм [4, с. 65-74]. У цілому, такий 

підхід надає здобувачам вищої освіти уявлення про основні групи теорій міжнародних 

відносин, але не пропонує чіткого співвіднесення між різними класифікаціями. 
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У 2019 р. вийшла друком «Теорія міжнародних відносин» Миколи Капітоненка, в якій 

презентовано основні системи поглядів у теорії міжнародних відносин. Автор приділяє 

окрему увагу характеристиці реалізму/неореалізму, неолібералізму, інституціоналізму, 

конструктивізму, марксизму/неомарксизму, а також англійській школі, силовому та 

системному вимірам міжнародної політики [2]. У книзі запропоновано блискучий аналіз 

всіх названих напрямів; для студента першого чи другого курсу, який ознайомиться з цим 

виданням, мають закріпитися базові знання з дисципліни, але, скоріше за все, не 

сформується чіткого уявлення про класифікацію наявних теорій міжнародних відносин. 

Проблему класифікації наукових концепцій порушено у співавторському підручнику 

львівських авторів Маркіяна Мальського та Михайла Мацяха [3]. Автори присвятили одну з 

частин свого видання розгляду парадигм теорії міжнародних відносин, з-поміж яких наявні 

теорії міжнародних відносин поділили на три групи. Першу групу становить «Класична 

школа», до якої віднесли ідеалізм/неолібералізм та реалізм/неореалізм. Друга група отримала 

у авторів назву «Теорії біхевіоризму (модернізму)», до переліку яких включено огляд 

принципів модернізму та «біхевіористичної революції», та наступні концепції: системні 

теорії міжнародних відносин, теорії зв’язку, факторні теорії, а також розглянуто 

раціоналізм та рефлексіонізм. Третю групу об’єднують «Теорії міжнародного середовища» 

(теорії географічного детермінізму та геополітика; расово-антропологічні теорії; марксизм 

і неомарксизм, цивілізаційні теорії). Автори наголошують, що у межах однієї школи 

функціонує одразу декілька теорій, які навіть провадять між собою полеміку. Тож, навіть у 

близьких за обраним принципом концепціях спостерігаються значні теоретичні розбіжності 

щодо трактування сутності міжнародних відносин чи їх окремих явищ і процесів. [3]. Автори 

зазначають, що існує значна кількість класифікацій, побудованих на різноманітних критеріях 

групування теорій, та погоджуються з думкою російського вченого Павла Циганкова (одного 

з найбільш популярних на пострадянському просторі авторів підручників по теорії 

міжнародних відносин) що будь-яка класифікація має умовний характер і не може вичерпати 

всієї різноманітності теоретичних поглядів та методологічних підходів до аналізу 

міжнародних відносин [6, с. 18]. 

Спроби класифікації теорій міжнародних відносин пропонуються і у підручниках з 

політичної географії та геополітики, які дотично розглядають міжнародні відносини. 

Відповідно до М. Мацяха та М. Мальського підхід, запропонований у таких навчальних 

виданнях до класифікації теорій міжнародних відносин спирається на певний критерій 

(фокус уваги – геополітика та/або політична географія) і їх можна вважати монофакторними 

теоріями, бо вони намагаються розглядати міжнародні відносини лише з того погляду, який 

відображає ідею переважання у них одного з чинників, які автори та прихильники цих 

концепцій вважають визначальними. Цей підхід кваліфікують як детермінізм, і, відповідно 

до галузі інтересу, у геополітиці та політичній географії він є географічним детермінізмом, 

бо акценти у класифікації робляться на переважанні у міжнародних відносинах 

географічного простору. 

З огляду на специфіку предмету викладання та звужену сферу увага у таких 

навчальних виданнях зосереджується лише на деяких теоріях міжнародних відносин. Так, у 

навчальному посібнику «Політична географія та геополітика» (2007), призначеному 

передусім для студентів географічних спеціальностей, колектив авторів пропонує огляд 

витоків геополітики як науки та групує парадигми геополітики як дуалістичну, 

мондіалістську (глобалістську), циклічну та цивілізаційну [5, с. 152-154]. У цьому посібнику 

також представлено огляд історіографічних шкіл та течій геополітики, які класифіковані за 

національним критерієм. Так, надано огляд німецької, японської, американської, 

британської, російської, української шкіл та роботи представників європейського 

континенталізму [5, с. 155-175]. У підручнику Андрія Гольцова «Геополітика та політична 

географія» (2019) також пропонується огляд розвитку геополітичних та політико-

географічних ідей, в рамках якого презентовано поглиблений опис класичної геополітики (за 

хронологічним принципом), неомондіалізму, неоатлантизму та неоєвразійства [1, с. 43-108]. 
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У цілому, здійснений у цьому матеріалі огляд навчальних видань не є вичерпним. Тим 

не менш, він дозволяє зробити певні узагальнення з приводу презентації у посібниках та 

підручниках класифікації теорії міжнародних відносин. У виданнях, присвячених власне 

теорії міжнародних відносин, автори наводять різні варіанти класифікацій, акцентуючи увагу 

на двох головних класичних парадигмах – реалізмі та ідеалізмі (лібералізмі). Решта існуючих 

теорій подається або як доповнення до цих двох основних концепцій, або як протиставлення 

традиційній (класичній) школи теорії міжнародних відносин, що має у своїй основі власне 

реалізм та ідеалізм) – новій, модерністській (біхевіористській) школі, яка складається з 

низки різноманітних теорій та концепцій. Видання, присвячені одному з вимірів теорії 

міжнародних відносин – геополітиці – цілком логічно звужують коло теорій до тих, які 

напряму стосуються геополітики та мають у своїй основі географічний детермінізм. 

Здійснений огляд підтверджує те, що основна проблема класифікації теорії міжнародних 

відносин – це різноплановість наявних теорій та концепцій, яка не дозволяє зробити якусь 

єдину цілісну систему класифікації, що і відображено у навчальних виданням наявністю 

різнопланових класифікацій, які, своєю чергою віддзеркалюють специфіку теорії 

міжнародних відносин як науки, так і навчальної дисципліни. 
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