
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

                                                                                    Кваліфікаційна наукова 

   праця на правах рукопису 

 

МАТВЄЄВА Олена Вікторівна 

 

        

   УДК 327.83:321.6 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗМУ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

                                                                                  ________________________ 

(підпис, ініціали та призвище здобувача) 

Науковий керівник: Дорошко Микола Савович,   

доктор історичних наук, професор 

 

КИЇВ – 2019 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Матвєєва О.В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах 

трансформації міжнародної системи. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2019.  

Актуальність здійснення комплексного дослідження концептуального 

виміру глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи обумовлена 

формуванням нової структури світу та необхідністю визначення перспектив 

реалізації національних інтересів України в контексті глобальних політичних 

трансформацій, пошуку глобально орієнтованих стратегій формування і 

ефективної реалізації її зовнішньої політики в умовах формування нового 

світового порядку. 

Дане дослідження ґрунтується на тому, що в умовах трансформації 

сучасної міжнародної системи виникає наукова та політична необхідність у 

формуванні на підставі узагальнення сучасних концептуальних підходів до 

процесів глобалізації та систематизації концепцій глобалізму цілісного 

уявлення про характер і спрямованість цих трансформаційних процесів, які 

розпочались ще в період біполярного протистояння і проходили на  основі 

глибоких соціальних, політичних, економічних та ідеологічних процесів. 

Наукові дискусії про характер сучасного етапу світового розвитку 

перетворилися на вибір моделей майбутнього, що зумовленонагальною 

потребою у пошуку ефективних шляхів управління сучасною міжнародною 

системою.Науковий пошук спрямовано на визначення подальшого напряму 

глобалізаційного розвитку, і з цієї позиції актуалізуються новітні концепції 
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глобалізму, враховуючи глобальні міжнародні трансформації, кількісні та 

якісні зміни в світовій політиці. Констатується наукова та політологічна 

необхідність з‘ясувати наявність і проаналізувати на концептуальному рівні 

кризу глобалізму і неоліберальної моделі глобалізації в межах наукових 

парадигм. 

Автором систематизовано, класифіковано та проведено політологічний 

аналіз концепцій глобалізації, на підставі чого визначено їх евристичний  

потенціал для розроблення теми та досліджено понятійно-категоріальний 

апарат проблеми. З‘ясовано динаміку розвитку наукової думки з питань 

сутності і значення сучасного глобалізму на основі дослідження глобалізму 

як багатовимірного феномена та компоративного аналізу моделей та вимірів 

глобалізму, актуалізована парадигмапостглобалізму як альтернативи 

неоліберальної моделі глобалізації. Виявлено характерні риси, спільність та 

відмінність європейських концепцій трансформації глобалізаційних 

процесів,американських концепцій постбіполярного міжнародного порядку. 

Визначена роль транснаціональних акторів у процесах 

постглобалізації.Виявлено основні проблеми та перспективи глобальної 

регіоналізації в умовах транснаціоналізації міжнародної системи.  

У результаті дослідження серед іншого було досягнуто таких 

результатів: 

 структуровано, комплексно і всебічно проаналізовано критичні 

концепції глобалізації як провідного процесу трансформації міжнародної 

системи і чинника транснаціоналізації світового політичного процесу, 

репрезентована багаторівнева структура сучасної міжнародної системи, 

що трансформується в умовах збільшення транснаціональних акторів; 

 визначено рівень транснаціоналізації світового політичного 

процесу та з‘ясовано місце нових акторів, які функціонують поза межами 

кордонів національних держав і відіграють важливе значення в 

міжнародно-політичних трансформаціях сучасності; 
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 доведено, що в умовах розмивання меж відповідальності 

міжнародних акторів у таких важливих сферах світового розвитку, як 

міжнародна безпека, екологія, світова економіка, міграція тощо, 

вирішення глобальних проблем сучасності залежить від ефективної 

взаємодії державних і недержавних акторів; 

 обґрунтована трансформаційна роль транснаціональних акторів у 

міжнародній системі, яка в першу чергу проявляється в посиленні впливу 

їх політичної складової; 

 визначено, що транснаціональні актори на рівні з державами є 

активними провідниками глобалізації, мають значний вплив на 

трансформаційні процеси, а їх роль і вплив на світову політику постійно 

зростає через більш ефективну порівняно з національними державами 

транскордонність; 

 поглиблено розуміння спільного і відмінного в категоріях 

«глобалізм» і «мондіалізм»; 

 обґрунтовано подальше запровадження у науковий обіг наукової 

категорії «детериторизація»; 

 визначено місце  України у глобалізаційних процесах в умовах 

трансформації  сучасної міжнародної системи з використанням 

найсучасніших методологій і методів міжнародно-політичної науки; 

 встановлено основні чинники та рівень інтеграції України в 

сучасні процеси транснаціоналізації. 

Таким чином, можна сказати, що дана дисертація являє собою 

систематизуючий та узагальнюючий внесок у до цього часу недостатньо 

досліджену тему в межах української політологічної думки та  наряду з 

теоретико-концептуальною основою стосовно концептуального виміру 

глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи містить визначення 

національних інтересів України в контексті глобальних політичних 

трансформацій та аналіз перспектив їх реалізації.  
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Саме тому рекомендації у межах даного дослідження пропонуємо 

низку заходів, спрямованих на посилення позитивних ефектів глобалізації 

для  України і на нейтралізацію негативних аспектів. 

Ключові слова: міжнародна система, глобалізація, глобалізм, 

постглобалізм,глобальний розвиток, глобалізаційні процеси, мондіалізм, 

міжнародний порядок, світовий політичний процес, міжнародно-політичні 

трансформації, транснаціоналізація, регіоналізація, Європейський Союз, 

США, Україна.   

 

ABSTRACT 

 

Matvieieva O.V. The conceptual dimension of globalism in the context of 

the transformation of the international system. – Qualification scientific thesis. 

Manuscript.  

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Political Science, Specialty  

23.00.04 – political problems of international systems and global 

development. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University оf Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The urgency of the complex study of the conceptual dimension of 

globalization under conditions of the transformation of the international system is 

due to the formation of a new structure of the world and the need to identify 

prospects for the realization of Ukraine‘s national interests in the context of global 

political transformations, the search for globally oriented strategies for the 

formation and effective implementation of its foreign policy under conditions of 

the formation of a new world order. 

The given study is based on the fact that under conditions of the 

transformation of the contemporary international system there is a scientific and 

political necessity in shaping, on the basis of the generalization of contemporary 
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conceptual approaches, the processes of globalization and systematization of the 

concepts of globalization of a holistic view of the nature and direction of these 

transformational processes that began even during the bipolar confrontation and 

were held on the basis of profound social, political, economic and ideological 

processes. Scientific discussions about the character of the current stage of world 

development have become the choice of future models, which is due to the urgent 

need to find effective ways of managing a contemporary international system. The 

scientific search is aimed at determining the further direction of globalization 

development, and from this position the latest concepts of globalization are 

updated, taking into an account global international transformations, quantitative 

and qualitative changes in world politics. The scientific and political necessity to 

find out and analyze on the conceptual level the crisis of globalism and the 

neoliberal model of globalization within scientific paradigms is stated. 

The author systematized, classified and conducted a political analysis of the 

concepts of globalization, on the basis of which their heuristic potential was 

determined for the development of the topic and the conceptual-categorical 

apparatus of the problem was investigated. The dynamics of development of 

scientific thought on the essence and significance of contemporary globalism on 

the basis of the study of globalism as a multidimensional phenomenon and the 

computational analysis of models and dimensions of globalization, the actualized 

paradigm of ―post-globalism‖ as an alternative to the neoliberal model of 

globalization, is elucidated. The features, commonality and distinction of European 

concepts of the transformation of globalization processes, American concepts of 

post-bipolar international order are revealed. The role of transnational actors in the 

processes of ―post-globalization‖ is determined.  

As a result of the study, among others, the following results were achieved: 

• Structured, integrated and comprehensive analysis of critical concepts of 

globalization as a leading process of transformation of the international system and 

a factor of transnationalization of the world political process; a multilevel structure 
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of the contemporary international system, transforming under conditions of 

increasing transnational actors, is presented; 

• The degree of transnationalization of the world political process has been 

determined and the place of new actors operating beyond the boundaries of 

national states has been clarified and important in international political 

transformations of the present; 

• It is proved that in the face of the blurring of the limits of the responsibility 

of international actors in such important areas of world development as 

international security, ecology, world economy, migration, etc., the solution of 

global problems of the present depend on the effective interaction between state 

and non-state actors; 

• The transformational role of transnational actors in the international system 

is substantiated, which primarily manifests itself in the strengthening of the 

influence of their political component; 

• It has been determined that transnational actors on an equal basis with the 

states are active leaders of globalization, have a significant impact on 

transformational processes, and their role and influence on world politics are 

constantly growing due to the more effective, in comparison with national states, 

―transboundary‖; 

• Understanding of the common and excellent in the categories of 

―globalism‖ and ―mondialism‖ has been developed; 

• The further introduction into the scientific circle of the scientific category 

―multi-territorialization‖ is grounded; 

• The place of Ukraine in the globalization processes under conditions of 

transformation of the contemporary international system with the use of the most 

modern methodologies and methods of international political science is 

determined; 

• The main factors and degree of integration of Ukraine into contemporary 

processes of transnationalization are determined. 
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Thus, we can state that the given theses is a systematizing and generalizing 

contribution to the so far relatively little studied subject within the limits of 

Ukrainian political thought and, along with the theoretical and conceptual basis 

concerning the conceptual dimension of globalization in the context of the 

transformation of the international system, contains the definition of Ukraine‘s 

national interests in the context of the global political transformations and analysis 

of prospects for their realization. 

That is why, as recommendations within this study, measures are proposed 

to enhance the positive effects of globalization for Ukraine and neutralize negative 

ones. 

Key words:international system, globalization, globalizm, post globalization, 

global development, globalization processes, mondialism, international order, 

world political process, international political transformations, transnationalization, 

regionalization, European Union, USA, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження обґрунтовується науковою та політичною 

необхідністю у формуванні на підставі узагальнення сучасних 

концептуальних підходів до процесів глобалізації та систематизації 

концепцій глобалізму цілісного уявлення про характер і спрямованість 

трансформації сучасної міжнародної системи. 

За останні десятиліття міжнародна система суттєво трансформувалась, 

з‘явились нові актори і новітні види відносин. Ці трансформаційні процеси 

розпочались ще в період біполярного протистояння і проходили на  основі 

глибоких соціальних, політичних, економічних і ідеологічних процесів. Після 

закінчення «холодної війни» сучасний світ вступив у нову епоху розвитку. 

Кінець біполярної системи міжнародних відносин, масштабні геополітичні 

зрушення, нові тенденції в світовій політиці актуалізували питання про 

шляхи подальшого розвитку сучасної міжнародної системи. Наукові дискусії 

про характер сучасного етапу світового розвитку перетворилися на вибір 

моделей майбутнього. Визначення сутності нової епохи стало предметом 

дискусій, в яких взяла участь величезна кількість учених, громадських діячів 

і політиків. Науковий пошук спрямовано на визначення подальшого напряму 

глобалізаційного розвитку, і з цієї позиції актуалізуються новітні концепції 

глобалізму, враховуючи глобальні міжнародні трансформації, кількісні та 

якісні зміни в світовій політиці. 

Наукового обґрунтування, аналізу та структурування потребують 

новітні критичні концепції глобалізації – постглобалізації, глобальної 

нестабільності і кінця неолібералізму, що досліджують політичні, соціально-

економічні, екологічні наслідки глобалізації в умовах трансформації 

міжнародної системи та формування нового міжнародного порядку. 

Нестаціонарність світової політичної та фінансово-економічної 

системи несе загрозу глобальної політичної нестабільності та економічного 
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спаду, що в свою чергу посилює нездатність провідних держав запобігти 

міжнародному тероризму,  нарощуванню зброї масового знищення. 

Унаслідок чого й існує наукова та політологічна необхідність з‘ясувати 

наявність і проаналізувати на концептуальному рівні кризу глобалізму і 

неоліберальної моделі глобалізації в межах наукових парадигм. 

Актуальність теми дослідження обумовлена й об‘єктивною  потребою у 

визначенні місця  України в глобалізаційних процесах в умовах 

трансформації  сучасної міжнародної системи з використанням 

найсучасніших методологій і методів міжнародно-політичної науки, що 

створює передумови для зміцнення позицій України на міжнародній арені. 

Таким чином, актуальність виконання комплексного дослідження 

концептуального виміру глобалізму в умовах трансформації міжнародної 

системи обумовлена такими обставинами: на практичному рівні – 

формуванням нової структури світу та необхідністю визначення перспектив 

реалізації національних інтересів України в контексті глобальних політичних 

трансформацій, пошуку глобально орієнтованих стратегій формування й 

ефективної реалізації її зовнішньої політики в умовах формування нового 

світового порядку; на теоретичному рівні – недостатнім рівнем дослідження 

цієї проблеми у вітчизняній та зарубіжній політичній думці, нагальною 

потребою пошуку ефективних шляхів управління сучасною міжнародною 

системою. 

Мета і завдання дослідження. Теоретичне значення, об‘єктивно 

зростаюча практична потреба дослідження та стан вивчення проблеми 

визначили мету дисертаційної роботи, яка полягає у формуванні на підставі 

узагальнення сучасних концептуальних підходів до процесів глобалізації і 

сутності глобалізму цілісного уявлення про характер і спрямованість 

трансформації сучасної міжнародної системи. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань: 
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1)систематизувати, класифікувати та провести політологічний аналіз 

концепцій глобалізації, визначаючи їх евристичний  потенціал для 

опрацювання теми дисертаційного дослідженняі дослідити понятійно-

категоріальний апарат проблеми; 

2) на основі дослідження глобалізму як багатовимірного феномената 

компоративного аналізу моделей та вимірів глобалізму з‘ясувати динаміку 

розвитку наукової думки з питань сутності і значення сучасного глобалізмуй 

актуалізувати парадигму постглобалізму як альтернативу неоліберальної 

моделі глобалізації; 

3) у межах політичної компаративістики виявити характерні риси, 

спільність і відмінність європейських концепцій трансформації 

глобалізаційних процесів,систематизувати основні моделі та концепції 

постбіполярного міжнародного порядку;  

4) визначити роль транснаціональних акторів у процесах 

постглобалізації на основі аналізу наукових підходів до їх діяльності, надати 

визначення та обґрунтувати подальше запровадження у науковий обіг 

наукової категорії «детериторізація»; 

5) виявити основні проблеми та з‘ясувати перспективи глобальної 

регіоналізації в умовах транснаціоналізації міжнародної системи; 

6) визначити основні чинники та рівень інтеграції України в сучасні 

процеси транснаціоналізації. 

З урахуванням зазначеної мети і визначених завдань об’єктом 

дослідження є  сучасна міжнародна система, а предметом дослідження –

концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної 

системи. 

Методи дослідження. Для вирішення завдань, поставлених у 

дисертаційній роботі, в  основу дослідження було покладено багаторівневу 

методологію аналізу, що передбачає філософський, загальнонауковий 

(аналіз, синтез, індукція, дедукція) і конкретно-науковий рівні. Теоретико-
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методологічну основу дослідження становлять наукові методи та 

методологічні підходи до формування цілісного уявлення про характер і 

спрямованість трансформації сучасної міжнародної системи на підставі 

узагальнення концептуальних підходів до процесів глобалізації і сутності 

глобалізму. Транснаціональний характер реструктуризації системи 

міжнародних відносин вказує на наявність внутрішньо властивої 

транснаціональним акторам мети розширювати свій міжнародно-політичний 

вплив і важливість у світовій політиці. З цих причин теоретико-

методологічну основу дослідження становлять наукові методи та 

методологічні підходи до поглиблення розуміння трансформації 

неоліберальної глобалізації, критичних теорій глобалізації та концепції 

постглобалізації. 

Із загальнонаукових підходів особливу увагу було приділено політико-

описовому методу, що уможливив систематизацію і загальний аналіз 

фактологічної інформації з проблематики транснаціоналізації міжнародної 

системи і кризи неоліберальної моделі глобалізації. Політико-описовий 

метод зіграв важливу роль у розгляді ролі неоліберальної моделі глобалізації 

на міжнародній системі.  

Багатоаспектність феномена глобалізації  замовила застосування 

сукупності як загальнонаукових, так і виключно політологічних методів 

аналізу. Методологічною основою роботи є системний підхід, який 

передбачає розгляд сучасної світової політики як складної системи різних 

взаємодіючих учасників. Саме системний підхід дає можливість виявити 

загальні та специфічні риси предмета дослідження, тенденції та якісні 

характеристики його розвитку, дозволяє скласти уявлення про міжнародну 

систему як складну і цілісну, що динамічно еволюціонує та трансформується.  

Оскільки міжнародна система за своєю організацією є однією з 

найскладніших суспільних систем, що визначається багатовимірністю 

структури, різноманіттям елементів та поліваріантністю функціональних 
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завдань, множинність зв‘язків і відсутність у міжнародній системі єдиного 

механізму управління зумовлюють і методологічну потребу об‘єднати безліч 

різнорідних явищ, виявити стійкі зв‘язки між ними і спрогнозувати 

подальший розвиток.Системний  підхід дозволяє уявити сучасну міжнародну 

систему якскладну систему, що має велику кількість підсистем і утворюється 

з безлічі елементів, що виявляють себе у ролі акторів в світовій політиці. 

Кількість акторів міжнародної системи постійно й інтенсивно зростає. 

Міжнародні актори, перетинаючи  державні кордони завдяки новітнім 

засобам комунікацій і досягнень у науково-дослідній сфері, починають 

взаємодіяти все активніше, що є вагомим чинником транснаціоналізації 

міжнародної системи. 

Синергетичний  підхід дозволяє більш глибоко зрозуміти механізми 

взаємодії та розбудови ієрархічних взаємозв‘язків між транснаціональними 

акторами в сучасній міжнародній системі, що постійно трансформується. Це 

уможливлює поглибити розуміння механізмів самоорганізації акторів 

міжнародної системи, що транснаціоналізується. Дослідження механізмів 

самоорганізації акторів міжнародної системи є вельми вагомим для 

подальшого вдосконалення теоретико-методологічних засад глобалізму. 

Світ-системний підхід  дав можливість дослідити трансформації 

сучасної міжнародної системи, що складається з центру, напівпериферії та 

периферії, під впливом процесів глобалізації. Найбільш впливові, економічно 

розвинені країни беруть більш активну участь у глобалізаційних процесах. 

Цивілізаційний підхід  дозволив автору визначити особливості стратегії 

постглобалізму, що має на меті врахувати інтереси усіх світових цивілізацій 

та спрямувати їх на формування багатополюсного міжнародного порядку. 

У роботі також використовуються традиційні методологічні прийоми: 

емпіричне узагальнення (спостереження, порівняння тощо); методи 

теоретичного дослідження (абстракція, аналіз і синтез, групування, 

класифікація та ін.), загальнологічні (компаративістика), а також метод 
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складання моделей і сценаріїв. Метод моделювання дозволяє спрогнозувати 

можливі моделі та шляхи трансформації неоліберальної моделі глобалізації, 

пропонувати сценарії розвитку глобалізаційних процесів.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

вперше: 

–структуровано, комплексно і всебічно проаналізовано критичні 

концепції глобалізації як провідного процесу трансформації міжнародної 

системи і чинника транснаціоналізації світового політичного процесу й у 

цьому контексті представлена багаторівнева структура сучасної міжнародної 

системи, що трансформується в умовах збільшення кількості 

транснаціональних акторів; 

– на основі проведеного дослідження концепцій глобалізму як 

взаємопов‘язаної системи, як політичних, соціально-економічних, 

ідеологічних, економічних, військових заходів, що спрямовані на 

утвердження в глобальному масштабі різноманітних доктрин,здійснено 

компоративний аналіз моделей глобалізму (в першій моделі конкретним 

формоутворенням глобалізму виступає та чи та держава;  друга модель –  

розподіленої глобальної відповідальності); і вимірів (мілітарний глобалізм, 

економічний глобалізм, соціальний і культурний глобалізм, політичний 

глобалізм, екологічний глобалізм). Доведено, що за будь-якої концептуальної 

дослідної детермінанти глобалізм як комплексний феномен характеризується 

інтернаціоналізацією стратегій; 

–  узагальнені основні етапи  еволюції наукової думки  щодо проблем 

сутності і значення сучасного глобалізму (реформістські версії глобалізму 

1960-х років; трилатералізм як ідейно-політична альтернатива лібералізму та 

комунізму 1970–1980-х років; ліберально-глобалістські версії глобалізму 

1990-х років; актуалізована парадигма постглобалізму як альтернативи 

неоліберальної моделі глобалізації, плюралізація глобалізму як оформлення 

моделі розподіленої глобальної відповідальності); 
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– на основі комплексного політологічного аналізу структуровано та 

систематизовано наявні європейські концепції трансформації 

глобалізаційних процесів в сучасній міжнародній системі; 

– визначено рівень транснаціоналізації світового політичного процесу 

та з‘ясовано місце нових акторів, які функціонують поза межами кордонів 

національних держав і відіграють важливе значення в міжнародно-

політичних трансформаціях сучасності; 

удосконалено: 

– класифікацію американських концепцій постбіполярного 

міжнародного порядку, спільною рисою яких є  акцентування уваги на 

лідерстві США в міжнародній системі:перший напрям  постулює відсутність 

глобального світового лідера, рівного за комплексом потужності США, та 

можливості у майбутньому відшукати способи відновлення параметрів 

впливу на світову спільноту, другий напрям акцентує увагу на кризі 

неоліберальної моделі демократії та початку ери постглобалізації, що означає 

послаблення позицій США в сучасній міжнародній системі; 

– розуміння того факту, що в умовах розмивання меж відповідальності 

міжнародних акторів у таких важливих сферах світового розвитку, як 

міжнародна безпека, екологія, світова економіка, міграція тощо, вирішення 

глобальних проблем сучасності залежить від ефективної взаємодії державних 

і недержавних акторів; 

- наукове твердження про інтенсифікацію впливу транснаціоналізації 

на зовнішню політику держав, що підтверджується посиленням їх інтеракцій 

з різними акторами міжнародної системи і зміною зовнішньополітичного 

інструментарію держав, де поряд із класичними дипломатичними зовнішніми 

діями і використанням засобів, що застосовуються для підтримки влади, 

використовуються і зовнішньоекономічні санкції та заходи у разі відвертого 

порушення державними акторами загальноприйнятих норм міжнародного 

права; 
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набуло подальшого розвитку: 

– обґрунтування трансформаційної ролі транснаціональних акторів у 

міжнародній системі, яка в першу чергу виявляється в посиленні впливу їх 

політичної складової; 

– положення про те, що транснаціональні актори на рівні з державами є 

активними провідниками глобалізації, які мають значний вплив на 

трансформаційні процеси, а їх вплив на світову політику постійно зростає у 

зв‘язкуз більш ефективною порівняно з національними державами 

транскордонністю; 

– політологічне визначення спільного і відмінного в категоріях 

«глобалізм» і «мондіалізм»; 

– визначення та подальше запровадження у науковий обіг наукової 

категорії «детериторизація». 

