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Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир 
і врегулювання етнополітичних конфліктів 

 
Стаття присвячена дослідженню досить актуальної, складної та 

суперечливої теми, що стосується проблем миру, війни та врегулювання 
етнополітичних конфліктів. Докладно доведено, що відповідні ідеї мислителів 
Стародавнього Сходу стали першою «цеглиною» у фундаменті майбутніх 
наук про мир, війну та етнополітичні конфлікти, а дещо пізніше мислителі 
Стародавньої Греції та Риму оволоділи цими ідеями і почали їх 
вдосконалювати. Показано, що епоха Середньовіччя стала свідком появи ряду 
проектів досягнення і збереження вічного миру, що базується на релігійних 
принципах. Стверджується, що мислителі епохи Відродження та Нового 
часу зробили вагомий внесок у становлення наук про мир і війну, а також про 
походження науки про конфлікти, зокрема етнополітичні. 
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Гроцій, І. Кант, Фрідріх фон Генц. 
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Философско-религиозные и политологические измерения измерения 

истоков наук о мире и урегулирования этнополитических конфликтов 
 

Статья посвящена исследованию достаточно актуальной, сложной и 
противоречивой темы, касающейся проблем мира, войны и урегулирования 
этнополитических конфликтов. Подробно доказано, что соответствующие 
идеи мыслителей Древнего Востока стали первым «кирпичиком» в 
фундаменте будущих наук о мире, войне и этнополитических конфликтах, а 
несколько позже мыслители Древней Греции и Рима овладели этими идеями и 



начали их совершенствовать. Показано, что эпоха Средневековья стала 
свидетелем появления ряда проектов достижения и сохранения вечного мира, 
основанного на религиозных принципах. Утверждается, что мыслители 
эпохи Возрождения и Нового времени внесли весомый вклад в становление 
наук о мире и войне, а также о происхождении науки о конфликтах, в 
частности этнополитических. 
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Philosophical-Religious and Politological Measuring of Sources of Sciences 

about the Peace and Settlement of Еthnopolitical Conflicts 
 

The article is devoted to research of the actual enough, difficult and 
contradictory theme, related to the problems of peace, war and settlement of 
ethnopolitical conflicts. It is well-proven that the corresponding ideas of thinkers of 
Ancient East became the first «bricks» in foundation of future sciences about the 
peace, war and ethnopolitical conflicts. Some later the thinkers of Ancient Greece 
and Rome caught up these ideas and began to perfect them. The epoch of Middle 
Ages became the witness of appearance of row of projects of achievement and 
keeping of the eternal peace, that were based on religious principles. It is shown 
that the Middle Ages has witnessed the emergence of a number of projects for the 
achievement and preservation of eternal peace based on religious principles. It is 
argued that the thinkers of the Renaissance and New Time Age have made a 
significant contribution to the formation of the sciences of peace and war, as well as 
the origin of the science of conflicts, in particular ethnopolitical ones. 
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