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Учбовий курс «Міжнародні відносини 1945–1975 pp.» не може вва"
жатись методологічно повністю обгрунтованим. Якщо його початко"
ва віха – кінець другої світової війни є незаперечною, то завершальна –
Хельсінкська нарада з безпеки та співробітництва в Європі 1973–1975 pp.
не може вважатись повністю переконливою. Надії на те, що ця нарада
покладе край «холодній війні» чи, принаймні, сприяє істотному по"
м’якшенню напруження у біполярному світі, не виправдались, виз"
начальною подією ця нарада не стала. Сьогодні методологічно об"
ґрунтованим був би розподіл післявоєнних міжнародних відносин на
таких два учбових курси: «Міжнародні відносини 1945–1991 pp.» і
«Міжнародні відносини 1991 – до сьогодення». Проте надмірна
хронологічна нерівність поки що спонукає фахівців утримуватись від
вказаної періодизації і дотримуватись розподілу на два приблизно хро"
нологічно рівних учбових курси: «Міжнародні відносини 1945–1975 pp.»
і «Міжнародні відносини 1975 – до сьогодення».
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ки, друга – Радянським Союзом. В цей період напруження між ними
набувають інколи ультра небезпечного характеру і загрожують виник"
ненням третьої світової війни. Але разом з цим розуміння обома сто"
ронами смертельної небезпеки такої війни для людства спонукають їх
знаходити компроміси заради її відвернення. Парадоксально, але обо"
пільна велич небезпеки сприяла цьому.

З іншого боку, це період величезних змін у світі – розпаду світової
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Хронологія розвитку подій (314)
Покажчик прізвищ (357)
Абревіатури (363).
Література з курсу 365
Цікаво прочитати 366