Практичне значення одержаних результатів дослідження випливає з 

його актуальності та наукової новизни і полягає в тому, що ґрунтовні 

висновки дисертаційної роботи, що є авторськими та науково 

обґрунтованими, можуть бути використані для подальших дослідженьу 

галузі міжнародних відносин. Такі результати можуть бути корисними для 

подальших наукових розвідок у глобалістиці як наукової дисципліни, а також 

усіх суміжних дисциплінах та напрямах науки про міжнародні відносин. 

Результати наукового дослідження можуть  використовуватися у процесі 

підготовки низки навчальних курсів. Матеріали дисертації можуть 

використовуватися студентами, викладачами та науковцями під час 

підготовки навчальних і наукових матеріалів, зокрема, підручників, 

монографій та наукових розвідок. Прикладний аспект роботи полягає в тому, 

що її результати можуть бути корисними для органів державної влади 

України та міжнародних організацій. Основні положення та висновки 

дисертації можуть використовуватися науково-дослідними інститутами та 

інформаційно-аналітичними структурами.  
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

апробовано у наукових доповідях на міжнародних наукових конференціях: 

Міжнародна наукова конференція «Виклики європейській архітектурі 

безпеки: український контекст» (м. Київ, Дипломатична академія України 

при МЗС України, 9 жовтня 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 21 жовтня 2014 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна 

дипломатія»  (м. Київ, Дипломатична академія України при МЗС України, 

18 грудня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція «Зовнішня політика 

Туркменістану як фактор безпеки і стабільності у світі» (м. Київ,  

Дипломатична академія України при МЗС України, 12 березня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна» (м. 

Київ, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, 2 квітня 2015 

р.); Міжнародна наукова конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (м. Київ, Дипломатична 

академія України при МЗС України, 23 квітня 2015 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України в 

політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 

Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, 15 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, Інститут 

міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, 22 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішня політика і 

дипломатія: український та світовий досвід» (м. Київ, Дипломатична 

академія України при МЗС України, 23 грудня 2015 р.); IV Міжнародний 

молодіжний науковий форум «Україна у світі, світ про Україну» (Київ, 

Дипломатична академія України при МЗС України, 25 березня 2016 р.); 
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Міжнародна наукова конференція «Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики» (м. Київ, Дипломатична академія України 

при МЗС України, 19 травня 2016 р.).  

Особистий внесок дисертанта.Особистий внесок дисертанта. 

Дисертаційна робота є самостійною науковою розробкою автора. Всі 

положення та висновки дослідження розроблено безпосередньо дисертантом. 

Сформульовані в дисертації наукові результати, висновки, рекомендації та 

пропозиції належать особисто автору та є його науковим доробком. У 

науковій публікації Матвєєва О.В., Шергін С.О. США і криза неоліберальної 

моделі глобалізації. Зовнішні справи. 2016. №5. С.18-21, яка опублікована у 

співавторстві, здобувачу належить загальна проблематизація, узагальнення та 

аналіз результатів, висновки. Розробки та ідеі ̈ співавтора у дисертації ̈ не 

використовуються.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових 

праць загальним обсягом 3,2 друк. арк., 8 публікацій належать особисто 

автору, 1 публікація у співавторстві.  Автором опубліковано 6 статей у 

наукових фахових політологічних виданнях України, 1 з яких у фаховому 

виданні України, що входить до міжнародних науково-метричних баз, та 3 

тез наукових доповідей за результатами міжнародних наукових конференцій. 

Структура дисертації обумовлена визначеними метою, завданнями, 

об‘єктом і предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, восьми підрозділів, висновків до розділів та дисертації, списку 

використаних джерел (284 найменувань англійською, російською та 

українською мовами на 27 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 226 

сторінок, з них основного тексту – 188 сторінок. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Метою даного розділу є визначення теоретико-методологічних засад 

дослідження  процесів глобалізації, здійснення  авторського аналізу сутності 

і значення сучасного глобалізму в контексті політологічного дискурсу 

глобалізації як наукової проблеми та аналіз рівня розробки об‘єкта та 

предмета нашого дослідження в політичній науковій думці. 

 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження процесів 

глобалізації 

 

В умовах глобалізації відбувається інтенсивна взаємодія усіх учасників 

міжнародних відносин. Розвиток інноваційних високих технологій, 

електронних телекомунікацій та комп‘ютерної техніки прискорюють 

глобалізаційні процеси. З‘являється більш економічний і високошвидкісний 

транспорт, що наближає один до одного континенти і держави. Створюються 

передумови для стрімкого зростання транскордонних обмінів. Потоки 

інформації, капіталів, товарів і послуг, мобільність людини, діяльність 

різнобарвних міжнародних організацій, а також транснаціональних 

корпорацій, глобальні системи комунікацій та інформації утворюють 

різнорівневу систему міжнародних відносин, в яку інтегруються все більше і 

більше міжнародних акторів. 

Політико-правова система людства проходить певний етап в своєму 

формуванні в нових умовах становлення планетарної цивілізації. У період 

посилення глобалізаційних процесів новим науковим змістом наповнюються 

такі поняття, як свобода і права людини, формуються політико-правові 

інститути нового рівня, які потенційно намагаються зробити все можливе для 
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того, щоб забезпечити подальший сталий розвиток людства. З‘являються 

передумови реалізації ідеї справедливої правової держави та громадянського 

суспільства. Сучасні держави делегують все більше повноважень впливовим 

міжнародним організаціям та іншим акторам. У той же час відбувається 

послаблення національних держав завдяки неоліберальній моделі 

глобалізації, що сприяє трансформації  суверенітету національних держав. 

Соціальна трансформація в умовах модернізації та глобалізації пов‘язана з 

перетвореннями в системі соціальних орієнтирів народів світу, зі змінами 

пріоритетів у ставленні суспільства і держави до людини, її інтересів і потреб 

[1, c. 63]. 

Таким чином, трансформаційні процеси глобалізації ведуть до змін у 

всіх сферах політичного та суспільного життя. Цільовою спрямованістю цих 

перетворень є інтеграція, прагнення до встановлення єдності і різноманіття. 

Розгляд трансформаційних процесів глобалізації, виявлення методологічної 

основи і стратегічної спрямованості цих процесів, спроба зрозуміти, 

усвідомити їх політичні та соціально-економічні наслідки, визначення їх 

евристичного потенціалу для розроблення теми є однією з завдань даного 

дослідження. 

У ході аналізу наукової літератури стало можливим виділити   

економічний,геополітичний, соціально-політичний, соціально-культурний, 

міжнародно-політичний та історико-цивілізаційний напрями і підходи до 

глобалізаційних процесів; економічний напрям представлений теорією 

інтернаціоналізації, теорією периферійного капіталізму, теорією глобальної 

економіки, неоліберальною теорією, теорією фінансової 

глобалізації;геополітичний напрям – теорією фрагментації, теорією 

«глобалокалізма, теорією глокалізації;соціально-політичний напрям – 

концепціями неомарксизму, системи систем, суспільства ризику, 

трансформації соціального досвіду, «Open Future», побудови глобальної 

системи координат, заміни типу зв‘язків між людьми, вестернізації; 
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соціально-культурний напрям – теоріями глобальної цивілізації, нового типу 

еліт; міжнародно-політичний напрям: «цілого світового співтовариства», 

«глобалізації стурбованості», виникнення нової міжнародної системи, 

правової глобалізації;історико-цивілізаційний напрям: концепцією 

об‘єктивного історичного розвитку та еволюції; заперечення глобалізаційних 

процесів – теорією заплутаного порядку. 

Отже, можна стверджувати те, що проблематику глобалізації 

опрацьовують науковці різних дисциплін, що дає можливість 

встановититенденції глобалізаціїмайже у  будь-якійсфері суспільного життя. 

Варто наголосити, що  дослідницькі умовиводи здебільшогомають спільні 

точки дотики, що, однак, не означає цілковиту тотожність їх наукових 

інтересів. 

Розв‘язання поставлених у дослідженні завдань потребує провадження 

комплексного підходу. У зв‘язку з цим методологічну основу роботи 

становили загальнонаукові та політологічні методи, доповнені в конкретних 

випадках підходами порівняльного і структурно-функціонального аналізу, 

методами історичним, комунікативного та культурологічного підходів, 

методами, характерними концепціямиглобалістики, міжнародних відносин, 

політичного прогнозування. Їхнє застосування відбувалось із урахуванням 

історичного та соціокультурного контексту. 

Основними методологічними принципами концепції глобалізації мають 

стати принципи системності, історизму, еволюціонізму, єдності логічного й 

історичного, матеріалістичного розуміння історії, багатоваріантності 

соціального прогресу (наявність альтернативних форм (атракторів) 

соціальних режимів на кожній універсальній стадії соціальної еволюції). 

Методологія дослідження, заснована на принципах системності, історизму і 

матеріалістичному розумінні історичного процесу, дозволила досягти 

поставленої мети й уникнути однобічності та суб‘єктивізму, властивих 

багатьом працям, присвяченим дослідженню тематики глобалізації [2, c. 218]. 
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Використовувана методологія дозволила з‘ясувати сутність даного процесу, 

визначити його основні причини та наслідки, а також специфіку періоду 

глобалізації порівняноз іншими етапами всесвітньої історії. 

Відповідно до неоліберальної школи глобалізація не є лінійним 

процесом, а навпаки, це досить суперечливий, нерівномірний процес, що 

постійно змінює власні форми. Нерівномірну глобалізацію слід подавати як 

складний та суперечливий процес, який включає в себе як інтеграцію, так і 

дезінтеграцію, як загальне, так і окреме, як культурну диференціацію, так і 

гомогенізацію [3, c. 123]. 

Геополітичний напрям у вивченні глобалізації дістав поширення в 

останні десятиліття, коли стала приділятися особлива увага зв‘язку 

глобалізації з фрагментацією, а також локалізацією та регіоналізацією. 

Переважна більшість дослідників неоліберальної моделі глобалізації 

вважають її продуктом світової інтеграції, яку необхідно розглядати як 

взаємопов‘язаний процес із глобалізацією [4, c. 146]. Регіоналізація – конче 

потрібний етап на шляху до реальної глобалізації сучасної міжнародної 

системи. Саме регіоналізація ефективно відображає розбіжності між 

груповими і довгостроковими глобальними інтересами [5, c. 121]. Тенденція 

до локалізації, в свою чергу, пов‘язана з послабленням ролі національно-

державної спільності, яку дедалі частіше замінює локальне співтовариство [6, 

с. 113]. 

Американський дослідник Дж. Розенау визначає процеси локалізації та 

глобалізації як діалектично взаємопов‘язані в терміні «фрагментація», що 

означає будь-які зміни, які полегшують поширення владних повноважень за 

межі існуючих територіальних кордонів і водночаспевні перетворення, в 

яких обсяг владних повноважень звужений [7, c. 24]. У певній мірі з цією 

теорією узгоджується концепція глобалокалізму Е. Млінера і Ч. Алджера. 

Вони підкреслюють найважливіші зміни, що відбуваються в локальних  

спільнотах, які тісно пов‘язані з географічною локалізацією і відносною, 
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проте все ж осілістю. На думку авторів, це дозволяє встановити 

найважливіший зв‘язок «локальне – глобальне» (англ. local-global nexus). 

Також зв‘язок глобалізації та локалізації пропонують висловлювати через 

таке поняття, як «глокалізація», що означає, за Р. Робертсоном, сучасну 

еволюцію культури в ході процесу модернізації локальних культур, яка й 

покладена в основу глобалізаційних процесів [8, c. 13]. 

На даному етапі дискусії про глобалізацію набуває великого значення 

соціально-політичне спрямування, тому що глобалізаційні процеси зачіпають 

не тільки політичну та економічну сфери життєдіяльності суспільства, а й усе 

світове співтовариство загалом. 

Однією з останніх концепцій глобалізації є концепція відкритого 

майбутнього. Її прихильники кажуть про демократичну глобалізацію по 

горизонталі на основі «незчисленно різноманітних самодіяльних ініціатив, 

що зв‘язують народи узами кооперації та інтеграції перед обличчям спільних 

проблем і викликів» [9, с. 330]. Ще однією особливістю є  те, що такий 

різновид глобалізації називають  глобалізацією знизу через наявність як 

безпрецедентних контактів, тісним взаємозв‘язком між особистостями, 

об‘єднаннями людей та організаціями,,у встановленніновітньої громадської 

свідомості, що має в підґрунтізагальнолюдські цінності, рівноправність, 

соціальну справедливість, демократичні принципи й обстоювання прав і 

свобод людини. З цією концепцією узгоджується висунуте антиглобалістами 

твердження про альтернативну глобалізацію, тобто іншу ніж та, яку 

проводять центри наднаціональної фінансово-економічної влади. 

Прийнята в дослідженні методологія передбачає розгляд суспільства як 

системи, що історично розвивається та еволюціонує. Концепція глобалізації 

основний акцент робить на просторовому аспекті розвитку соціального 

життя. Відповідно, глобалізація повинна розглядатися як історичний процес 

трансформації соціальних інститутів, пов‘язаний зі змінами організації 
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суспільства в просторі, ролі кордонів, інтенсивності глобальних міжнародно-

політичних взаємодій учасників міжнародної системи. 

Однією з основних суперечностей, які існують в сучасному дискурсі 

неоліберальної глобалізації, є розбіжність серед дослідників з питання 

історичної тривалості процесу глобалізації. Поширеними є дві протилежні 

точки зору: по-перше, що глобалізація є відносно новим явищем і пов‘язана з 

радикальними змінами в сучасному світі і що, по-друге, глобалізація має 

тривалу історію, то ті феномени, які з нею пов‘язують, можуть бути виявлені 

ще на ранніх етапах історії людства. Для вирішення зазначеного вище  

теоретичнихрозбіжностей в даному дослідженні проводиться розрізнення 

між «глобалізаційними тенденціями», з одного боку, і «глобалізацією» – з 

другого. Дане термінологічне розходження будується на діалектичному 

принципі переходу кількісних змін у якісні. У роботі обґрунтовується ідея 

про те, що глобалізаційні тенденції в різних сферах соціального життя є 

необхідним атрибутом соціального прогресу взагалі і супроводжують всю 

історію цивілізації. Глобалізація ж є процесом, характерним для самого 

останнього часу. Вона означає скачок в нерівномірному, але стійкому в 

довгостроковій перспективі розвитку глобалізаційних тенденцій [10, c.132]. 

Отже, про відправну точку глобалізації ведуться численні дискусії 

серед зарубіжних і вітчизняних вчених. Наприклад, згадуваний раніше 

англійський дослідник Р. Робертсон  вважає, що глобалізація почалася в 

півстолітній відрізок між 1875 і 1925 рр., коли були позначені часові пояси, 

повсюдно прийнятий григоріанський календар, впроваджена міжнародна 

система телеграфного зв‘язку [11]. Г. Терборн розділив глобалізацію на етапи 

або «хвилі», перша з яких виявила себе в ході поширення основних світових 

релігій [12]. І. Уоллерстайн відраховує початок глобалізації з періоду 

посилення впливу західного капіталу в Новий час [13]. Але найбільш 

логічним автору видається твердження про те, що тенденції глобальних 

процесів виникли ще за часів зародженнялюдської цивілізації. Такі тотожні 
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поняття, як «взаємопов‘язаність» і «взаємозалежність», що стали ознаками 

глобальності, розвивалися від початку виникнення людства і його 

поступового  оформлення як планетарного явища. 

Дослідження, що передбачили появу ідеї глобалізації, стали широко 

відомі з XIX ст. в працях В. Вернадського, О. Конта, К. Маркса, Ф. Енгельса. 

Думки В. Вернадського про ноосферу як про вищу стадію еволюції біосфери, 

що визначає подальшу еволюцію і роль людства у Всесвіті, є глибокими і 

близькими до розуміння сучасного етапу глобалізації [14, с. 217]. О. Конт 

розмірковував про можливість появи в майбутньому «єдиного світового 

співтовариства людей, «всесвітньої родини», якій ще немає в дійсності, але її 

існування у дещо віддаленій перспективі можливо» [15, с.206]. 

Подібні ідеї ґрунтувалися на тому, що населення планети і насправді 

має загальне середовище проживання, єдину природу й єдину мету. К. Маркс 

писав про соціально-економічні передумови того, що зараз можна віднести 

до складових глобалізації, про експлуатацію буржуазією всесвітнього ринку і 

формування космополітичного виробництва і споживання продуктів. 

К. Маркс наголошував, що з поширенням світової торгівлі і ринку, уніфікації 

промислового виробництва національна відособленість і відмінності народів 

нівелюються [16, с. 427]. Первісна ідея глобалізації може здатися як 

здійсненням мрій людини про загальнопланетарний простір, так і аналізом 

проявів глобалізації на основі реалій часу. 

Наукові праці, присвячені аналізу безпосередньо глобалізації як явища, 

з‘явилися наприкінці ХХ ст. і характеризувалися високою часткою 

міждисциплінарності через необхідність описати явище з різних позицій. 

Осмислення сутності глобальних процесів, їх причин, історичних меж, 

характеру і наслідків стало предметом полеміки серед дослідників різних 

сфер гуманітарного знання: політологів, економістів, етнографів, 

культурологів, соціологів, істориків, юристів тощо [17]. У широкому сенсі 

глобалізацію позначають як спрямованість розвитку людства і всієї світової 
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історії. У вузькому сенсі глобалізація є історичним явищем, що позначає 

процеси розвитку і подальшого посилення всесвітніх зв‘язків від питань 

міжнародної освіти до вирішення глобальних проблем сталого розвитку 

людства. Отже, у визначенні дефініції «глобалізація» виникають значні 

методологічні та термінологічні труднощі. 

Сутність глобалізації полягає в неоднорідних за їх генезисом, проявом, 

динамікою і наслідками процесах, що потребують аналізу глобалізації як 

незалежної єдиної системи явищ і відносин, які відрізняються внутрішньою 

суперечливістю. Наприклад, М. Арчер описує глобалізацію у вигляді 

багатогранного явища, що привело до підвищення світової взаємної 

залежності [18]. Для Р. Робертсона, автора фундаментальних праць, 

присвячених глобальним процесам, глобалізація –  це «умова людського 

існування» [19]. Інший британський дослідник М. Уотерс подає глобалізацію 

у вигляді соціального руху, що стирає географічні кордони і культурні 

принципи [20]. 

У поданні Е. Гідденса глобалізація продовжує напрям модернізації 

[21]. За його припущеннями, основною проблемою XXI ст. буде запеклий 

конфлікт між фундаменталізмом і космополітизмом. У цьому контексті 

важливо підкреслити думку дослідника про те, що глобалізація не глибоко 

вторгається в місцеву своєрідність культур, але часто-густо протікає 

паралельно існуючим процесам. Він пропонує розглядати глобальні явища на 

різних рівнях: держав-націй, світового економічного ринку і глобального 

громадянського суспільства. Е. Гідденс приділяє велику увагу змінам, які 

відбуваються з національною державою й етнічною ідентичністю, роблячи 

акцент на тому, що уряди держав повинні проводити політику етнічного та 

культурного різноманіття,попереджаючи, що світ у ході глобалізації не 

тільки не став більш керованим, але й взагалі вийшов з-під контролю і 

вислизає з рук [21].  
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Погляди Е. Гідденса дуже важливі для структурування глобальних 

процесів. Вони є орієнтиром, відправною точкою для більшості сучасних 

досліджень за досліджуваною проблематикою. У концепції У. Бека питання 

глобалізації ставиться як питання світового суспільства без світової держави 

[22]. З. Бауман приділяє особливу увагу питанням глобалізації та локалізації. 

наголошуючи при цьому, що такі протилежні одна одній явища як інтеграція 

і розпад, глобалізація і локалізація тісно пов‘язані між собою в епоху 

глобальних процесів і можуть бути об‘єднані терміном, запропонованим Р. 

Робертсоном – «глокалізація» [23]. 

В цілому ж, незважаючи на різноманітність думок, в науковій 

літературі США і Західної Європи під глобалізацією переважно розуміють 

вестернізацію як головнулінію розвитку сучасного світу. Е. Гідденс та 

Р. Робертсон вважають, що глобалізація – це більш широкий процес, ніж 

вестернізація. На прикладі країн Східної Азії, на які впливає  вестернізація, 

вони показали та довели самостійний розвиток цих регіонів. Інші вчені 

трактували глобалізацію як розширений варіант вестернізації, повсюдного 

поширення культури, інститутів і капіталу Заходу [24, с. 113]. Основна 

суперечка між прихильниками різних думок полягає в питанні про те, чи 

зможе незахідний світ увійти в фазу глобалізації, минаючи стадію 

вестернізації. 

Переміщення інформації, культурних цінностей через кордони 

сприяють злиттю та поєднанню культур, створюють основу 

транснаціонального суспільства зі складною ідентифікацією, що поступово 

знаходить своє втілення і водночас об‘єднує людей в транснаціональні рухи та 

інституційні структури. Комплексні політичні та соціально-економічні 

процеси впливають на мережі регіональних і міжнародних структур. В свою 

чергу зовнішньополітичні рішення низки держав і міжнародних організацій 

перетинають кордони національних територій [25].  
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Прихильники неолібералізму (або неоконсерватизму, як його часто 

називають) дотримуються того погляду, що політичне життя, як життя 

економічне, є предметом індивідуальної свободи або ініціативи. Відповідно, 

невтручання чи вільне ринкове суспільство є ключовим у міжнародних 

відносинах, разом із поняттям «мінімальної держави». Політична програма 

неолібералізму враховує поширення ринку в нові сфери життя; створення 

держави, з можливістю інтервенції в економіку та соціальне життя; 

скорочення влади конкретних груп (наприклад професійних спілок) у плані 

досягнення їхніх цілей. З цього погляду вільний порядок несумісний із 

запровадженням законів, які визначають, як люди повинні використовувати 

засоби, що є в їхньому розпорядженні.  

Великі дебати навколо глобалізації виводять деякі з 

найфундаментальніших проблем сучасності. Вони ставлять основні питання, 

що стосуються організації суспільних відносин і траєкторій глобальних 

соціальних змін. Отже, вони розглядають проблеми, які опиняються в центрі 

політичної дискусії, висвітлюючи стратегічні альтернативи, перед якими 

стоять суспільства, і обмеження, які визначають можливості ефективних 

політичних дій. Дискусії, які точаться між глобалістами та 

скептиками,зачіпають насамперед питання тлумачення, щосвідчить про 

їхню поверховість, керуючись комплексними інтерпретативними межами. 

Констатується також наявність колізії з концептуалізацією й 

інтерпретацією деяких із найважливіших положень [26, c. 125]. 

Щоправда, було б помилкою робити з цього висновок про те, що 

домінантне становище одного чи іншого наукового напряму має вторинне 

значення. Часто-густо різновиди доказів, які пропонує та чи інша сторона, 

суттєво відрізняються. Приміром, скептики найбільше акцентують увагу на 

організації виробництва і торгівлі, наголошуючи на географічній 

традиційності багатонаціональних компаній і маргінальних змінах, що 

відбулися у співвідношенні «торгівля – ВВП»протягом ХХ ст. В свою 
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чергу глобалісти схильні зосереджувати увагу на фінансовій 

дерегуляції,стрімкому розвитку глобальних фінансових ринків, який 

відбувся після розпаду біполярної міжнародної системи. Скептики 

спираються на початковості національних інтересів і культурних традицій 

національних союзів, тоді як глобалісти беруть до уваги транснаціональну 

політичну проблематику, а саме захист та збереження навколишнього 

середовища, забруднення довкілля у глобальних обсягах, глобальне 

потепління і фінансові кризи,  які відіграють помітну роль для прийдешніх 

поколінь. Враховуючи все зазначене вище, вважаємо, що обґрунтований 

висновок про наукові дебати між глобалістами та скептиками не 

закінчуються, тому  мають і надалі досліджуватись [27; 28; 29].  

Наукові дебати між скептиками і глобалістами показують, що обидва 

наукові напрями заслуговують на увагу та мають цінні наукові доробки. 

Скептична доктрина вирізняється історичною глибиною, та її слід 

аналізувати, якщо треба адекватно обстояти позицію глобалістів. Чимало 

емпіричних заяв, підтриманих аргументами скептиків,  приміром ті, які 

стосуються історичного значення сучасної торгівлі та прямих інвестиційних 

потоків, потребують детального вивчення. Проте слід також зазначити, що 

науковий доробок глобалістів у його найрізноманітніших формах не 

висвітлює епохальних трансформацій, які відбуваються в просторовій 

організації влади: «щоразу іншу природу комунікації, поширення й 

інтенсифікацію технічних змін, поширення капіталістичного економічного 

розвитку, дедалі більший розмах заходів глобального управління, – навіть 

якщо його розуміння цих тем іноді перебільшує їхній масштаб і вплив» [30, 

c. 647].  

Далі зазначимо, що кожний науковий напрям дослідження 

неоліберальної глобалізації, представлений як глобалістами, так і скептиками, 

в кожній позиції має свої переваги та недоліки. Найбільш аргументованими 

заяви глобалістів звучать тоді, коли вони зосереджуються на 
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інституціональних і процесуальних змінах у сфері економіки (створення 

глобальної системи торгівлі, інтеграція фінансових ринків, поширення 

транснаціональної системи виробництва), політики (розвиток глобальних 

політичних процесів і зміцнення управління всередині політичних кордонів) та 

охорони довкілля (проблема екологічної деградації, яка надто зачіпає землі 

спільного користування і біологічну варіативність). Однак погляди глобалістів 

стають уразливішими до критики, коли вони беруть до уваги рух людини, 

людську постійність, а також культурні і моральні особливості. Наявні факти 

свідчать про те, що на сьогодні міграція щойно досягла того рівня, яким 

характеризувалася наприкінці ХІХ ст. (втілена в поняттях масштабу й 

інтенсивності); що роль національних (і місцевих) культур лишається 

ключовою в громадському житті майже в усіх політичних спільнотах; що 

продукти іноземного імпорту національні спільноти постійно сприймають і 

щоразу трактують по-новому, інакше кажучи, вони стрімко пристосовують їх 

до місцевої специфіки [31; 32].  

Беручи до уваги глибоке коріння національних культур та етноісторій і ті 

численні способи, в які вони видозмінюються, та той факт, що загального 

глобального способу мислення не існує, не є справжньою несподіванкою [33, 

c. 82]. Незважаючи на масове переміщення інформації, уявлень людей по 

всьому світі, є в кращому разі лише кілька символів універсальної, інакше – 

глобальної, історії в розвитку і кілька символів занепаду, що його переживає 

націоналізм.  

Попри те що існують безсумнівні відмінності між глобалістами та 

скептиками, важливо виділити точки дотику між ними. Дискусія не просто 

розглядає «човни, які пливуть у нічній темряві». Звичайно, і глобалісти,і 

скептики визнають, що «в останні десятиліття в економічній 

взаємозалежності всередині і між регіонами спостерігалося помітне 

зростання, хоча і з багатоаспектними й неадекватними наслідками для 

різних спільнот; міжрегіональна і глобальна (політична, економічна й 
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культурна) конкуренція вносить зміни в старі ієрархії та зумовлює появу 

нових відмінностей у рівні добробуту, влади, привілеїв і знань; 

транснаціональні і міжнародні проблеми, як, наприклад, поширення 

генетично модифікованих продуктів,  відмивання грошей і глобальний 

тероризм, стають дедалі актуальнішими, примушуючи брати під сумнів 

традиційну роль, функції  та  інституції   відповідальності національного 

уряду; тривала експансія міжнародних організацій на регіональному і 

глобальному рівнях – від ЄC до COT – яка порушує важливі нормативні 

питання щодо того, як сконструйований світовий порядок і чиї інтереси він 

обстоює» [29, c. 112]. Цепотребує осмислення політичних, економічних і 

культурних перетворень тареальних думок від державних 

діячівщодомайбутніх можливостей і форм дієвого політичного регулювання 

та демократичної відповідальності. 

Наразі констатуємо, що як скептики, так і глобалісти погоджуються, що 

зв‘язки і стосунки серед політичних спільнот зазнали суттєвих змін. Інакше 

кажучи, можна було акцентувати увагу на значному розширенню в 

інформаційно-комунікаційній сфері, економічних і політичних зв‘язках 

всередині та між регіонами. Також можна підкреслити той факт, що 

транснаціональні й міжнародні проблеми починають набувати актуальності в 

межах усієї міжнародної системи. Так само помітним є зростання кількості та 

значення міждержавних організацій, міжнародних недержавних організацій і 

соціальних рухів, які займаються регіональними та глобальними справами. 

Констатується й той факт, що наявних політичних механізмів та установ 

національних держав у майбутньому буде недостатньо, щоб мати справу з 

невідкладними регіональними та глобальними проблемами, наприклад, 

глобальною нерівністю та соціальною справедливістю. Щоб окреслити 

значення таких угод, було б корисно сконцентруватися на проблемах, які 

виникають перед традиційними концепціями політичних спільнот перед лицем 

глобальних соціальних, економічних та політичних змін [34]. 
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Сьогодні маємо необхідність акцентувати увагу на тому, що усі учасники 

міжнародно-політичної взаємодії в межах сучасної міжнародної системи та 

міжнародного порядку інтегровані в складні структури взаємопов‘язаних сил, 

стосунків і мереж. Поза сумнівом, вони структуруються за ознаками 

нерівності та ієрархії, як наполягають скептики. Навіть наймогутніші з них, 

зокрема й держави, зазнають впливу нових умов, що постійно змінюються, і 

процесів регіонального та глобального характеру. Слід наголосити на деяких 

моментах, щоб визначити несталі стосунки між сучасними національними 

державами. Два наукові напрямихарактеризуються підвищенням 

екстенсивності, інтенсивності, швидкості та впливу міжнародних і 

транснаціональних контактів, і всі порушують важливі питання щодо 

еволюційного характеру політичної спільноти.  

У світі, де сильні держави легко приймають рішення не лише за власні 

народи, але й за інші, і де транснаціональні актори й сили в різноманітні 

способи переступають межі національних спільнот, питання про те, хто перед 

ким має звітуватися і на якій підставі, самі по собі розв‘язати непросто. 

Політичний простір для розвитку і здійснення ефективного врядування, а 

також управління вже не пов‘язуються з обмеженою політичною територією і 

тому констатується трансформація в питанні відповідальності влади. На 

сьогодні основні форми політико-системної організації передбачають 

комплексну детериторіалізацію і ретериторіалізацію політичної влади [35, 

c. 17-24]. Сучасні глобальні зміни асоціюються з трансформацією державної 

влади, як роль і функції держави визначаються, відновлюються і 

запроваджуються на новий лад на стику мереж і систем, які регіоналізуються 

і глобалізуються. Прості формулювання, які свідчать про занепад, застій або 

розлад держави, здатні неадекватно відобразити реальну картину.  

Безліч причин можуть поставити під сумнів теоретичну та емпіричну 

базиконцепції, що держави відходять на задній план перед неоліберальними 

моделями глобалізації. Положення, яке автор намагається розвинути, 
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заперечує багато аргументів представників такого наукового напрямкуяк 

глобалісти, а також скептики. Не тільки глобальні, але й регіональні мережі 

комплексної взаємодії розвиваються та еволюціонують по-різному, 

багатопланово впливаючи на різні країни. Більш того, сучасний національний 

суверенітет у регіонах інтенсивного взаємопроникнення і розділених структур 

влади остаточно не зазнав руйнувань. Швидше в таких регіонах суверенітет 

просто істотно змінився тому, що він, певним чином, перетворився на широку 

і неподільну форму державної влади, що втілена в окремій країні, а також 

впроваджену через систему складних, часто-густо об‘єднаних центрів влади, 

а також взаємозв'язаних сфер впливу [29]. Іншими словами, відбулася 

реконфігурація політичної влади. 

У контексті нашого дисертаційного дослідження вважаємо за доцільне 

назвати таку зміну щодо влади не глобалістичною і не скептичною, а 

трансформаційною, яку можна пояснити модифікованою версією 

глобалістичної аргументації, наголошуючи, що оскільки сучасні моделі 

глобальних політичних, економічних і комунікативних потоків є історично 

безпрецедентними, їх напрям залишається незрозумілим, тому що глобалізація 

– це непередбачуваний історичний процес, який супроводжується 

конфліктами та напруженістю. І в результаті маємо динамічну й відкриту 

концепцію, яка визначає глобалізацію як науковий напрям і описує новий вид 

світового порядку, до якого може привести. Якщо порівняти зі скептичним чи 

глобалістичним поглядами, трансформаційна позиція не висуває тверджень 

про майбутній напрям розвитку глобалізації і не оцінює її сучасного стану у 

співвідношенні до певного єдиного, сталого ідеального «глобалізованого 

світу», незалежно, чи це глобальний ринок, чи глобальна цивілізація» [36, 

c. 47]. Швидше така позиція говорить про глобалізацію як про довготривалий 

історичний процес, який має певні проблеми і суттєво визначається низкою 

спільних факторів. 
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Серцевиною трансформаційної позиції є віра в те, що сучасна 

глобалізація відроджує чи створює наново владу, функції та вплив 

національних урядів. Не викликає сумніву той факт, що безліч держав до 

цього часу тримають під потужним законним контролем все те, що 

відбувається на їхніх територіях. Наукова позиція трансформаціоністів 

полягає в тому, що це необхідно порівняти і досліджувати поруч з дедалі 

більшими повноваженнями установ міжнародного управління і вимогами та 

зобов‘язаннями міжнародного права. Це особливо наочно видно «в 

Євросоюзі, в якому суверенна влада розподілена між міжнародними, 

національними та місцевими державними органами, але також є очевидною і в 

роботі міждержавних організацій, таких як, наприклад, COT» [37, c. 98].  

Однак, навіть за умови якщо суверенність не втрачається, держави-

нації все одно більше не можуть (якщо вони колись і мали таку змогу) бути 

єдиними, хто контролює і визначає все, що відбувається в межах їхніх 

державних кордонів. Відтак, складні глобальні мережі будь-якого 

спрямування, соціально-економічні, політичні, екологічні, пов'язують 

окремих акторів міжнародних відносин через комплексні системи взаємодії. 

Більш того, глобальні інфраструктури комунікацій і транспорту підтримують 

новітні форми економічної та соціальної організації, що виходять за 

національні кордони. Державні установи і суб‘єкти влади можуть 

розташовуватись дуже далеко один від одного. Враховуюче цей факт така 

наукова категорія, як держава-нація як незалежний, ізольований елемент 

сьогодні існує лише теоретично і не розкриває в повній мірі значення даної 

категорії. Відтак, трансформується і саме суверенне право, що засновано на 

територіальних принципах починає ставати чимось «аномальним» поряд з 

транснаціональною організацією багатьох аспектів сучасного соціально-

економічного та соціального життя. Глобалізація в такому трактуванні 

асоціюється з кардинальним перетворенням у такому трикутнику, як 

«суверенність, територіальність та політична влада» [38, c. 230]. 
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В основі цих проблем лежить розширення кола проблем, які виходять за 

межі кордонів, що розмивають чіткі розбіжності між внутрішньою та 

зовнішньою політиками. Майже в усіх основних сферах політики національних 

урядів виникає потреба в транскордонному координуванні та контролі через все 

більше залучення національних політичних спільнот у регіональні та глобальні 

процеси. Більш того, масштаб, інтенсивність та потужність впливу великої 

кількості процесів – економічних, політичних та екологічних, порушують 

питання про те, кому вони мають бути найвідповідніше адресовані. Якщо 

найсильніші геополітичні сили не можуть розв‘язати багато нагальних питань 

лише силою своєї влади, тоді необхідно переглянути наявні структури і 

механізми відповідальності. Це стосується також і питань охорони довкілля 

[39]. 

«Новітній етап глобальних змін трансформує фундамент світового 

порядку за допомогою трансформації таких понять як суверенна держава, 

політична спільнота та глобальне управління. Однак дані трансформаційні 

процеси необхідно сприймати як незворотні. В цілому не можна 

стверджувати, що дані процеси є позитивними для сталого розвитку людства. 

Глобалізація зумовлює перехід від політичної влади однієї держави до 

новітньої і комплексної форми багаторівневої глобальної політики. Це слугує 

основою для того, через що впроваджуються політико-системні механізми 

контролю. У підсумку міжнародний порядок, що формується уявляємо як 

надскладний комплекс, взаємопов‘язаних елементів, в якому держава 

інтегрована в розвинену систему багаторівневого регіонального та 

глобального управління. Існують численні взаємопов‘язані та 

взаємообумовлені політичні процеси  всередині сучасної системи 

міжнародних відносин та світового порядку, що формується» [40].  
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1.2. Сутність і значення сучасного глобалізму в контексті 

політологічного дискурсу глобалізації як наукової проблеми  

 

Як було доведено в попередньому підрозділі, глобалізація являє собою 

різнобічний, суперечливий і різноспрямований процес, пов‘язаний як з 

цілком конкретними політичними, економічними, технологічними та іншими 

досягненнями або ризиками, що піддаються прогнозуванню, так і з 

побічними ефектами, як з явними, так і з неявними, які вкрай ускладнюють 

міжнародно-політичне прогнозування.  

Незважаючи на численні наукові роботи, присвячені глобальним 

процесам і проблемам, дослідження глобалізації залишається актуальним, 

причому як в теоретико-методологічному, так і в прикладному аспектах. 

Проблема глобалізації настільки широка і багатоаспектна, що завжди 

залишається простір для нових досліджень. Крім того, динаміка розвитку 

сучасного світу увесь час трансформує ситуацію, привносить нові моменти в 

суттєвий зміст проблеми нашого дослідження. У подальшому дослідженні 

мають потребу практично всі проблеми, що пов‘язані з глобалізаційними 

процесами сучасності. Процес глобалізації носить системний характер і 

охоплює всі сфери сучасної міжнародної системи. В цьому контексті 

ефективне дослідження будь-якого одного елементу трансформації 

міжнародної системи  неможливо поза комплексного вивчення всієї системи 

глобалізаційних процесів. 

Феномен глобалізації викликає інтерес у багатьох дослідників. 

Розуміння глобалізації, її сутність, специфіка, спрямованість, ціннісно-

моральні характеристики, оцінні судження про глобалізацію часто 

відрізняються залежно від суб‘єктивних поглядів дослідників глобалізації. 

Однак те, що глобалізація має об‘єктивний характер, що її процеси сприяють 

міжнародно-політичним трансформаціям у всіх напрямах і рівнях системи 
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міжнародних відносин зазначається у науковому доробку переважної 

більшості дослідників феномена глобалізації.  

Теоретична розробка феномена глобалізації здійснювалася в роботах 

західних учених С. Аміна [41], Баумана [42], Зб. Бжезинського [43], У. Бека 

[44], І. Валлерстайна [45], М. Вотерса [46], Дж. Вільямсона [47], А. Гідденса, 

Д. Гольдблатга, Дж. Грея [48], М. Кастельса [49], Р. Кеохейна [50], 

Е. Макгрю [51], М. Маклахена [52], Дж. Найя [53], К. Омає [54], Дж. Пітерса 

[55], Дж. Рітцера [56], Р. Робертсона [57], О. Рурке [58], Дж. Розенау [59], 

Л. Склера [60], Дж. Стігліца  [61], Дж. Томпсона [62], Л. Фрідмана [63], 

Д. Хелда, П. Хірста [64], А. Хопкінса. 

Серед представників української політичної думки вагомий внесок у 

дослідження проблеми глобалізації зробили О. Білорус, Є. Камінський, 

С. Кононенко, О. Коппель, Є. Макаренко, Ю. Павленко, Ю. Пахомов, 

І. Погорська, С. Удовік, В. Хонін, С. Шергін, М. Фесенко, М.  Ялі та інші. 

Таким чином, у світовій науковій літературі існує багато 

фундаментальних наукових досліджень, присвячених проблемі глобалізації, 

однак розуміння її природи на теоретично-системному рівні доки 

залишається недостатньою. Основна причина цього полягає в тому, що 

міждисциплінарні підходи практично відсутні, а засоби та результати таких 

метанаук, як загальна кібернетика, загальна теорія систем, кібернетична 

теорія систем, синергетика та системологія, використовуються не широко. 

Більш того, дослідники проблем глобалістики найчастіше або не знайомі з 

апаратом наукових напрямів глобалізації, або ігнорують його. Тому поки 

дуже мало робіт, в яких глобалізація вивчалась б не як конгломерат 

різнорідних явищ, а як єдина система, що функціонує за специфічно 

системними законами, які принципово не редукуються до законів 

функціонування її структурних компонентів. 

Як зазначалось в попередньому підрозділі, на сьогодні фундаментально 

розробленими можуть вважатися лише такі концепції та теорії, що ретельно 
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досліджують окремі аспекти глобалізації. Насамперед це теорія економічної 

глобалізації, теорія політичної глобалізації та теорія інформаційно-

культурної глобалізації.Загальна позиція фахівців із проблем глобалізації 

полягає насамперед у тому, що «глобалізація являє собою об‘єктивний, 

комплексний та універсальний процес, який охоплює все без винятку світове 

співтовариство, усю біосферу та ноосферу, усю Земну кулю. Якимось чином 

регулювати його, мінімізувати негативні тенденції та їх наслідки можна 

тільки спільними зусиллями урядів держав та недержавних суб‘єктів 

міжнародної діяльності, у першу чергу різних міжнародних організацій» [65]. 

Для ефективного характеру подібної діяльності взаємодія між наукою та 

політикою повинна бути піднята на більш високий рівень взаємодії як на 

національному, так й на інтернаціональному рівнях. 

На нашу думку, глобалізація являє собою процес трансформації світу в 

єдиний системний структурно-функціональний організм, що функціонує за 

специфічними, тільки одному йому властивими законами, які завдяки дії 

синергетичних ефектів принципово не зводяться до законів функціонування 

підсистем, що входять до його складу, елементів і будь-яких їхніх 

комбінацій. Із даного визначення випливає, зокрема, що неможливо 

існування якихось достатньо великих територіально-державних утворень, що 

суттєво ізольовані від іншого світу. Можна дати й рівноцінне визначення 

глобалізації – «Земна куля як єдина система не містить більш у своєму складі 

ізольованих підсистем, тобто таких великих країн або територій, або значних 

етнічних або релігійних груп, які не мали б економічних, інформаційних, 

політичних та інших зв‘язків із якоюсь іншою територією» [66]. 

Питання про природу та джерела глобалізації на сьогодні залишаються 

одними з невирішених та суперечливих у всій глобалістиці. На погляд 

англійських вчених Г. Дейвіда та М-Г. Ентоні, відповідь на нього слід 

шукати у рамках загальної теорії еволюції та загальної теорії систем. Під час 

історичного розвитку людство з ультрагетерогенної популяції стало 
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перетворюватись на єдиний соціально-екологічний організм. Отже, постало 

логічне питання про те, щоб цей організм як єдине ціле здійснював контроль 

над усією ресурсною базою, що є у його розпорядженні, як за єдиним цілим 

[67, c. 51].  

Таким чином, джерело глобалізації – це потреба людства як єдиного 

соціально-екологічного організму у здійсненні єдиного системного контролю 

над загальною та єдиною ресурсною базою – земною кулею.  Під центром 

глобалізації ми будемо розуміти той сегмент людства, який являє собою 

суб‘єктно-інструментальну базу для глобалізації як історичної тенденції. 

Іншими словами, центр глобалізації – це співтовариство, що включає в себе 

країни та наднаціональні інститути, які впроваджують у реальне життя усі ті 

політичні, соціальні, економічні, інформаційні, культурні, військові, 

психологічні та інші акції та заходи, які або становлять саму сутність 

глобалізації, або її інфраструктурне забезпечення. Центром  глобалізації на 

сьогодні є так званий світовий унипіль (світове місто, світовий мозок, 

світовий центр) [67, c. 52].  

Периферією глобалізації вважається частина міжнародної системи з 

мінімальною залученістю до інтенсивних глобалізаційних процесів. Головна 

відмінність центру глобалізації від периферії полягає в тому, що для 

останньої цілі глобалізації є екзогенними (зовнішніми). У більшості випадків 

атрибути глобалізації у країни периферії експортуються з країн центру. При 

цьому сам по собі процес експорту глобалізації може набувати необмежені, 

болючі  та насильницькі форми. Напівпериферією глобалізації ми будемо 

називати групу країн, соціально-економічна та політична еліта яких сприймає 

цілі глобалізації як ендогенні, а інші її рівні – як екзогенні та чужорідні [67, 

c. 52].  

Під носіями глобалізації англійські дослідники Гелд Д. і Мак-Грю 

Ентонi розуміють суб‘єктів міжнародних відносин, що взаємодіють у 

міжнародному середовищі, а також посилюють і реалізують прояви 
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глобалізації. Серед основних носіїв глобалізації вчені, зокрема, 

виокремлюють – «світовий глобальний транссистемний інтегративний шар 

(головний носій глобалізації); країни центру глобалізації; країни 

напівпериферії глобалізації, які найбільш активно намагаються стати 

складовою та органічною частиною центру глобалізації; транснаціональні 

корпорації, мультинаціональні компанії та інші актори фінансово-

економічної діяльності, які принципово не обмежують себе рамками 

національних держав та їх інтересами; міжнародні фонди та подібні до них 

інститути, ціллю яких є пропаганда та інформаційне забезпечення процесу 

глобалізації в інших країнах; різного роду дослідні, благочинні, 

філантропічні та інші організації.  

Щоб відповідати гносеологічній традиції, ми під суб‘єктом глобалізації 

будемо розуміти будь-яку особу (у широкому розумінні), яка усвідомлює цілі 

глобалізації, проводить глобалізацію за допомогою себе та усвідомлює себе 

як «агента –проводиря глобалізації». Об‘єктом глобалізації вчені вчені 

називають будь-яку особу, яка не задовольняє хоча б один з трьох 

перелічених ознак суб‘єкта глобалізації [67, c. 56].  

Дослідження понятійно-категоріального апарату проблеми потребує 

чіткого розрізнення таких категорій, як глобалізація, глобалізм та 

глобалізаційна політика. 

Поняття «глобалізм», як і «глобалізація», як наукові категорії першим 

почав використовувати англійський дослідник Р. Робертсон в 1983 р.,однак  

широкоговжитку набуло з кінця 1990-х рр. Глобалізм розглядався як 

взаємопов‘язана система соціально-економічних, політико-ідеологічних,  

військових тощо заходів, що в цілому спрямовані на утвердження на 

глобальному системному рівні панування якоїсь популярної на певний 

проміжок часу політичної, соціальної, ідеологічної або економічної доктрини 

[68]. В основному визначеним формоутворенням  концепцій глобалізму 

історично стає сильна держава системи міжнародних відносин. Втім 
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глобалізм у жодний спосіб не пов‘язаний з різноманіттям, він – є системою, 

яка не має собі противаги і не «ділить владу». Глобалізм по суті – це 

«монополія на весь світ однієї держави». І той же Китай, і ісламські держави, 

попри  подальше посилення їх впливу в світі, є всього лише підлеглим 

елементом глобалізму. Для характеристики глобалізму часто 

використовується поняття «неоімперіалізм», який і є, власне, відображенням 

глобалізму [69, c. 33]. 

В історії людства мала місце низка різних «хвиль глобалізму»: 

мілітарний глобалізм імперій Олександра Великого та Риму; імперії Карла 

Великого, Візантії та Арабського халіфату; глобалізм Китаю у ХV ст., 

імперій Чингізхану, Тимура, Бабура; глобалізм Португалії часів короля 

Себастьяна, Іспанії часів королеви Ізабелли та короля Фердинанда, імперії 

Габсбургів при Карлі V; англійський та французький колоніальний 

глобалізм. У ХХ ст. глобалізмом відрізнялись Сполучені Штати Америки, 

Радянський Союз, Китай, Третій рейх; у 1970-х роках з‘явився ісламістський 

глобалізм.  

Сприйняття глобалізму як багатовимірного феномена дозволяє  

виокремититакі його виміри: мілітарний глобалізм, економічний глобалізм, 

соціальний і культурний глобалізм, політичний глобалізм, екологічний 

глобалізм. В той же час за будь-якої концептуальної дослідної детермінанти 

глобалізм як комплексний феномен характеризується інтернаціоналізацією 

стратегій. 

Наприкінці 1960-х років формуються реформістські версії глобалізму 

як ідейно-політичної системи, що претендувала на глобальну сферу 

реалізації. Вони виникають внаслідок потреби адаптувати політичні основи 

капіталістичної системи до змін в світовій економіці і міжнародних 

відносинах. Взаємозалежність розглядалась як основа взаємовідносин з 

рештою світу. 
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В 1970– 1980-х роках трилатералізм як ідейно-політична альтернатива 

лібералізму та комунізму постулює ідеї щодо особливої глобальної місії 

індустріально розвинутих демократій та їх «глобальної відповідальності». 

Оскільки стабільна біполярна міжнародна система радикально 

трансформувалася, на місце біполярної конфігурації, представленої двома 

наддержавами – СРСР і США, прийшла нова конфігурація, стверджуються 

нові центри сили і посилюються міжрегіональні зв‘язки в умовах стрімкого 

збільшення учасників міжнародно-політичної взаємодії. В 1990–2000-х роках 

формуються ліберально-глобалістські версії глобалізації.  

На період другої половини 1990–початку 2000-хроків припадає 

найбільший розквіт різних версій концепцій політичної глобалізації. 

Ліберальний глобалізм стає домінуючою ідеологією західних еліт, який 

майже повністю витискує глобалізм реформістський, хоча й запозичує у 

нього ряд ідей.В сучасній міжнародній системі констатується більшістю 

дослідниками суперечливість, власне, глобалізаційних процесів. Наслідком 

цього стає плюралізація глобалізму як оформлення моделі розподіленої 

глобальної відповідальності. 

Таким чином, доходимо висновку, що оскільки політичний аспект 

глобалізації найбільше проявляється через вплив ідеології,  закінчення 

«холодної війни» започаткувало нову епоху в світовій політиці, яка набуває 

контурів сучасного глобалізму. «На початку ХХІ ст. на планетарному 

просторі присутні три глобалізму: США, Китаю та ісламістський. На 

сьогодні не існує японського, російського, індійського глобалізму; немає 

глобалізму у політиці Європейського Союзу, Бразилії, держав Чорної 

Африці» [69,с. 33]. 

Питання, пов‘язані з глобалізацією і глобалізмом, незмінно 

піднімаються на міжнародних наукових конференціях, конгресах, круглих 

столах. Розглядаючи питання в полі зору своєї предметної галузі, 

представники різних наук висунули концепції біосфери і ноосфери, 
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коеволюції природи і суспільства, меж зростання, ноосферного соціалізму 

тощо, що мають важливе світоглядне та методологічне значення. 

Політологічна ж рефлексія дозволила інтегрувати наукові знання, 

співвіднести використовувані методи і відтворити досить цілісну картину 

актуальних проблем глобалізації та глобалізму. 

Загальнотеоретичний напрям західної школи глобалізму представлено 

працями С. Гантінгтона [70], Ф Фукуями [71], 3. Бжезинського [72], 

Г. Кіссінджера [73], Дж. Ная [74]та інших. Глобалізм в їхньому трактуванні 

постає як геополітична перебудова світу, що супроводжується процесом 

поширення гегемонії єдиною наддержави на решту світу (Г. Кіссінджер, 

З. Бжезинський); як «кінець історії»,  остаточна перемога і поширення на 

увесь світ західних цінностей (Ф. Фукуяма). У свою чергу дослідження 

сучасних вітчизняних учених іноді зводяться до перерахування основних 

концепцій зарубіжних авторів. 

Сьогодні практично відсутні узагальнюючі роботи, які доводять 

негативний вплив глобалізму на сталий розвиток міжнародної системи, 

зокрема в питаннях забруднення довкілля, екологічних катастроф, 

глобального потепління тощо. Науково обґрунтований доказ антиекологічної 

тенденції глобалізму, безумовно, маскується, оскільки він, як 

загальнодоступний і наочний, спричинить широкий рух спротиву. Усе 

зазначене демонструє концептуальну невизначеність і розмитість як 

загальної проблеми глобалізму, так і його вплив на сталий розвиток 

міжнародної системи. Слід підкреслити, що, незважаючи на зростаюче 

соціальне значення проблем екології в умовах глобалізації та глобалізму, ця 

тема ще не дістала належного соціально-філософського аналізу [75]. 

Головним у неоліберальному трактуванні глобалізації залишається так 

звана концепція глобальних політико-системних трансформацій. Вони 

націлені на доволі відчутну трансформацію організації основних принципів 

соціального життя і міжнародного порядку, що формується [76, c. 44]. У 
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науковій літературі, що досліджує неоліберальні моделі трансформації 

глобалізації, розглядаються переважно три аспекти: «трансформація 

традиційних моделей соціально-економічної організації, трансформація 

територіальних принципів і, нарешті, трансформація влади» [76, c. 44]. 

Глобалізація сприяє появі нових форм транснаціональної соціальної 

організації, наприклад виробничих мереж, що функціонують по всьому світу, 

розгалужених терористичних організацій, ТНК тощо. Глобалізація зумовлює 

перегляд зв‘язку між окремою територією та соціоекономічним і політичним 

простором. Поширення економічної, соціальної і політичної діяльності через 

регіональні та національні кордони суттєво трансформує територіальні 

принципи, на які спирається сучасна держава [76, c. 44]. 

На думку вітчизняного дослідника С. Шергіна, суспільно-політичні 

науки накопичили велику кількість наукових категорій, концепцій та теорій 

глобалізації. З метою визначення такого багатограного поняття як 

глобалізація використовується понятійний апарат з багатьох галузей знань 

про суспільство. Політологи-міжнародники в цілому сриймають глобалізацію 

як об‘єктивний процес реструктуризації глобального простору, а також  

сталого розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Філософи, 

соціологи, історики та економісти з різних наукових шкіл роблять наголос на 

філософських, соціоекономічних, культурноісторичних, а також соціально-

економічних вимірах такого багатограного явища та суперечливого процесу. 

Однак в понятійному  апараті суспільних наук відсутнє універсальне 

визначення категорії глобалізація. Враховуючи вищезазначене глобалізацію 

тлумачать залежно від сформованого підходу тих науковців, які 

представляють різні наукові напрямки та численні школи міжнародних 

відносин в різних країнах та регіонах світу [77]. 

У категоріях політичної науки та відповідно до наявної міжнародної 

практики зміст глобалізації визначають як процес створення цілісної 

глобальної економіки, міжнародно-політичного оформлення цієї цілісності та 
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прагнення транснаціональних еліт скористатися її можливостями для 

налагодження системи глобального управління. Глобалізація має 

територіально-часовий вимір, її дія починається коли та чи та територія 

вичерпує можливості розвитку панівних форм людської діяльності, або, 

навпаки, ці панівні форми діяльності вичерпують доступну територію. 

Сучасний етап глобалізації характеризується кризою світового управління, 

яка зумовлена відсутністю консенсусу у правлячих еліт щодо розподілу 

світових ресурсів і забезпечення глобальної безпеки [77]. 

Отже, глобалізація, напевно, найбільш обговорювана і водночас 

найменш з‘ясована тенденція сучасного світу. Наявні різні підходи до 

визначення того, що розуміти під глобалізацією, які аспекти вона охоплює, 

наскільки глобалізаціюварто вважати універсальною і загальною тенденцією 

сучасної міжнародної системи. Проте, мабуть, більшість авторів погодяться з 

тим, що глобалізація багато в чому тісно пов‘язана з новітнім етапом 

науково-технологічного розвитку, збільшення інформації та розвиток засобів 

зв‘язку та транспорту. Як слушно зауважив відомий в США політичний 

коментатор Т. Фрідман, «якщо основне питання епохи «холодної війни» 

полягало у кількості боєголовок, якою володіли США та СРСР, то головне в 

сучасній системі міжнародних відносин стала швидкість дії комп‘ютерів» 

[78, c. 124].  

Як результат принципово іншого інформаційного та технологічного 

рівнів розвитку світу міждержавні кордони стають дедалі більш прозорими. 

Звичайно, питання про те, наскільки прозорими є кордони, які країни, в 

першу чергу, включені до цього процесу, до яких наслідків він має тощо, 

залишаються дискусійними. Проте низка дослідників, зокрема, 

П. Катзенстейн, Р. Кеохейн і Ст. Краснер, у відомій науковій праці 

«Міжнародні організації та дослідження світової політики» бачать в процесі 

неоліберальної глобалізації все більшої транспарентності кордонів, які і 

визначають сутність самого феномена глобалізації [79]. Точку зору  цих 
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дослідників поділяють і багато інших авторів. Унаслідок прозорості 

міждержавних кордонів виявилися перекрученими колишні уявлення про 

безпеку та конфлікти, а також шляхи і методи їх ефективного врегулювання. 

До цього списку можна також додати і проблему співвідношення зовнішньої 

і внутрішньої політик, проблеми в сфері дипломатичної служби, а також 

багато інших базових складних питань політичного розвитку країн, регіонів і 

світу в цілому [80].  

Неоліберальна глобалізація, беручи початок у другій половині ХХ ст., і 

перш за все в економічній сфері,дістала там, мабуть, найбільший розвиток. 

Однак глобалізація на початок ХХІ ст. вийшла за межі національних держав 

та виявилася головною тенденцію сучасного розвитку світової цивілізації. 

Глобалізація по-різному торкнулася різних регіонів світу, розташовуючи одні 

в центрі, інші витісняючи на периферію, і тим самим, даючи початок новим, 

часом досить жорстким суперечностям. Взагалі глобалізація являє собою 

вельми суперечливий процес, що проходить в різних регіонах по-різному, 

нерівномірно та нелінійно. Глобалізація на переконання багатьох вчених є 

реальним викликом  сталому розвитку сучасної цивілізації. Відкривши 

міждержавні кордони, глобалізація проклала шлях недержавним гравцям на 

світовій політичній арені. Серед нових учасників міжнародних відносин 

сьогодні часто-густо розглядають ТНК, внутрішньодержавні регіони, окремі 

мегаполіси, різного роду неурядові організації (правозахисні, екологічні, 

професійні та інші рухи) та впливових індивідів [81]. 

У той же час діяльність недержавних учасників системи міжнародних 

відносин не була обумовлена лише глобалізаційними процесами. 

Міждержавні організації, які подекуди позиціонують себе як наддержавні 

міжнародні актори, набули широкого розвитку та розповсюдження у другій 

половині ХХ ст. На початковому етапі вважалося, що міждержавні 

організації стануть певними провідниками політики урядів національних 

держав в тій чи іншій сфері, наприклад, у торгівлі (ГАТТ / СОТ), або регіоні 
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(наприклад НАТО). Однак з часом стало зрозуміло, що міждержавні 

організації у більшій мірі починають грати самостійну роль на світовій арені 

і починають істотно впливати на еволюцію системи міжнародних відносин. В 

результаті маємо синергетичну взаємодію між державами і міжнародними 

організаціями деякі з яких стали впливовішими за певні держави світу [82, 

c. 440]. 

У свою чергу значна кількість недержавних гравців, які перш за все 

тісно пов‘язані із масовими комунікаціями, інформацією, технологіями та 

економікою виявили неабияку зацікавленість в інтенсивній взаємодії і 

пришвидшеному розвитку глобалізаційних процесів та ліквідації кордонів 

національних держав. Все вищезазначене виявилося  потужним стимулом 

для подальшої інтенсифікації глобалізаційних процесів на якісно новому 

рівні, а також для подальшої де суверенізації і збільшення прозорості 

кордонів національних держав [83]. В результаті все з більшою 

наполегливістю вчені, що досліджують різні аспекти неоліберальної моделі 

глобалізації, стали говорити про кризу, ерозію, захід Вестфальської системи 

міжнародних відносин, що виникла понад 350 років тому й була з самого 

початку орієнтована на захист суверенітету національних держав з 

непорушністю кордонів. Держави в Вестфальській системі міжнародних 

відносин були головними та єдиними акторами  на політичній арені світу. До 

кінця ХХ ст. внаслідок інтенсифікації глобалізаційних процесів та активізації 

неурядових акторів міжнародних відносин, «державно-центристська модель 

почала руйнуватися» [83]. 

Найбільш яскравим проявом реакції на глобалізаційний процес в науці 

про міжнародні відносини є аналіз транснаціональних відносин,який 

знайшов відображення в дослідженнях взаємодії між державними гравцями 

як раціональними акторами і міжнародними організаціями. В цьому 

контексті заслуговує на увагу науковий доробок таких західних вчених, як Ле 

Рой Беннет з науковим дослідженням «Транснаціональні взаємовідносини та 
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міжнародні організації» [84]; науковий доробок теорії інституціоналізму на 

прикладах ЄС і НАТО Е. Моравчика; наукова розробка основних положень 

функціоналізму і неофункціоналізму на прикладах європейської інтеграції 

П. Хааса [85, 86, 87]; всебічний науковий аналіз кореляції між 

транснаціональними відносинами і світовою політикою Дж. Най і Кьоехейн, 

1972 р. [88].  

Однією з найбільш вдалих спроб охарактеризувати зміни у світовій 

політиці в ранній і пізній післявоєнний період стала теорія багаторівневих 

міжнародних режимів. Дослідникам вдалося певною мірою примирити 

реалістичний (power-based), ліберальний (interest-based) і позитивістський 

(knowledge-based) підходи в міжнародних відносинах шляхом розробки 

консенсусного визначення режиму: «Режими – це явні або неявні принципи, 

норми, правила і процедури прийняття рішень, навколо яких збігаються 

очікування всіх акторів в певному сегменті міжнародних відносин... правила 

є специфічні алгоритми діяльності. Процедури прийняття рішень –це 

переважаючі звички підготовки та втілення колективного вибору» [89].  

Американські дослідники Р. Кеохейн і О. Янг, зокрема, зазначають, що 

міжнародні режими є окремими випадками в міжнародних відносинах і 

повинні бути досліджуваними як такі, крім того, терміни «міжнародний 

режим» і «міжнародна організація» аж ніяк не слід вважати синонімами [90; 

91]. В цьому контексті актуалізуються ідеї відомого західного дослідника 

Х. Булла. Вчений екстраполює теорії режимів на сучасні світові політичні 

процеси, наприклад, перейняття функцій прийняття рішень від ООН до 

«Групи семи», від Ради Безпеки ООН до НАТО та ін. і його наступників й так 

і подальші тези Р. Кеохейна, в яких під установами він має на увазі режими: 

«Функціональні пояснення в соціальній теорії є здебільшого post hoc [89, 

с. 185]. Теорія раціонального вибору, що застосовується для аналізу 

соціальних установ, передбачає, що установи можна визначати способом 

дослідження інтересів тих акторів, які їх створили і підтримують. Установи 
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існують тому, що вони раціонально передбачені збільшувати добробут їх 

творців» [90, с. 186].  

Створення режиму зовнішньополітичної взаємозалежності відбулися у 

другій половині ХХ ст. В цьому зв‘язку показово, що О. Янг  і Х. Бул 

наголошують на важливій, якщо не визначальній ролі гегемонії в світі й 

підтримки режимів [91; 92]. Зрозуміло, що класики науки про міжнародні 

відносини розглядали і розглядають еволюцію взаємозалежності з 

неореалістичних позицій, і тому акцентують увагу на різновидах балансу між 

силою і інтересом в правилах поведінки раціональних акторів. 

 Однак асиметрична взаємозалежність в іншому аспекті, в умовах 

поширення і прискорення свого процесуального прояву глобалізації, на диво 

швидко руйнує рафіновані структури бачення світу як світу національних 

держав. Транснаціональний бізнес і міжнародні неурядові організації не 

тільки привертають увагу дослідників, але і вимагають відходу від 

однобічного бачення геополітичної і геоекономічної картини формування 

сучасного світового порядку. Дуже показовим у цьому аспекті є трохи 

ідеалістичне бачення великого «Північного товариства» в межах всіх 

індустріальних країн після розпаду СРСР [93, с. 15].  

Цілком виправданою в цьому контексті вдається і розробка нових 

пояснень в аналізі світової політики та міжнародних відносин, що з‘явилися 

у постбіполярному періоді в науці про міжнародні відносини [94].  

В цьому зв‘язку, наприклад, західний дослідник Т. Люк в праці, 

присвяченій аналізу війни в Перській затоці, зокрема, стверджує, що не 

США, а саме Кувейт виграв у конфлікті, довівши беззмістовність 

геополітичної агресії проти суспільства, що є частиною постіндустріального 

світу. Не тільки вся грошова маса, що оберталася в Кувейті, незабаром 

виявилася на рахунках транснаціональних банків, але й емірат з території 

Саудівської Аравії вдало провів грошову реформу. На інформаційному рівні 
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мас-медіа, профінансовані Кувейтом, розгорнули кампанію за звільнення 

Кувейту від Хусейна [95, с. 32]. 

Кувейтський режим за структурою є «репресивним релігійно-

пофарбований тоталітаризмом, що настільки інтегрований за економічним 

наповненням в симетричну взаємозалежність розвинених країн світу, що 

створюють захисний інструментарій світового порядку, який формують 

різнорідні учасники міжнародних відносин [95, с. 325]. Т. Люк застосовує в 

своєму дослідженні іронічні неологізми (як-то «Petro-War Or Retro-War?», 

тобто «Нафтова війна або застаріла війна?») з метою продемонструвати 

хибність реалістичних розрахунків іракського керівництва, якому довелося 

лише задовольнитися пограбуванням спорожнілого Кувейт-Сіті і заплатити 

за це ганебною військовою поразкою [95, с. 324].  

Т. Люк також намагається підкреслити зміни в концептуальному базисі 

правил гри в світовій політиці, наприклад, зміщення традиційного 

геополітичного поля відповідальності держав, підпорядкування їх політики 

напрямами світових фінансових і інформаційних потоків [95, с. 338]. 

Зростання значення транснаціональних акторів (ТНК, НГО, медіа-імперій) 

також побічно відзначається Т. Люком, але більш повну характеристику їх 

впливу дає інший французький дослідник – Ле Рой Бенет. Він вказує не 

тільки на численність транснаціональних акторів, а й на дратівливу 

нездатність сучасної світової політичної науки дати їм визначення, 

відповідно до їх різнорівневого і різнобічного впливу [84, с. 271]. 

Отже, науковий доробок, що було проаналізовано, дає можливість 

зробити проміжний висновок про те, що сучасні процеси переоформлення, 

переосмислення і перебудови світового порядку чинять критичний вплив як 

на західну світову політику, так і на вітчизняні дослідження в галузі 

міжнародних відносин. 

Якщо спробувати певним чином систематизувати наукові позиції на 

сутність сучасних глобалізаційнихпроцесів, то за визначенням відомих 
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британських глобалістів на чолі з М. Ентоі та Д. Гельдом вони можуть бути 

представлені в наукових напрямах «революційних глобалістів 

(гіперглобалісти), еволюційних глобалістів (трансформаціоналістів) і 

скептиків» [29]. 

Революційний глобалізм широко поширюється як перевірений різновид 

суспільно-політичного розвитку по неоліберальній моделі і «представляє 

глобалізацію майбутнього як фундаментальну реконфігурацію всієї системи 

людських дій. В основі цих ідей лежить неоліберальна теорія і практика» [29, 

c. 146]. Серед представників даного наукового напрямку особливо важливу 

роль зіграл науковий доробок головних ідеологів теорії і практики 

глобалізації – К. Поппера [96], Ф. Фукуяму [97], З. Бжезинського [98], 

Дж. Сороса [99; 100] та ін.  

Так, Ф. Фукуяма в найвідомішій науковій праці «Кінець історії і 

остання людина» перш за все має на увазі під «кінцем історії»  закінчення 

суспільного та формаційного розвитку. У неоліберальній моделі глобалізації, 

головним розповсюджувачем і ідейним втіленням якої є США, вчений бачить 

найвищий рівень втілення людських прагнень в області суспільно-

політичного прогресу: «краще за американську демократію, американський 

капіталізм, американський спосіб життя нічого на світі бути не може, і будь-

якими засобами потрібно сприяти його поширенню на весь світ». Серйозні 

побоювання щодо подальшої вестернізації і розповсюдження західних норм 

поведінки і культури на переконання вченого виникають у конфуціанській 

цивілізації і перш за все Китаю. Однак конфуціанська цивілізація не може 

чинити опір подальшому розповсюдженню західної культури та моделі 

поведінки [97]. 

Не менш відомий американський вчений та політик З. Бжезинський в 

своїх працях пропагує встановлення американського гегемонізму в усьому 

світі та в Євразії особливо. Обґрунтування лідерських позицій і 

гегемоністських амбіцій зі сторони США Зб. Бжезинський намагається 
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пояснити «стрімким економічним зростанням США в XX ст., який, виявився 

наслідком сприятливої низки умов для розвитку соціокультурної сфери 

США. Соціокультурна перевага, розповсюдження неоліберальних цінностей 

є вельми важливим аспектом глобальної могутності Сполучених Штатів. 

Масова культура, що розповсюджується та популяризується США має 

неабияку привабливість для мільйонів людей, особливо молоді, 

представників незахідної цивілізації. Неоліберальний спосіб  життя 

привертає та захоплює мільйони людей, що певним чином робить його 

універсальним та головним.  Американська популярна культура та особливо 

музика істотно переважає над іншим культурним контентом. Мовою 

Інтернету є переважно англійська, і більша кількість компаній, як і їхні 

інформаційні мережі та сайти розташовані  в високорозвинених країнах 

світу» [72, c. 201]. До цього необхідно також додати те, що Сполучені Штати 

стали візитивкою для тих, хто прагне одержати престижну та якісну вищу 

освіту. В цьому контексті зазначимо, що більше півмільйона студентів з 

різних регіонів та країн світу приїжджають до Сполучених Штатів кожний 

рік. Важливим є те, що велика кількість найталановитіших студентів 

залишаються в США і не збираються повертаються в рідні країни. Серед тих 

студентів хто все ж таки повернувся до рідних країн бачимо високо 

посадовців, які певним чином популяризують та розповсюджують 

неоліберальні цінності [72, c. 201]. 

Еволюційні ж глобалісти,або трансформаціоналісти,переконані в тому, 

що сучасні глобалізаційні процеси є безпрецедентнимив історії людства, і 

вважають також сучасну форму глобалізації історично безпрецедентною, яку 

неможливо зрівняти ні з будь-яким іншим порядком. Трансформаціоналісти 

натомість ведуть розмову про повільну адаптацію держав-націй до 

взаємозв'язаного, а також нестаціонарного міжнародного порядку з його 

неминучими соціальними і політичними трансформаціями. Представники 

цього наукового напряму вважають, що глобалізація – це потужна сила,  що 
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трансформує світовий порядок і є відповідальною за еволюцію товариств, за 

трансформацію усієї системи міжнародних відносин постбіполярної доби. 

Прихильники цього підходу бачать у глобалізації довготривалий 

суперечливий процес, що має тенденцію до низки трансформацій, і тому не 

намагаються робити довгострокові прогнози щодо подальшого світового 

розвитку [29, c. 154]. До еволюційних глобалістів зокрема відносять таких 

відомих учених, як У. Бек [101; 102], Дж. Стігліц [103] тощо.  

Так, Дж. Стігліц переконаний, що власне концепція глобалізації несе в 

собі потенціал змінити хід історичного розвитку і полегшити життя 

мільйонам мешканців планети для поліпшення життя всього людства. 

Прихильники глобалізації стверджують, що глобалізація неминуча, і 

рекламують її блага; противники яскраво описують в подробицях її небажані 

наслідки і вимагають її припинення. Однак, на переконання Дж. Стігліца, «у 

глобалізації величезний потенціал поліпшення життя людей, в тому числі і в 

країнах, що розвиваються, і в деяких аспектах це вже 

відбувається,наприклад, глобалізація знань привела до вдосконалення 

охорони здоров‘я і продовження тривалості життя» [104, c. 95]. 

Інший дослідник, Дж. Томлісон вказує на те, що «глобалізація 

передбачає взаємозв‘язок і взаємозалежність всіх регіонів земної кулі, що, 

однак, не є частиною якогось заздалегідь наміченого плану» [105, c. 152]. 

В свою чергу, відомий британський учений Е. Гідденс визначає 

глобалізацію як «інтенсифікацію всесвітніх соціальних течій, в результаті 

чого віддалені регіони виявляються пов‘язаними один з одним в тому сенсі, 

що місцеві події відображають події, що відбуваються за багато миль від них, 

і навпаки» [106, c. 61]. 

Нарешті представники критичного напряму дослідження 

неоліберальної моделі глобалізації – скептики, до яких належать велика 

кількість дослідників, політиків, громадських діячів, виступають з прямою 

або непрямою критикою теорії і практики глобалізації. Вони вбачають у 
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глобалізації поширення західних норм і цінностей, а процеси 

інтернаціоналізації розглядають як побічний продукт поширення 

американського світового порядку. Глобалізація розглядається ними як 

вестернізація. Позначаючи глобалізацію як вестернізацію, дослідники 

скептичного напряму безпосередньо виходять до сфери взаємовідносин між 

цивілізаціями. 

 Таким чином, у вітчизняній,європейській та американській науковій 

думці в даний час є різні підходи до визначення поняття «глобалізація». 

У науковому дискурсі навколо проблем трансформації неоліберальної 

моделі глобалізації активно пропагується ідея від несумісності культур і 

цивілізацій, аж до висновку про невідворотність їх зіткнення, по суті війни 

між ними. Акцент робиться на відмінностях, а не єдності, тотожності 

людського буття і гуртожитку. Неоліберальна глобалізація кидає виклик не 

тільки долям національних економік і суверенітету держав, а й майбутньому 

локальних і регіональних культур і способів життя. Якщо оцінювати  

практичні результати неоліберальної глобалізації об‘єктивно, то можна дійти 

висновку, що, вона не тільки об‘єднує, а й роз‘єднує учасників міжнародно-

політичної взаємодії, дозволяючи одні і породжуючи інші глобальні 

проблеми сучасності [107]. 

Таким чином, слід зазначити, що попри відмінність у наукових 

формулюваннях та інтерпретаціях неоліберальної моделі глобалізації вчені 

єдині в тому, що процес глобалізації є подією світового значення, який 

стосується інтересів людини, суспільства й усього людства. Вельми плідним 

уявляється прагнення авторів визначити глобалізацію в зв‘язку з 

неймовірними досягненнями науково-технічного та інформаційно-

комунікаційного розвитку. Разом з тимдискусійними є судження, в яких 

глобалізація зводиться до суспільного виробництва, формування єдиного 

світового фінансово-інформаційного простору, зникнення територіальності 

як принципу суспільного життя. Настільки ж необґрунтованим є визначення 



57 

 

глобалізації як стану суспільства тільки через політику, через суб‘єктивну 

діяльність. Це важлива сторона глобалізації, але вона не охоплює глобалізації 

як процесу в цілому, до того ж вона і схильна до змін. З цих причин, на нашу 

думку, непереконливо визначати глобалізацію тільки через її соціальну 

функцію, а саме таке розуміння глобалізації поширене в середовищі її 

дослідників. Так, в цьому контексті, Г. Кіссінджер визначав глобалізацію не з 

позицій її всебічності та сутності, а з позицій розуміння американськими 

верхами її соціального призначення. «Головний виклик полягає в тому, що 

те, що зазвичай називають глобалізацією, насправді просто інша назва 

панівної ролі Сполучених Штатів  в світі» [73, c. 153]. 

Таким чином, теоретико-методологічний розгляд існуючих поглядів на 

феномен глобалізації підводить нас до висновку щодо неясності, 

розпливчатості поняття глобалізації, що стає серйозною перешкодою на 

шляху осмислення і практичного вирішення фундаментальних питань 

трансформації неоліберальної моделі глобалізації. Проблема, що виникла, не 

є питанням термінології, а є питанням самовизначення людством власного 

місця розташування і стану в історичному просторі і часі. Тому суть процесу 

глобалізації не можна зводити до усунення традиційних перегородок і 

вододілів між державами, народами, культурами і цивілізаціями, як часто це 

робиться, так само, як і до появи наднаціональних інститутів, організацій та 

органів управління. Мабуть, точніше і набагато змістовніші уявлення про 

глобалізацію як про початок і одночасно передвісник кардинальних та 

якісних політичних та соціально-економічних змін, що передбачають 

трансформацію напрямів розвитку та еволюції всієї системи міжнародних 

відносин та світового порядку. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Аналіз рівня наукової розробки проблемидав можливість виокремити 

такі напрями і підходи до глобалізаційних процесів: економічний напрям 

(теорії інтернаціоналізації, периферійного капіталізму, глобальної економіки, 

неоліберальна теорія, фінансової глобалізації); геополітичний напрям 

(концепції фрагментації, глоболокалізма, глокалізації); соціально-політичний 

напрям: теорії неомарксизму, трансформації соціального досвіду, системи 

систем, суспільства ризику, концепція «Open Future», теорія побудови 

глобальної системи координат, концепція заміни типу зв‘язків між людьми, 

теорія вестернізації; соціально-культурний напрям: теорія глобальної 

цивілізації,  нового типу еліт; міжнародно-політичний напрям: теоріїя цілого 

світового співтовариства, глобалізація стурбованості,  виникнення нової 

системи міжнародних відносин, правової глобалізації;історико-

цивілізаційний напрям: концепція об‘єктивного історичного розвитку й 

еволюції; заперечення глобалізаційних процесів: теорія заплутаного порядку. 

В процесі еволюції людства глобалізація проявлялась в різні історичні 

епохи. Глобалізація характеризується багатоаспектністю, наявністю різних 

форм – економічної, фінансової, політичної, інформаційної, екологічної  

тощо, кожна з яких окремо не відображає суті цього складного і 

суперечливого процесу. Фундаментальне значення тому набуває виявлення 

системоутворюючих чинників глобалізаційних процесів, якими можуть 

виступати як духовні, так і матеріальні явища. 

Керованість глобалізаційними процесами залежить від взаємин в них 

суб‘єктивних і об‘єктивних початків. В принципі управління процесами 

глобалізації можливо на двоєдиному рівні: глобальному і регіональному. 

Глобальне управління – – це система правил, інститутів, що створюється 

міжнародним співтовариством для вирішення політичних, економічних і 

соціальних завдань. В цьому сенсі глобальне управління є поліцентричним. 
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Регіональне управління здійснюється в контексті глобального, але з 

урахуванням конкретних соціокультурних, політичних, економічних, 

екологічних реалій окремих країн. 

Концепція сталого розвитку стає критерієм оцінки глобалізаційних 

процесів і розкриває можливу гармонійну перспективу розвитку суспільства 

з соціальних, економічних, екологічних, ноосферних позицій. Більш того, 

визначає переорієнтацію суспільства на новий світогляд, новий спосіб 

мислення, оскільки перехід до сталого розвитку можливий на основі 

радикальної зміни панівної системи цінностей, стереотипів поведінки, при 

координації дій різних країн, народів і конфесій. 

Системний підхід орієнтований на виявлення взаємозв‘язків 

глобалізаційних процесів. Це спосіб цілісного розгляду глобалізації з 

урахуванням соціально-економічних, технологічних, екологічних, 

політичних та інших аспектів. Системний підхід розглядається як 

методологія поглибленого розуміння проблеми; сприяє розробці принципів 

наукового мислення, що враховують взаємозв‘язок суперечливих сторін 

глобалізаційних процесів. 

Синергетичний підхід спрямованийна вивчення механізмів 

самоорганізації процесів глобалізації. Синергетика, вивчаючи процеси 

глобалізації, бере за вихідне нестабільність, нерівноцінність, нелінійність. 

Синергетична парадигма дає можливість глибше розкрити закономірності 

становлення, розвитку та сучасного динамічного стану глобалізаційних 

процесів не тільки на глобальному, а й на регіональному та локальному 

рівнях. 

Проблема глобалізації набуває загальнонаукового статусуі стає 

об‘єктом дослідження різних галузей наукового пізнання, розпочинає 

відображатися на загальнонаукової картині світу. Глобалізація, визначаючи в 

цілому ряді відносин стратегію міждисциплінарних досліджень, 

сьогоднітрансформує зміст глобалістики, перетворює її на комплексний 
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науковий напрям. Можна сказати, що глобалізація виконує інтегративну 

функцію в широкому плані, здійснюючи консолідацію різних сфер людської 

діяльності – науки, освіти, політики, мистецтва. 

Отже, сучасна неоліберальна глобалізація характеризується 

інтенсифікацією комунікативних, економічних, політичних і духовних 

зв‘язків у світі, ускладненням соціоприродних відносин в планетарному 

масштабі. Глобалізація є квінтесенцією трансформацій, що історично 

відбувалися в різних сферах людської діяльності. Це результат багатовікових 

якісних змін не тільки в суспільному розвитку, а й в системі «суспільство 

природа», що визначає інтегративний характер феномена глобалізації. Мірою 

управління глобалізаційними процесами й основою формування ефективних 

структур управління повинна стати концепція сталого розвитку людства. 

Виходячи з об‘єктивного змісту процесів глобалізації, їх певної єдності 

констатуємо необхідність використання в даному випадку системного 

підходу, виявлено ряд системоутворюючих чинників (інформаційно-

комунікативні, економічні, фінансові, політико-правові, екологічні, 

ноосферні та ін.). У зв‘язку з цим обґрунтовується також положення про 

доцільність розгляду глобалізаційних процесів на основі понять і принципів 

синергетики, що дозволяє виявити механізми їх самоорганізації, синергійний 

ефекти від взаємодії окремих форм глобалізації. Показано, що дослідження 

проблем глобалізації обумовлює нову інтеграційну хвилю в сучасній науці, 

інтенсивну взаємодію всіх гуманітарних наук. 

Узагальнено глобалізація сприяє появі нових форм транснаціональної 

соціальної організації, наприклад, виробничих мереж, що функціонують по 

всьому світу, розгалужених терористичних організацій, ТНК тощо. 

Глобалізація зумовлює перегляд зв‘язку між окремою територією та 

соціально-економічним і політичним простором. Поширення економічної, 

соціальної та політичної діяльності через регіональні та національні кордони 
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суттєво трансформує територіальні принципи, на які спирається сучасна 

держава. 

Найбільш яскравим проявом реакції на глобалізаційні процеси в науці 

про міжнародні відносини є аналіз транснаціональних відносин,який 

знайшов відображення і в дослідженнях взаємодії між державними гравцями 

як раціональними акторами та міжнародними організаціями. 

Як правило, конкретнимформоутворенням глобалізму історично  

виступає та чи інша держава. В історії людства мала місце ціла низка хвиль 

глобалізму: глобалізм імперії Олександра Македонського та Римської 

імперії; імперії Карла Великого, Візантії та Арабського халіфату, глобалізм 

Китаю у ХV ст., імперій Чингізхану, Тимура, Бабура, глобалізм Португалії, 

Іспанії, імперії Габсбургів, англійський та французький колоніальний 

глобалізм. У ХХ ст. глобалізмом відрізнялись США, Радянський Союз, 

Китай, Німеччина 1930-х років, а у 1970-х роках з‘явився ісламістський 

глобалізм.  

Наприкінці 1960-х рр.внаслідок потреби адаптувати політичні основи 

капіталістичної системи до змін в світовій економіці і міжнародних 

відносинах формуються реформістські версії глобалізму як ідейно-політичної 

системи, що претендувала на глобальну сферу реалізації, в межах якої 

взаємозалежність розглядалась як основа взаємовідносин з рештою світу. У 

1970 – 1980-х роках трилатералізм як ідейно-політична альтернатива 

лібералізму та комунізму постулює ідеї стосовно особливої глобальної місії 

індустріально розвинених демократій та їх «глобальної відповідальності».  

У 1990– 2000-хроках формуються ліберально-глобалістські версії 

глобалізаціїяк реакція на формування сучасної міжнародної системи, яка 

приходить на зміну біполярній  конфігурації, представленої двома 

наддержавами – СРСР і США.Ліберальний глобалізм стає домінуючою 

ідеологією західних еліт, який майже повністю витискує глобалізм 

реформістський, хоча й запозичує у нього ряд ідей. 
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У сучасній міжнародній системі суперечливі явища в процесах 

глобалізації свідчать про її нелінійний, нерівномірний, флуктуаційний 

характер, ствердження нових центрів сили і посилення міжрегіональних 

зв‘язків в умовах стрімкого збільшення учасників міжнародно-політичної 

взаємодії, стали причиною  висновків про настання постглобалізаціоної 

епохи. Сьогодні альтернативою неоліберальної моделі глобалізації є 

стратегія постглобалізму на основі нового гуманізму, загальнолюдських 

цінностей, а також плюралізму думок. Наслідком цього стає плюралізація 

глобалізму, оформлення моделі розподіленої глобальної відповідальності. 
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Розділ 2 

ПОСТГЛОБАЛІСТСЬКА ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТІ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОСТБІПОЛЯРНОЇ МІЖНАРОДНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Посилення рис постглобальності в стані міжнародних відносин 

закономірно привертає увагу дослідників. Специфічна природа  

постглобалізму визначається тим, що на зміну бінарного протистояння ( у 

варіантах як імперіалізму, так і соціалізму) почало приходити розуміння 

цінності збереження культурно-цивілізаційними світами своєї ідентичності, в 

тому числі  й з метою пошуку власної моделі розвитку. Концепції глобальних 

політичних трансформацій розпочали формуватись в американсько-

європейській ліберально-інституалістській традиції, їх створювали 

переважно західні вчені,і лише згодом виникають незахідні альтернативні 

моделі. В свідомості  європейських політичних еліт в зв‘язку з глобальними 

політичними трансформаціями формуються ідеологічні тенденції, які 

відрізняються від американських. Постглобалізація світу пов‘язана з 

руйнуванням старого світопорядку та формуванням нового. В США 

концепції нового світового порядку переважно розглядалися як пряме 

керівництво до дій. В Західній Європі ці ідеї використовувались експертним 

співтовариством  для пояснення тих змін, які відбувались у світі. 

Метою даного розділу є аналіз феномена постглобалізації в контексті 

трансформації міжнародної системи, що передбачаєвиявлення в рамках 

політичної компаративістики характерних рис, спільності та відмінності 

європейських концепцій трансформації глобалізаційних 

процесів,дослідження особливостей ідеологічногозабезпечення 

американського глобалізму в концепціях постбіполярного міжнародного 

порядку. 
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2.1.Європейські концепції трансформації глобалізаційних процесів 

 

Європейські концепції трансформації глобалізаційних процесів почали 

формуватись з середини 1980-х років, коли цю тему став розробляти і 

популяризувати англійський учений Р. Робертсон. Пізніше такі відомі вчені, 

як У. Бек [108], Г. Терборн [109], А. Ападурай [110], М. Уотерс [111], 

JI. Склеєр [112], У. Робінсон [113], Д. Стігліц [114], Д. Хелд [115], 

Д. Гольдблатт, Е. Макгрю, Д. Ператон продовжили вивчення цього нового 

феномена, спираючись на різні методологічні напрацювання. Увагу вчених 

привернули найрізноманітніші прояви глобалізації: «стиснення світу», 

«детериторизація», культурний аспект, трансформація соціальної структури, 

розвиток міжнародних інститутів, економічні зміни тощо. Масштабність 

процесів визначила міждисциплінарний характер досліджень. 

Розглядаючи європейські концепції трансформації глобалізаційних 

процесів, визначимо поняття «концепція», під яким будемо розуміти певну 

систему ідей, що осмислюють, інтерпретують та оцінюють явища дійсності і 

визначають поведінку елементів системи. Концепція формується на базі 

конкретних соціальних інтересів і потреб, проте вона є частиною сфери 

ідеології, де велику роль відіграє суб‘єктивний фактор. Якщо ідеологія – це 

«система смислових значень», то концепція – це підсистема, вибудувана 

навколо будь-якого центрального поняття. Поняття «концепція» осмислює 

лише частину соціальної дійсності, тобто тут підкреслюється її частковий 

характер, на відміну від «ідеології» як цілісної самосвідомості суспільства. 

Оскільки одну і ту ж частину реальності можна по-різному інтерпретувати і 

пояснювати, то мову необхідно вести про існування кількох концепцій, про 

їхню боротьбу і взаємодію [116, c. 5].  

Ідеологічне оформлення інтеграційних процесів в Європі, що 

протікають на рівні регіоналізації, об‘єктивна тенденція до інтеграції 

економік країн стала тією основою, на якій здійснювалася довгострокова 
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спроба побудови єдиної Європи в рамках Європейського Союзу (ЄС). 

Уявлення про те, якою має бути соціально-економічна платформа 

регіональної інтеграції, посідали центральне місце в концепції «Єдина 

Європа» В даному контексті необхідно розглядати суперечки про вплив 

глобалізації на «соціальну державу», або «державу добробуту». З початку 

глобалізаційних процесів стали з‘являтися ознаки кризи «соціальної 

держави» Пов‘язано це було з поширенням ідей ліберальної (неоліберальної) 

спрямованості, які обґрунтовували і виправдовували розширення сфери дії 

ринкових сил. «Це своєрідне переломлення неоліберальних принципів 

глобального рівня в площину регіонального». В ідейній сфері спостерігалася 

боротьба прихильників «держави добробуту» і неоліберальних принципів, в 

цьому одна з характерних рис сучасного стану європейської моделі 

регіоналізації [116, c. 6].  

Для даної концепції характерна абсолютизація терміна «інтеграція», 

надання йому позитивного значення незалежно від конкретної ситуації. 

Зміни в сфері свідомості обумовлені тим, що деякі очевидні функції держави, 

що раніше входили тільки до сфери виняткових прерогатив держави, тепер 

стали здійснюватися на більш широкій основі, виходячи за межі окремих 

держав і все більш асоціюючись з наднаціональною владою. «У підсумку, це 

наднаціональне (і інститути, і те що його втілює) стало набувати – 

необов‘язково в дійсності, а часто лише в сприйнятті звичайних людей – 

функції і риси, характерні для повноцінної держави». Будучи наддержавною 

або міждержавною організацією, ЄС виявився охоплений образами 

державної самостійності і почав набувати якийсь «протодержавний», або 

«квазідержавний», статус [116]. 

Однією з головних спільних цінностей «Єдиної Європи» також 

проголошувалася прихильність основним правам і свободам людини. 

Питання про дотримання прав людини було включене до багатьох 

документів практично всіх рівнів влади. Причому реально досягнутий рівень 
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демократичності політичних процесів часто поєднувався з формальним 

характером політики реалізації прав людини. В результаті теорії прав людини 

і правової держави утворюють поняття «демократичність», що являло собою 

особливість європейської моделі. Розмивання суверенітету держав у Європі 

повільне, малопомітне зменшення можливостей самостійних дій як 

юридичних, так і фактичних – йде не тільки зверху, з боку 

загальноєвропейських установ, а й знизу. Наслідком євроінтеграції стало 

також відродження провінцій («Європа провінцій»), в зв‘язку з цим 

трансформується й ідентичність громадян країн Європи. Ідентифікація себе з 

національними категоріями йде в минуле, витісняючи, з одного боку, 

загальноєвропейськими, з другого – провінційними [116]. 

Найбільш очевидним прикладом того, як економічна глобалізація 

трансформується в політичну інтеграцію, виступає Європейський Союз. 

Успіх щодо скромного проекту об‘єднання вугільної та сталеливарної 

індустрії Франції і Німеччини привів свого часу до створення Європейського 

економічного співтовариства, що перетворився через кілька десятиліть на 

сучасний ЄС – найскладніший політичний організм у людській історії. Це 

унікальне політико-господарське утворення мало доводити не тільки 

економічну ефективність, але й соціальну доброчинність інтеграції, 

породжувати відносно справедливе і цілком конкурентоспроможне 

суспільство. Одночасно констатувався процес абсолютно добровільного 

обмеження суверенітету, що включав все більшу кількість учасників. При 

цьому об‘єднана Європа демонструє новий варіант експансіоністської 

політики – мабуть, найбільш ефективний і соціально прийнятний з усіх, які 

тільки знала історія [116]. 

Однією з концепцій інституцій Європейського Союзу стала «Доктрина 

Х. Солани» («Secure Europe in a better world»), колишнього високого 

представника ЄС. У ній зазначалося, що хоча США й опинилися в 

домінуючому становищі після «холодної війни», все ж в сучасному світі 
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жодна країна не здатна вирішити комплекс проблем, покладаючись 

виключно на свої сили. За таких умов з‘являється можливість для ЄС взяти 

на себе частину відповідальності за глобальну безпеку і поряд зі США та 

іншими гравцями протистояти глобальним викликам і загрозам. До останніх 

Солана відніс: регіональні конфлікти, бідність, «погане управління» (bad 

governance), поширення зброї масового знищення, тероризм та злочинність, а 

також енергетичну залежність. «Доктрина Солани» була задумана як пряме 

керівництво до дії. Автор закликав до розширення зони безпеки навколо 

Європи і створення «кільця добре керованих країн» (a ring of well governed 

countries) [117]. Крім того, Солана виступав за зміцнення міжнародних 

багатосторонніх систем безпеки, таких як ООН, НАТО, Меркосур, АСЕАН, а 

також розширення числа добре керованих демократичних держав [118].  

У сфері європейської політичної культури, на думку Cолани, також 

потрібні серйозні зміни. Внаслідок того, що сучасні загрози лежать частіше 

зовні та глобальні за своїм характером, ЄС повинен стати «більш активним» 

(бути готовим до рішучої інтервенції зовні), «більш згуртованим» (мати 

постійне командування для реагування на кризи) і «більш здатним» 

(розширення спектра інструментів для безпеки, а також координація та 

об‘єднання можливостей і ресурсів країни – членів ЄС для оптимізації 

витрат). У доктрині також зазначалося, що ЄС повинен співпрацювати зі 

своїми партнерами, перш за все США («трансатлантичні зв‘язки 

залишаються незамінними»), а також іншими силами, як Росія, Японія, 

Китай, Канада та Індія [119]. 

У 2008 р. Рада Європи випустила новий документ під назвою 

«Забезпечення безпеки в світі, що змінюється», який багато в чому 

повторювавположення «доктрини Солани», але був і ряд доповнень. 

Наприклад, до традиційних загроз, таких як розповсюдження ЗМЗ і тероризм, 

додалися зміна клімату («Зміна клімату також може привести до суперечок 

про торговельні маршрути, морехідні зони та раніше недоступні ресурси») 
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«безпека в кібернетичному просторі», «піратство» і «протипіхотні міни» 

[120, с. 5]. У географічному вимірі безпеки особливий акцент робився на 

забезпечення стабільності за межами ЄС в Європі (республіки колишньої 

Югославії і СРСР) і в інших регіонах, перш за все Близькому Сході 

(Палестина, Ірак, Афганістан). Принципи європейської безпеки залишилися 

практично незмінні: сильніша, згуртована і здатна Європа, участь в житті 

сусідів, а також співпраця з партнерами, до яких додалися інші члени БРІКС 

– Бразилія і ПАР [120]. 

Одним з  важливих документів ЄС став підготовлений у 2010 р. Радою 

ЄС Проект стратегії внутрішньої безпеки Європейського Союзу: «В сторону 

європейської моделі безпеки» («Towards a European Security Model»). Як і в 

попередніх концепціях, спочатку йшло перерахування загроз безпеки, 

новими серед яких виділялися транскордонна злочинність, насильство в 

будь-якій формі, природні або викликані людиною катастрофи. Новизна 

програми безпеки полягала в тому, що в ній були докладно описані заходи, 

необхідні для створення ефективної моделі європейської безпеки. До таких 

належали: посилення транскордонного співробітництва правоохоронних, 

судових та прикордонних органів в рамках Європолу, Євроюсту і Фронтекс; 

посилення обміну інформацією та інструментів для проведення спільних 

розслідувань і операцій з безпеки; розширена концепція внутрішньої безпеки, 

що включає більш широкий спектр органів (від виконавчих до судових, від 

державного до неурядових організацій і приватних агентств), а також 

введення багаторівневої політики безпеки (наднаціональний, регіональний, 

національний і локальний); забезпечення надійного демократичного і 

юридичного нагляду за проведенням політики безпеки; запобігання причин 

появи загроз замість боротьби з ними; розробка більш інноваційних систем 

забезпечення безпеки; зовнішній вимір внутрішньої безпеки – 

співробітництво з третіми країнами [121]. 
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Серед європейських концепцій трансформації глобалізаційних процесів 

інтерес становить британська концепція «третього шляху»Е. Гіденса. В ній 

акцентована увага на тому, що обидві іпостасі феномена глобалізації – 

інтернаціоналізація, що представляє її розвиток вшир, і інтеграція, що 

знаменує розвиток вглиб, – за наслідками діалектичні. Інтернаціоналізація 

охоплює все нові території, втягуючи орбіту не тільки країни, які, завдяки 

ряду сприятливих обставин, перетворюються на «азійських тигрів», але і 

країни, що програють від зіткнення з раніше невідомими культурами, 

цінностями, способом життя і перетворюються на «латиноамериканських 

банкрутів» [122]. 

У Великобританії суперечливий характер глобалізації став об‘єктом 

вивчення представниками ряду політологічних і соціологічних напрямів. 

Подвійна природа глобалізації привернула до себе пильну увагу і 

розробників концепції «третього шляху», що стала ідейною основою руху 

«нових лейбористів». Мислення останніх багато в чому визначається 

ставленням сучасного покоління британських соціал-демократів до «старих 

лівих» – прихильникам кейнсіанства і соціального контракту, і до «нових 

правих» – прихильників економіки пропозиції і вільного ринку. 

Самоідентифікація «нових лейбористів» була заснована не стільки на власній 

оригінальній програмі, скільки на протиставленні себе іншим доктринам, 

претензії на їх ідейну санацію і запозиченні у них цінностей і методів, які 

можна застосувати до нових реалій. Суперечливий характер глобалізації, що 

дає багату поживу для міркувань про шляхи інтеграційного рішення 

проблем, зведення воєдино конфліктуючих точок зору, став благодатним 

ґрунтом для прихильників «третього шляху» [123]. 

Однак аналіз цієї проблеми вкрай важливий для «нових лейбористів» і 

за своєю суттю. По-перше, їх підхід до соціально-економічного 

реформування Великобританії багато в чому залежить від стану світової 

економіки. По-друге, властива їм геополітична ставка на лідируючу позицію 
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в Європі при одночасному збереженні «особливих відносин» зі США змушує 

приділяти велику увагу порівняльному аналізу національних і регіональних 

моделей розвитку. По-третє, проголошений ними шлях претендує на ідейне 

лідерство не тільки в масштабах Великобританії, але й на наднаціональному 

рівні. І для цього необхідно продемонструвати глобальне бачення і 

пропонувати свіжі ініціативи. Констатуючи все це, важливо пам‘ятати і про 

те, що британський варіант «третього шляху» не є цілісною сукупністю ідей, 

а представляє широку палітру думок [123]. 

Звертаючись до економічної складової глобалізації, Гідденс не 

погоджується з тими, хто вважає, що те, що відбувається сьогодні, всього 

лише є відлунням минулого. Такі позиції займають, наприклад, Поль Хірст і 

Грехем Томпсон, які стверджують, що, як в кінці XIX ст., так і в XX ст., 

левова частка світових торгових операцій здійснювалася усередині торгових 

блоків або між ними, так що говорити про глобалізовану економіку 

передчасно. В цьому контексті британський аналітик Уїлл Хаттон 

посилається на те, що процес скорочення частки промислового сектора і 

збільшення частки сектора послуг простежується принаймні з 30-х років ХХ 

ст. і що неправомірно ставити знак рівності між економікою знань і сектором 

послуг. Більш того, швидке зростання і стрімкі темпи збільшення 

продуктивності праці в секторі інформаційних технологій не мали аналогів в 

промисловості, навпаки, в промислових галузях продуктивність праці 

знижувалася [124]. 

Концепція Європейського Союзу, на думку Гідденса, може 

розглядатися як ембріональна форма глобального управління, на рівні якого 

досі діють лише міжурядові організації. Віддаючи собі звіт в тому, що 

подібні проекти можуть бути здійснені лише у віддаленій перспективі, він, 

тим не менш, вбачає в СОТ, МВФ і Світовому банку майбутні контури 

єдиного органу – аналога Центрального національного банку, висловлюється 

за поширення концепції управління Європейським Союзом на все країни 
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ОЕСР, підтримує ідею створення при ООН Асамблеї за зразком 

Європейського Парламенту, а також ідею Міжнародного кримінального суду, 

юрисдикція якого превалювала б над юрисдикцією окремих держав. Гідденс 

не належить до прихильників концепції ринкового фундаменталізму, хоча й 

про рівеньпослідовності його неприйняття цієї концепції можна сперечатися. 

Ідея космополітичної демократії, яку він наполегливо обстоює, приваблива 

для нього в першу чергу тому, що, як він вважає, «не має сенсу боротися з 

ринковим фундаменталізмом на локальному рівні, щоб дозволити йому 

правити на рівні глобальному» [121]. 

Узагальнено Е. Гідденс виклав комплексну концепцію глобалізації на 

основі підходів «третього шляху». Об‘єкт дослідження даної концепції 

складний і багатогранний. Тому автор не претендує на вичерпний аналіз 

досліджуваного феномена. Однак запропонований ним понятійний апарат, 

методи дослідження, заклик відійти від ортодоксії, прагнення до синтезу 

одного з найкращих спадщин провідних соціально-політичних шкіл XX ст. 

не могли не привернути до себе уваги. Викликані його роботами наукові 

суперечки і дискусії, наскільки можна судити, сприяють наближенню до 

істини [27]. 

Один з відомих представників європейської школи міжнародних 

відносин, відомий соціолог з Німеччини, автор низки відомих праць з 

широкої проблематики глобалізації У. Бек презентував так звану концепцію 

«космополітичної Європи». Дослідник в цілому вбачає в космополітизації 

внутрішню глобалізацію, що здійснюється всередині суспільств 

національних держав. У. Бек пропонує один з можливих варіантів процесу 

творення спільного європейського соціокультурного простору – концепцію 

космополітичної Європи. Вважаємо за необхідне охарактеризувати базові 

елементи концепції космополітичної Європи У. Бека. Так, на відміну від 

представників старої школи – модерністів, які вважали, що лише всеосяжній 

національний проект, зцементованій державною мовою, а також військовою 
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службою й патріотизмом, справді сприяє просуванню й забезпеченню 

соціально-економічної інтеграції, вчений-міжнародник підкреслює, що «з 

поширенням космополітизму національні відносини змінюються з 

національно-глобального на глобально-глобальний» [125]. 

У ході розгляду концепції космополітичної Європи вважаємо за 

необхідне зроити наголос на двох умовних площинах, а саме – зовнішній, що 

формується під впливом глобальних тенденцій розвитку міжнародної 

системи, таких, як глобалізація та інтеграція, і внутрішній, пов‘язаній з 

глибинними структурними трансформаціями. З огляду на це німецький 

соціолог У. Бек акцентує увагу на необхідності врахування «внутрішньої 

космополітизації Європи» та зауважує розгортання космополітизації як на 

мікрорівні (життєвий устрій, різні форми діяльності суспільно-політичних та 

економічних інститутів, так і на макрорівні (не лише через посередництво 

глобального ринку, а й усередині мережі міжнародних і національних 

інститутів). За таких умовах неминуче постає питання щодо нових вимірів 

регіональних ідентичностей [125].  

Дослідник фактично ототожнює, пов‘язує в сенергитичну взаємодію 

європеїзацію й космополітизацію. У Бек переконливо акцентує увагу на 

неухильному просуванні процесу, який, з точку зору дослідника, зупинити 

неможливо. Згідно з цієї позиції, сучасна європейська ідентичність з точки 

зору її формування може розвиватися як космополітична ідентичність, яка 

невідворотне повинна рефлектувати на процеси глобалізованого світу. 

Німецький дослідник вважає, що майбутнє Європа полягає в її 

космополітизації де країни Європи «ведуть моральну, політичну, економічну 

й історичну боротьбу за примирення». Відтак, на переконання У. Бека, 

абсолютно новою ідеєю після концептуальних засад комунізму та 

неолібералізму в умовах трансформації сучасної міжнародної системи та 

світового порядку повинна стати саме ідея космополітизму [126].  
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В цьому контексті зазначимо, що ідея космополітизму полягає в 

запереченні того факту, що людство уявляє собою полі етнічну та 

багатонаціональну цілісність, а натомість являє собою сукупність численних 

ідентичностей, що знаходяться у тісні взаємодії одна з одною. Відтак, 

відповідно до концепції космополітичної Європи, модерне суспільство 

вступило в процес формування глобальної міжнародної організації в якій 

окремі держави-нації стрімко втрачають статус автономних самодостатніх 

одиниць. Зазначається, що водночас й втрачається усталена визначеність, 

сталість, однозначність, розмивається соціально-групова ідентичність [127, 

c. 115]. Прикметною рисою концепції космополітичної Європи  німецький 

соціолог У. Бек вважає «радикальну відкритість» з огляду на посилення 

транснаціональних зв‘язків і зобов‘язань. Отже, на переконання У. Бека, «в 

умовах ХХІ ст. більше не існує замкненого простору, який має назву 

«християнський Захід...Європа стає відкритою мережею з рухливими 

кордонами, де все зовнішнє вже існує зсередини» [125]. 

Новітнім напрямом дослідження в межах науки про міжнародні 

відносини беззаперечно вважається теорія неофункціоналізму, що виникла 

певною мірою навіть раніше від функціоналізму і відображала погляди 

зарубіжних науковців на майбутнє Європи. Ідеї європейських дослідників 

функціоналізму  були закладені ще у перші повоєнні часи.  З цього приводу 

американський політолог Ернст Гаас був переконаний, що розвиток 

інтеграційних процесів в Європі, що розпочався з підписання у 1951 р. 

Паризького договору – так званого договору вугілля та сталі, до більш 

тіснішого співробітництва та інтеграції виявився об‘єктивно необхідним 

процесом [128]. 

Головні концептуальні засади теорії неофункціоналізму є такими – 

найголовніша сфера, в якій проявляється співробітництво є саме сфера 

економіки. Саме розвиток співробітництва на економічно вигідних умовах є 

потужним стимулом для розвитку інтеграційних процесів та добробуту 
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громадян, що входять до певних інтеграційних утворень. У свою чергу, з 

точки зору неофункціоналізму політична інтеграція відрізняється суттєво від 

економічної і, тому, має розглядатися на регіональному, а не на глобальному 

рівні. Для розвитку політичної інтеграції вельми важливим є створення  

наднаціонального координаційного центру або міжнародної організації 

глобального рівня. Показником ефективності наднаціонального органу може 

вважатися лояльність різних соціально-економічних груп до центральних 

інституцій. На переконання неофункціоналістів результатом ефективної 

роботи наднаціонального органу є перш за все якісні  зміни в соціальній 

сфері. Неофункіоналісти у своїх наукових працях виокремлюють ефект 

переливу (spillover effect), що є основою, початком інтеграції. За  відомим 

представником неофункціональної ідеї Л. Ліндбергом ефект переливу є 

ситуацією, «…за якої певна дія, спрямована до певної мети, спричиняє 

ситуацію, коли цю мету можна досягти лише завдяки подальшим заходам, 

що, своєю чергою, створює відповідні умови та потреби для майбутніх дій 

тощо» [129]. 

Зацікавленість ідейними положеннями неофункціоналізму закономірно 

зростає в процесі європейської інтеграції, розширення ЄС наприкінці ХХ ст. 

– початку ХХІ ст. Зазначимо, що в цей період поруч з неофункіоналізмом 

починає розвиватися теорія інтергавернменталізму (intergovernmentalism). 

Засновником даного наукового напрямку виявився європейський науковець 

Е. Моравчик та його науковий наукові дослідження, що були оприлюднені 

вченим протягом у 1991-1998 рр. [130].  

Так, у першій з наукових праць Е. Моравчик зазначав, що 

Європейський Союз піддається певній конвергенції національних інтересів. 

На переконання вченого в основі даної конвергенції покладено франко-

німецьку кооперацію, а також розвиток програми Єдиного європейського 

ринку (SEM). В подальших наукових дослідженнях Е.Моравчик 

доопрацьовує власні ідеї і на світ з‘являється нова концептуальна ідея – 
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ліберальний інтергавенменталізм. Даний науковий напрямок базується на 

значенні наднаціональних інститутів і законодавчих актів, що динамічно 

зростає з гармонізацією національного законодавства держав-членів ЄС, а 

отже, не будуть досить жорсткими. Е. Моравчик, автор «концепції 

міждержавництва», яка передбачала застосування «ліберального 

міжурядового підходу», вважав, що вона сформована на таких принципах 

делегування національними урядами політичних повноважень 

наднаціональним організаціям та органам [131]. 

 Дана концепція містила як позитивні моменти, так і низку негативних, 

адже опис механізму, як поєднати загальнонаціональні інтереси з 

наднаціональними інтересами та цінностями не було представлено. Особливо 

помітною така тенденція проявила себе після розширень ЄС у 2004 та 2007 

рр., тому, що нові актори, поділяючи в цілому європейські цінності, все ж 

таки менше схильні до компромісів і жорсткіше обстоюють національні 

інтереси, насамперед в економічній сфері [131]. Один із дослідників 

спадщини неофункціоналістів – британець Роберт Джонс з Британського 

університету Шефілда об‘єднав ідеї представників неофункціоналізму та 

функціоналізму.  Функціоналісти переконані в тому, що  на наднаціональні 

організації та інтитути поступово перекладатимуться обов‘язки урядів 

національних держав.  В свою чергу, і в чому полягає основна відміна між 

представниками двох наукових напрямків, на переконання 

неофункціоналістів  в процесі інтеграції саме національні уряди повинен у 

подальшому відігравати провідну роль, а їх взаємодія сприятиме усуненню 

конфліктів і непорозумінь [132]. 

Особливої актуальності ідея пан-європеїзму набула в період гострої 

геополітичного кризи в післявоєнній Європі. Це послужило поштовхом для 

європейських держав поглибити співпрацю, спочатку, в економічній, а після 

й у політичній сфері. Втім на сучасному етапі саме внутрішні кризи 

об‘єднання становлять найбільшу загрозу його існуванню. Після фінансової 
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кризи 2008 р. було піднято питання про доцільність існування такої 

розрізненої спільноти, якщо вона не в змозі оперативно і ефективно 

реагувати на внутрішньо союзницькі виклики. Єдиним виходом із ситуації 

уявлялося поглиблення інтеграції, в першу чергу, політичної, і надання ще 

більших повноважень наднаціональним європейським інститутам, що, в свою 

чергу, є незворотнім і призведе до втрати значної частки суверенітету країн-

учасниць. Як показала практика, цей процес викликає негативну реакцію 

серед громадян, які віддають перевагу вирішенню актуальних проблем на 

національному рівні і ставлять в пріоритет інтереси своєї держави, а не 

загальноєвропейські вигоди. Наростаючі націоналістичні настрої, як реакція 

на кризи, є найбільшою загрозою для ідеологічної основи об‘єднання Європи 

[133]. Про це, зокрема, свідчить як рішення Великобританії щодо виходу з 

ЄС, так і вимоги протестувальників у Франції щодо виходу з ЄС та НАТО в 

листопаді-грудні 2018 р. Таким чином, доходимо висновку, що розбіжності, 

які пов‘язані з визначенням основ сучасного процесу європейської інтеграції, 

мають об‘єктивно зумовлений характер, що вимагає суттєвої корекції 

теоретичних підходів до вивчення суті цих процесів. 

Серед авторів, які вивчають проблему впливу кризових процесів на 

Європейський Союз, слід виділити Ю. Хабермаса. Він є прихильником ідеї 

об‘єднаної Європи і в багатьох працях наводить аргументоване 

обґрунтування створення єдиного загальноєвропейського простору. 

Ю. Хабермас визначив основні ознаки загальноєвропейських цінностей: 

секуляризація; пріоритет держави до ринку; соціальна солідарність, 

домінуюча над суто виробничими досягненнями; скепсис щодо всесилля 

техніки. 

На думку українського вченого Д. Кюрджиєва, кожен новий виклик, з 

яким стикається Європейський Союз, завдає дедалі більших збитків 

фундаментальним основам європейської інтеграції і призводить до розколу в 

рядах європейців. Об‘єднання не здатне оперативно й ефективно приймати 
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рішення для подолання кризових явищ, що підриває авторитет 

Європейського Союзу як міжнародного актора, і що найголовніше – похитує 

віру європейців в доцільність існування наднаціональних інститутів [133]. 

Ю. Хабермас вважає, що неможливий розвиток союзу без посилення 

наднаціональних європейських інститутів. Однак при цьому він адекватно 

оцінює всі існуючі загрози для цього процесу і визнає, що головною з них є 

недолік концепцій (моделей) транснаціоналізації європейського 

геополітичного простору солідарності всередині союзу [134, c. 20]. У свою 

чергу Гері Маркс і Єва Латожек в своїх роботах висвітлюють основні ризики, 

які несе в собі економічна нестабільність для Європейського Союзу. Автори 

зазначають, що спочатку країнам-учасницям довелося боротися з 

негативними наслідками на національному рівні і до того моменту, коли були 

вироблені основні шляхи вирішення актуальних фінансових проблем на 

загальноєвропейському рівні, вже було завдано шкоди іміджу об‘єднання 

[135, c. 6-8]. 

Регіональна інтеграція сприяє глобалізації в тому сенсі і в тій мірі, в 

яких останню можна розуміти як процес «денаціоналізації», точніше, 

«десуверенізації» всесвітнього політичного простору. Глобалізація в такому 

розумінні розмиває правдоподібність ідеал-типової картини світової системи, 

яку складають виключно держави-нації з відповідними кожному з них 

особливими суспільними і економічними укладами. Але політична інтеграція 

може мати і іншу кінцеву мету – оформлення політичної спільноти, 

позбавленої територіальної прив‘язки. В такому випадку безпосередньо 

маємо справу з комунікативною інтеграцією між політичними дійовими 

особами [136]. 

Однак про транснаціоналізацію в політичному сенсі можна говорити 

тоді, коли національні держави, зберігаючи суттєвий політичний вплив, 

втрачають, тим не менш, монополію на міжнародне представництво інтересів 

власних громадян, що вступають заради досягнення своїх цілей в 
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транснаціональні зв‘язки та спільноти. Транснаціоналізація пов‘язана з 

виникненням досить впливових наднаціональних інститутів, що мають 

власну, автономну сферу повноважень, прямого доступу до якої окремі 

держави не мають. На практиці ця умова поки реалізована тільки в рамках 

Європейського Союзу. Однак і в цьому випадку (якщо бути точним) мова 

знову-таки може йти про транснаціоналізацію на регіональному, а не 

глобальному рівні [137]. 

Проблеми, з якими сьогодні стикаються європейські держави у 

визначенні інтеграційної стратегії, лежать поза межами традиційної 

зовнішньої політики. Потрібні інші концепції, які прояснили б 

трансформацію, що відбувається. З ліберально-раціоналістичної позиції в ЄС 

європейську політику, як і раніше, проводять здебільшого уряди окремих 

держав. Вони нібито вимушено, неохоче і навіть із запізненням 

погоджуються на інтеграцію, щоб зберегти свою колишню роль і 

міжнародний вплив на «об‘єктивному» тлі потужної конкуренції. 

Інтегруючись, держави «жертвують» частину свого суверенітету 

наднаціональним європейським інститутам або міжнародним організаціям. 

При цьому до наднаціональних органів відносяться в першу чергу ті сфери 

колишньої компетенції держав, з якими вони найгірше справлялися (торгівля, 

фінанси). Виникає свого роду регіональна квазідержава, в рамках якої 

наднаціональний рівень перехоплює у національних держав тільки ті сторони 

управління господарством, в яких національне політичне управління 

недостатньо ефективно [137]. 

Євросоюз як об‘єднання з наднаціональними рисами має достатньо 

дієвих способів, щоб перешкодити державам-членам з політичних мотивів 

втрутитися в вільне функціонування ринків. Однак німецький фахівець Фріц 

Шарпф, автор багатьох робіт з даної теми, вказує на конфлікт інтересів між 

державами – членами ЄС, що випливає з різниці в рівнях їх економічного 

розвитку [138, c. 22]. Заради збереження конкурентоспроможності в умовах 
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єдиного внутрішнього ринку менш конкурентоспроможним країнам слід, 

вважає він, спробувати знизити витрати на оплату робочої сили і 

природоохоронні заходи. У разі підтягування таких витрат до рівня країн з 

найбільш продуктивною економікою менш продуктивні національні 

господарства виявляться зруйнованим [138, c. 23]. На думку Шарпфа, хоча 

європейській економіці і потрібен великий ринок, а отже і загальні правила, 

щоб не відстати від американських і японських конкурентів, Європа 

однаково відстане від них, якщо нічим не обмежена негативна інтеграція 

паралізує процеси вирішення проблем на національному та регіональному 

рівнях і в сфері позитивної інтеграції [138, c. 38]. 

Тим часом європейські держави, які до сих пір існують поза 

інтеграційним простором, або залишають його, як Великобританія, можуть 

бути пов‘язані окремими угодами з ЄС, які будуть фактично змушувати їх 

проводити у себе таку ж політику, як в Європейському Союзі. При цьому не 

ясно, які «додаткові заходи захисту» до глобалізації могли б зробити 

Норвегія чи Швейцарія, на які не пішли держави, що входять до Євросоюзу 

[139, c. 30]. 

У сфері міжнародної політики за межами власних кордонів ЄС 

особливо ефективний, коли він може використовувати свою «м‘яку силу», 

засновану на економічній могутності. Тут маються на увазі можливість 

доступу продукції з третіх країн на європейський ринок, надання бюджетних 

коштів на різноманітні програми, привабливість Європейського Союзу в ролі 

спільноти, вибудуваної на спільних цінностях, а також здатність нав‘язувати 

зацікавленим країнам власні умови приєднання до ЄС. У той же час 

Євросоюз буває досить слабкий, коли потрібно швидко реагувати на 

надзвичайні міжнародні події і потрібно обстояти думку, відмінну від позиції 

США (з питання, в якому Вашингтон може бути «особливо зацікавлений»), 

або коли розходяться інтереси його власних учасників. Європеїзація зачіпає 

не тільки країни, які беруть безпосередню участь в ЄС, вона впливає і на 
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держави, які хотіли б приєднатися до Євросоюзу, а також на країни, що 

перебувають з ЄС в різних формах асоціації та партнерства. Навколо 

Європейського Союзу множаться простори, їм же породжувані [140].  

Головною причиною сучасної політичної кризи в рамках 

Європейського Союзу послужило різне бачення його майбутнього. 

Інституційна криза – як держави-члени співвідносяться один з одним; 

економічна криза ЄС трапилася через нездатність забезпечити процвітання і 

можливість для подальшого економічного зростання; криза довіри – створена 

величезною прірвою між лідерами Європи та її громадянами. Все більша 

кількість громадян Європейського Союзу віддає перевагу демократичному 

прийняттю стратегічно важливих рішень на національному рівні [141]. 

Таким чином після такого тривалого інтеграційного процесу 

Європейському Союзу просто життєво необхідно переосмислити основні 

цінності спільноти, адаптуючи їх під існуючу реальність, дати чітке 

визначення спільних інтересів і визначити ступінь відповідальності кожного 

учасника. Дуже важливо дати реальну оцінку дефіциту демократії, що існує в 

європейському об‘єднанні на сучасному етапі, і створити умови, які не 

дозволяють цього процесу прогресувати. Тільки особиста співучасть кожного 

європейця у визначенні принципових питань зовнішній і внутрішній політик 

зможе повернути довіру громадян до наднаціональних інститутів ЄС. Це, в 

свою чергу, поверне актуальність ідеологічної складової об‘єднання Європи. 

І тоді кризи і виклики будуть не загрозами існуванню, а головним поштовхом 

до поглиблення інтеграційних процесів у всіх сферах. 

 

2.2. Американські концепції постбіполярного міжнародного 

порядку 

 

У контексті дослідження феномена пост глобалізації  актуальними 

постають концепції постбіполярного міжнародного порядку. Основною 
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метою даних концепцій є позиціонування США, як одноосібного керівника 

світовими процесами. Вчені виокремлюють декілька напрямків. Перший 

апелює до не типовості моделей лідерства Сполучених Штатів Америки в 

пост біполярній міжнародній системі, якщо порівняти його з іншими 

історичними періодами розвитку США. Представники іншого 

напрямкупереконанні у формуванні нової системи міжнародних відносин та 

міжнародного порядку в якому констатується послаблення лідерських 

позицій США і настанні ери постглобалізації. 

Подібні погляди дослідників феномена постглобалізації стають 

достатньо популярними у періоди світових криз, коли локальні та регіональні 

колапси поширюються глобальним простором, а системи глобальної 

регуляції, які значною мірою перебувають під впливом США, демонструють 

власну недосконалість. Поряд із радикальними антиамериканськими 

підходами існують м‘які форми, як форсування багатополярності, 

стимулювання відходу від долара, створення єдиної валюти в масштабах 

Азії, формування регіональних організацій безпеки без участі США тощо. 

Більшість американських політологів в 2000-х роках продовжувало 

обстоювати ідею однополярного світу, доброзичливості і ліберальності 

американської гегемонії, примусової демократизації світу [142, с. 5]. З цього 

приводу відомий американський учений Майкл Мандельбаум ще у 2006 р. 

навіть припустив, що «мешканці Землі відчують гіркоту втрати, коли прийде 

кінець американському лідерству» [143, с. 226].  

Однак з приходом до влади Б. Обами констатували збільшення 

постглобалізаційних позицій вчених, що стосувались дослідження 

американських концепцій міжнародно-політичного лідерства США. 

Враховуючи реальні зміни в пост біполярній міжнародній системі чимало 

американських політичних діячів, вчених та аналітиків стали переглядати 

тези, які вони обстоювали в межах однополярного світового порядку, які 

передбачали лідерство США у всіх сферах і виправдовували поширення 
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неоліберальної моделі глобалізації та демократії.  Слід зауважити, що вперше 

ідеї постглобалізації і кризи неоліберальної моделі глобалізації стали 

обговорюватися як американськими, так і китайськими, і російськими та 

деякими європейськими дослідниками. Звичайно, об‘єктивні оцінки світових 

тенденцій висловлювали і американські вчені, такі, як К. Лейн, Ч. Мейнс, Дж. 

Айкенбері, Ч. Купчан, із застереженнями і не відразу – Г. Кіссінджер, Ф. 

Фукуяма. Однак вони становили абсолютну меншість. 

Наразі констатуємо, що після каденції43-го президента США Дж. Буша 

молодшого переважно критичні висловлювання, що стосуються 

американську зовнішню політику 2000-х років та появу феномена 

постглобалізації стають головним концептуальним напрямом у межах 

концепцій постбіполярного міжнародного порядку. Основний дискурс 

полягає у необхідності керування світовими процесами за участі усіх 

учасників міжнародних відносин. Інакше кажучи, науковці роблять спробу 

обґрунтувати основні ідейно-концептуальні положення, що заперечувались 

за президентства Дж. Буша молодшого під час його президентства. 

У 2008 г. американський науковець Р. Хаас, автор відомої концепції 

«США як світового шерифа», признав, що період стабільної однополярності 

закінчився, і світ вступив в епоху безполюсного порядку, що 

характеризується дифузією сили і впливу, зростанням кількості активних 

гравців, включаючи недержавних» [144]. Раніше така думка вже 

висловлювалася переважно неамериканськими науковцями. Зокрема, 

починаючи з 1992 р. теоретики з країн колишнього СРСР, наприклад, 

Е. Баталов [145], А. Богатуров [146], А. Воскресенський [147], К. Гаджиєв 

[148],  С. Кортунов [149], В. Крівохижа [150], В. Кулагін [151] тощо, ведуть 

дискусії про полюси і центри сили, про характер постбіполярного світового 

порядку, що формується.  

Наприклад, Е. Баталов звертав увагу на безполюсний характер сучасної 

системи ще у 2000 р., вважаючи, що полюси можуть існувати тільки у 
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взаємодії один з одним, тому зі зникненням одного полюса – СРСР втратив 

характеристики полюса і інший – США [145]. З цієї позиції президент 

Б. Клінтон не випадково так засмучувався через «відсутність ворога» і так 

надихнулися американські науковці, коли з‘явився інший справжній ворог 

абсолютно іншого характеру –міжнародні терористичні мережі. Наразі в 

цьому контексті авторка дисертаційного дослідження підтримує ідею про те, 

що без міжполюсної взаємодії розсипається концепція однополюсності і не 

консолідується однополярний світовий порядок. 

Однак велика кількістьпредставників наукової еліти продовжують 

стверджувати, що Сполучені Штати Америки грають вагому роль в еволюції 

системи міжнародних відносин та формуванні нового міжнародного 

порядкуВони пропонують так звану концепцію – «складного ядра»,в якому 

США мають місію основного локомотива розвитку міжнародної системи і 

продовжуватимуть грати важливу роль на світовій політичній арені світу. 

Однак, враховуючу нову міжнародно-політичну ситуацію в світі Сполучені 

Штати Америки повинні урахувати інтереси інших учасників міжнародного 

політичного процесу. 

Згадуваний Р. Хаас, який займає критичну позицію щодо перспектив 

однополярного світового порядку і беззаперечного лідерства США, 

виокремив такі чинники, що стали головною причиною появи наукових 

дискусій про постглобалізацію і виявилися чинником формування 

багатополярної системи міжнародних відносин: 1) помилки політики 

Сполучених Штатів, які дали підстави іншим країнам вважати Сполучені 

Штати реальною небезпекою їхнім національним інтересам та безпековій 

політиці; 2) підвищення значення енергопостачання тому, що країни, що 

експортують енергетичні ресурси стали більш впливовими; 3) ослаблення 

економіки  США через коштовні військові кампанії та операції, зокрема в 

Іраку та Афганістані; 4) стихійність і непередбачуваність сучасних 
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глобалізацій них процесів, що стали причиноюстрімкого підсилення позицій 

впливових держав, а також недержавних гравців [144]. 

Основним положенням концепції Р. Хааса стало невизнання в межах 

сучасної міжнародної системи прямої залежності сили і впливу. Це означає, 

що роль і вплив тієї чи іншої держави на формування нового міжнародного 

порядку є різною.  Спираючись на цей факт, необхідно враховувати багато 

інших характеристик: «освоєну парадигму міжнародної діяльності 

(накопичений організаційний ресурс, здатність мислити і діяти глобально або 

регіонально), політичну культуру, геостратегічні чинники, науковий, 

військовий потенціал». Наразі зазначимо, що ліберальні та неоконсервативні 

концепції постбіполярного світового порядку намагалися заперечувати 

невизнання прямої залежності сили і впливу. Однак, як показали події після 

розпаду біполярного міжнародного порядку, значна кількість держав, що 

підтримували однополярність, домінування і лідерство США в міжнародній 

системі, не набули «світорегулюючого статусу через відсутність згаданих 

характеристик» [144]. 

Необхідність в координації дій між різними великими державами буде 

визначати політику США в найближчі 10–15 років. Американські науковці і 

аналітики постглобалізаційної доби радять керівництву своєї країни визнати 

факт множинності центрів сили і докласти зусиль використати 

трансформаційні процеси міжнародного порядку з вигодою для США без 

радикальної зміни глобальної стратегії. Застарілу концепцію 

моноцентричності пропонується перетворити на «безполюсний концерт» 

провідних держав. Дана ідея зіставляється з запропонованою раніше 

американським експертом Т. Барнетом концепції розширеного ядра, до якого 

мають увійти всі провідні держави міжнародної системи [152]. Мається на 

увазі, що Сполученим Штатам вкрай необхідно визнати необхідність щодо 

обмеження впливу США заради стаціонарності сучасної системи 

міжнародних відносин. Склад такого ядра (концерту), як пишуть 
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американські науковці, може бути ширшим, ніж склад Великої сімки, але 

меншим за НАТО або ЄС. 

В контексті досліджуваної нами наукової проблеми важливим є один з 

останніх наукових доробків колишнього високопосадовця та науковця США 

Г. Кіссінджера, представлений в межах монографії: «Світовий порядок». Її 

назву, можливо, варто вважати певною мірою іронічною, тому що, як 

зазначив власне сам Г. Кіссінджер, сьогодні світового порядку просто не 

існує. «Наші сучасники наполегливо і часом відчайдушно шукають 

концепцію світового порядку», і доки великі держави, зокрема США і Китай, 

але не тільки, не досягнуть якоїсь угоди, що стосується їх ролей на світовій 

арені, «хаос буде загрожувати» всім. Деталі цієї угоди поки залишаються 

неясними і вимагатимуть від політиків всього творчого потенціалу і 

винахідливості, на які вони тільки здатні [153].  

Однак в одному Г. Кіссінджер має безсумнівну впевненість: «Жодна 

країна, будь то Китай або США, не спроможна самотужки грати роль 

світового лідера так, як це робили США безпосередньо після закінчення 

холодної війни» [153]. Г. Кіссінджер також зазначає, що «мільйони 

американців і, як мені здається, більшість наших політиків поки цього не 

зрозуміли». І пояснює це ностальгією по післявоєнному періоду 

американського панування в світі – військового, політичного, економічного і 

культурного. Вчений впевнений, що багато хто просто не помічає штучність 

того панування, заснованого на тому, що «решта світу тоді лежала в руїнах» 

[153]. Самовпевненість була в той час цілком природною, тому що здавалося, 

що «американські погляди і ідеали пускають коріння у всьому світі». 

Ліберальна економіка, демократія, права людини і повага до особистості 

були покладені в основу американської системи. США вдалося досягти 

неймовірного рівня конгруентності: їх національні інтереси і цінності 

ідеально збіглися з рухом історії. Як вдало підкреслює Г. Кіссінджер, «всі 

ставали американцями... можливо, британці зробили набагато більше для 
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розвитку безперечно самобутньої американської гілки мистецтва – рок-н-

ролу – але це не мало ніякого значення, тому що рок-н-рол закріпився саме в 

США»[153 ]. 

В контексті проблеми, що досліджується, заслуговує на увагу думка 

авторського колективу українських вчених, що представлена в одній з 

ґрунтовних наукових праць за останні роки ‒ «США і світ ХХІ ст.», за 

редакцією Ю. Пахомова, І. Коваля, С. Шергіна [154]. У цілому науковці 

підтримують концепцію постглобалізації, кризу неоліберальної моделі  

глобалізації, кінець однополярності і втрату певних лідерських позицій США 

в міжнародній системі.  

В колективній монографії зокрема підкреслюється, що на сучасному 

історичному етапі влада Сполучених Штатів подолала межі класичного 

суверенітету, принаймні за необхідності може ризикувати чи нехтувати 

нормами спільної безпеки і діяти сингулярно. Однак збільшення 

мультиполярних вимірів світової політики стає основною причиною, що 

змушує Сполучені Штати враховувати потенціал численних та різноманітних 

діючих одиниць: у торговельному та дипломатичному плані – Японії та 

Європи, Китаю з його ринковим комунізмом як вагомої регіональної 

(потенційно світової) потуги, Росії – енергостратегічної потуги, чи альянсів 

за її участю, конкурентних осей – осі зла та осі пацифізму (Німеччина, 

Франція та знов ж таки Росія), небезпечного широкого стратегічного альянсу 

Росія – Китай – Іран. За таких умов питання світової потужності США, 

безумовно, лишається питанням реалізації ідеологічної влади, вдалого 

«маніпулювання взаємозалежністю й управління мультилатеральними 

механізмами з метою визначення та контролювання правил гри» [154, с. 7].  

Разом із тим зрозуміло, що епоха «класичної гегемонії» у світовій системі 

вже завершилась. Глобалізація виявилася надто складним процесом, що 

включив в себе і регіоналізацію, і фрагментацію світу. Не менш складним 
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явищем виявилася і гегемонія. Традиційно під гегемоном розумілась 

держава, що мала надпотужну військову силу і потужний потенціал для 

структурування світової системи відповідно до власних інтересів, гегемон 

мав бути наддержавою, хоча й не обов‘язково єдиною [154, c. 8]. 

Могутність США є одним з ключових факторів глобальної 

стабільності, причому, виступаючи ініціатором міжнародно-політичних, 

соціально-економічних і культурних процесів, США, в умовах глобалізації, 

самі піддаються наймогутнішого впливу ззовні. Ось чому як ніколи 

значущими та актуальними в упорядкуванні системи міжнародних відносин і 

безпеки постають доктринальні аспекти зовнішньої політики США, чиї міць і 

рушійні сили міжнародно-політичного розвитку беруть участь в розбудові 

міжнародного порядку. Унікальне становище Сполучених Штатів 

якнаддержави відкрило перед ними можливість чинити більш масштабний і 

цілеспрямований вплив на хід і зміст міжнародних відносин, зокрема у сфері 

забезпечення національної та міжнародної безпеки. Перед американським 

зовнішньополітичним істеблішментом постає завдання не тільки ідейно 

обґрунтувати власну стратегію міжнародної діяльності в умовах 

постглобалізації, але й адаптувати її до моделі нового світового порядку, 

представити глобальну стратегію на довгострокову перспективу [155]. 

Найактивніші дискусії з проблеми порядку та глобальної політичної 

стратегії Сполучених Штатів після закінчення біполярного протистояння 

мали місце під час правління  демократичної адміністрації Б. Клінтона. У 

1993–2000 рр. були представлені основні роботи, в яких пропонувалися 

концепції нового світового порядку і міжнародної стратегії США в нових 

умовах, і з їх урахуванням були розроблені основні американські 

зовнішньополітичні документи. До початку XXI ст. одним з результатів 

політико-ідейних дебатів, а також ідейно-політичних дискусій і очевидним 

фактом в діяльності 42-го президента США Б. Клінтона чи представника 

академічної спільноти стало зближення позицій фахівців з міжнародних 
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питань, що становлять консервативне і ліберальне спрямування 

американської політичної думки. Це знайшло віддзеркалення в схожості 

оцінок результатів біполярного протистояння в якому перемогли Сполучені 

Штати, а також ролі та місця США у постбіполярному світі, в прагненні 

виробити наддержавну стратегію, яка могла б забезпечити довгострокове 

лідерство США у світі, надійний захист і стабільне безпечне міжнародне 

оточення [156]. 

Проблема світового порядку, в тому числі становлення 

постбіполярного порядку, особливо в контексті постглобалізації, залишається 

однією з найбільш дискусійних. Це пояснюється не тільки складністю 

наукового завдання щодо вироблення концепції нового порядку, яка 

найбільш правильно відображає сучасний стан міжнародних відносин, 

труднощами реалізації тієї чи іншої моделі, а й іншими факторами: 

формування світового порядку – процес складний і тривалий, його 

концептуальні засади народжуються в ході гострих дискусій на державному 

та міжнародному рівнях, коригуються в процесі реалізації 

зовнішньополітичних планів окремих держав, насамперед провідних світових 

держав, серед яких на даному етапі світового розвитку США виступають 

лідером;досягнення консенсусу між лідером і іншими акторами міжнародних 

відносин вимагає часу і чималих зусиль [156].  

Кількість монографій, повністю присвячених теоретичним питанням 

становлення нового світового порядку, невелика. Американські фахівці з 

міжнародних відносин не дають комплексного визначення порядку взагалі і 

постбіполярного, зокрема, обмежуються описом окремих його складових 

(структури, інститутів, політики провідних держав). В тій чи іншій мірі 

проблеми теорії світового порядку і становлення постбіполярного порядку 

розглядаються у працях Дж. Айкенберрі [157], Валерстайна [158], 

Дж. Вейгеля, М. Говарда, Ч. Кеглі, Ч. Купчана [159], Дж. Ная [160], 

Б. Поузена [161], Реймонда, А. Роса, М. Сімаі, У. Уолфорта [162], К. Уолтца 
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[163], Ф. Фукуями [164], У. Хайланда, С. Гантінгтона [165], X. Хольма, 

Р. Хаса [166], Н. Хомскі. 

Заперечуючи старий порядок, США не змогли представити кращої 

моделі порядку для ХХI століття, а те, що вони пропонують, не приймається 

більшістю світової спільноти. Для цього є кілька причин. По-перше, 

концепції «єдиного полюса-гегемона», «демократичної імперії», «світового 

судді» неконструктивні по суті; по-друге, Вашингтон не може сказати, якою 

має бути структура нового порядку. Його «вершина – США» спочиває поки 

що на старій піраміді, яку самі американці фактично методично руйнують, не 

створюючи натомість нових несучих конструкцій – системи 

взаємопов‘язаних інститутів і норм, що захищають не тільки США, але й 

інші держави». По-третє, Америка, відстоюючи свої інтереси, привласнила 

собі право на «абсолютний суверенітет», відмовивши в цьому праві іншим 

країнам. І по-четверте, через переважання руйнівної функції регулювання 

зростає загроза міжнародної нестабільності [167]. На зміну системі інститутів 

та норм американці пропонують домінування однієї держави в 

постбіполярній міжнародній системі [168]. 

Професор університету Джонса Гопкінса М. Менделбаум переконаний, 

що неправомірно ставити питання таким чином: «Або гегемонія США, або 

світовий хаос і втрата передових позицій» [169]. Він вважає, що слід визнати 

важливість існуючих міжнародних механізмів і зайнятися їх удосконаленням, 

так як глобальні проблеми не вирішуються тільки зброєю або 

американськими грошима [170]. В цілому, американські політологи 

відзначають, що стратегія стримування другої половини ХХ ст. поєднувала 

елементи діалогу та силових дій. А запропонована після 1991 р. стратегія 

«американського лідерства» заснована на силовому домінуванні і в цьому 

сенсі містить помилкові пріоритети. У 1990-ті роки американські політики 

виходили з того, що США можуть проводити амбітну політику, яка потребує 

великих жертв і витрат. Вони вважали, що світ готовий слідувати за 
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Америкою та з захопленням приймає американську модель розвитку і її 

глобальну лідируючу роль [168].  

Однак навіть лідерство Білого дому в міжнародній антитерористичній 

кампанії не дало підстав вважати, що решта світу буде беззастережно 

схвалювати всі його дії, що наддержавність виключить критику і 

суперечності [171]. Терористичні акти 2001 р. загнали адміністрацію 

Дж. Буша в пастку. Неправильною вже й була відповідь, яку спробували дати 

США терористам з Аль-Каїди в Афганістані. Війна в Іраку стала переростати 

на повзучу глобальну кризу довіри в американській політиці. Проблема 

американської глобальної стратегії безпосередньо пов‘язана з питанням про 

світовий порядок, оскільки реалізація такої стратегії можлива за наявності 

відповідної ієрархії в структурі міжнародних відносин, належних 

міжнародних організацій і норм, які обслуговують прагнення лідера, а також 

за відсутності волі та потенціалу у провідних світових держав протиставити 

свої концепції світового порядку і зайняти на міжнародній арені позиції, 

відмінні від тих, на які їх ставлять США. Важливим є питання про те, чи 

вистачить у лідера всіх видів ресурсів (політичних, військових, економічних) 

для збереження панівного положення, нейтралізації або придушення 

незгодних. Важливо також, хто буде підтримувати США морально і 

матеріально, так як для глобального лідерства жодна країна в світі поки не 

має в своєму розпорядженні всіх ресурсів, вони можуть бути вичерпані і 

обмежені навіть у наддержави [172, c. 52]. 

Після закінчення епохи біполярності розглядалися дві основні 

концепції нового світового порядку: американсько-європейський проект 

однополярного (моноцентричного, або американоцентричного) світу і 

російсько-китайська ідея багатополярності (поліцентричності). В обох парах 

(США – Європа, Росія – Китай) не було повної узгодженості в підходах і 

розуміння того, як саме має виглядати новий світовий порядок, але була 

загальна прихильність до однієї з концепцій. Їх протистояння, однак, не дало 
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відчутних результатів жодній зі сторін: залишки старого порядку існують і 

модифікуються, до них додаються нові структури і норми, що не дає 

Сполученим Штатам бажаного повного контролю над міжнародними 

відносинами, а таким країнам, як Росія і КНР – бажаної вагомої частки 

впливу в світі. Про Європейський Союз, як колективний центр сили, слід 

говорити окремо, так як в справі будівництва світового порядку окремі його 

члени здійснюють різний, не завжди конструктивний вплив на те, що 

відбувається [172, c. 52-53].  

До кінця першого десятиліття ХХІ ст. від ідеї однополярності відійшли 

навіть більшість її американських авторів. Політологи в США проводять 

дослідження з проблем, пов‘язаних з оцінкою потужності провідних світових 

держав – центрів сили і впливу і перспектив їх діяльності, в тому числі 

ймовірності виклику Америці з їхнього боку. Роль і можливість посилення 

впливу недержавних гравців експерти не заперечують, але стверджують, що 

в осяйній перспективі державні актори будуть провідними у світовій 

політиці, оскільки в їх розпорядженні залишаться основні механізми 

регулювання міжнародних відносин [172, c. 52-53]. 

Аналіз концептуального забезпечення міжнародної діяльності 

Сполучених Штатів після закінчення періоду біполярного порядку показує, 

що національна стратегія залишається незмінною по цілям і завданням, 

масштабами і методам, хоча змінюються акценти і тактика дій. Терористичні 

акти 2001 р., з одного боку, актуалізували глобальні задуми наддержави, а з 

другого – поклали початок ряду процесів в світі, які будуть набирати силу і 

не обов‘язково забезпечуватимуть сприятливе для США міжнародне 

середовище. 

Обговорюючи сучасний стан міжнародної системи, можна згадати один 

з постулатів теорії К. Уолтца, згідно з яким анархія міжнародної системи не є 

має негативного характеру для її сталого розвитку. Більш того дослідник 

впевнений в тому, що анархіє має низку переваг (особливо гегемоністського 
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типу). К. Уолтц вказував на те, що це найдешевший спосіб організації: немає 

керуючої бюрократії та спеціальної інфраструктури. Анархія більш безпечна, 

оскільки не створює підстав для одноосібного володіння основними 

важелями глобального управління. Анархія, на переконання вченого є 

способом організації функціонування світового співтовариства. Вона дає 

можливість державам у міру необхідності створювати наднаціональні органи 

управління і координації [173]. Міжнародні відносини XXI ст. в другому 

його десятилітті вже мають елементи нової організації, хоча їх дія нагадує 

впорядковану анархію, коли задіяний потенціал самозбереження системи, 

немає катастрофічного скочення до повного розбалансування. У цій ситуації 

гегемонія США може порушити існуючий баланс сил на світовій арені [174]. 

Зовнішня політика США ґрунтується перш за все на захисті 

економічних інтересів. На думку А. Уткіна, «американське лідерство в 

західному світі є лише своєрідним страховим полісом «привілейованого 

становища США у світовій економіці». З цієї причини економічна 

дипломатія сьогодні – один з найважливіших зовнішньополітичних 

інструментів Вашингтона, який забезпечує реалізацію американських 

інтересів за кордоном в умовах, коли економіка США пов‘язана з іноземними 

ринками більше, ніж коли б то не було раніше. Тому важливо бачити 

сучасний світовий розвиток в широкій історичній перспективі і ефективно 

використовувати досвід минулого в нинішній зовнішньополітичній стратегії 

держав [175, с. 32]. 

Домінування США дозволяє зробити висновок про успіх американської 

стратегії світової переваги, яка не змінилася за своєю суттю після розпаду 

СРСР: «дискутується лише питання про найбільш ефективні способи 

реалізації стратегії переваги (глобального лідерства)» [176]. У зв‘язку з цим 

«єдиною зовнішньополітичною концепцією, що отримала широку підтримку 

після закінчення «холодної війни» як в американському істеблішменті, так і в 

американському електораті, залишається «стратегія переваги» в її останній 
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усучасненій редакції глобального лідерства США як єдиної наддержави». 

Таким чином, позначилася наступна після «холодної війни» стадія 

формування нового світового порядку США. Вона здійснюється в умовах 

глобалізації – створення взаємозалежного світу. З іншого боку, глобалізація, 

як продукт розширення американського світового порядку і нова стадія 

формування «Pax-Americana», являє собою глобальну американізацію світу. 

Тому завданням США сьогодні є «управління взаємозалежністю» і 

утримання статусу єдиної наддержави [175, c. 17].  

У зв‘язку з цим і попри всі зміни в світі після розпаду радянського 

блоку, незмінним стратегічним імперативом США залишається їх намір 

домінувати. Як і після закінчення Другої світової війни, коли керівники США 

стверджували, що «Америка повинна вести себе як світова держава номер 

один» [177, c. 122], в даний час вони вважають, що «просто зобов‘язані вести 

за собою», бо «якщо Сполучені Штати не поведуть за собою, в світі не буде 

керівництва» [175, c. 18-19]. Очевидно, що з кінця 1940-х рр. і до сих пір 

головним прагненням Сполучених Штатів в міжнародних справах як все ще 

залишається забезпечення американського домінування в сучаній 

міжнародній системі та світовому порядку, що формується [178]. 

Існуючі в кінці ХХ ст. концепції глобального лідерства Сполучених 

Штатів були підпорядковані одній меті: так сконструювати політику США, 

щоб зміцнити позиції американської держави як світового лідера, створити 

сприятливі умови для просування і захисту американських інтересів, 

максимально продовжити «американське століття» і запобігти такий хід 

світового розвитку, при якому американському лідерству і могутності міг би 

бути кинутий виклик. 

Сполучені Штати чинять максимальний вплив на міжнародні процеси, 

що дозволяє їм піти двома шляхами: 1) шляхом гегемонії, яка є складанням 

двох начал – впливу і верховенства, що переходить в панування над світом з 

неминучими елементами диктату та придушення тих, хто не згоден; 2) 
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шляхом лідерства, що передбачає наявність спільних інтересів у лідера, і тих, 

хто за ним слідує, добровільне визнання з їхнього боку авторитету лідера, 

виключається пряме придушення тих, хто не входить в сферу впливу лідера 

[179, с. 98].  

Беручи до уваги все вищезазначене, можна виділити три основні 

підходи в теоретичній інтерпретації американської глобальної стратегії. 

Концептуально-теоретичні основи жорсткої, або інакше кажучи 

відвертої гегемонії США в пост біполярній системі міжнародних 

відносинбули у центрі уваги багатьох науковців та політичних діячів. Вони, 

за своїми переконаннями, ходом думок та висновківуявляють собою правий 

напрям традиційного консерватизму. Окреме місце посідає позиція відомих 

політиків США - З. Бжезинського і М. Олбрайт. Їх беззаперечно можна було 

б віднести до представників ліберального напрямку в міжнародних 

відносинах, однак з явними консервативними підходами у зовнішній політиці 

(в якійсь мірі це відноситься і до М. Макфола).  

Відповідно до цієї концепції, США мають виняткові права і 

можливості для формування нового світового порядку на принципах 

неоліберальної демократії, ринкових відносинах, західних норм поведінки і 

цінностях. Відтак, на переконання представників даного напрямку, інші 

учасники системи міжнародних відносин, в тому числі Україна, не повинні 

чинити опір встановленню нового нормативного порядку, а максимально 

вбудуватися в нову систему, щоб не залишитися «за бортом» і не програти 

від положення аутсайдера в світовій політиці, так як згодом все одно 

доведеться грати по встановленим правилам, тільки на менш вигідних 

умовах [179, с. 99]. 

В цьому контексті відзначимо, що саме цією концепцією керується 

адміністрація Д. Трампа при розробці своєї зовнішньополітичної стратегії. 

Виразниками ідей жорсткої гегемонії США на світовій політичній арені 

виявилися в основному представники Республіканської партії, а також 
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науковці та політичні діячі, яких можна віднести до неоконсервативного 

напряму в зовнішній політиці США.  Серед найбільш відомих представників 

даного напрямку виокремлюємо Г. Кіссінджера, Р. Доула, У. Одоума, 

Р. Кейгана, І. Крістола, Ч. Краутхаммера, Дж. Муравчика, Х. Січермана та ін. 

В цілому прихильники реалістичної оцінки ситуації в світі і можливостей 

США висловлювалися за те, що зовсім необов‘язково винаходити нову 

модель міждержавних відносин, тим більше, що за визнанням більшості 

зовнішньополітичних експертів, підтримка однополярності в міжнародних 

відносинах важко здійсненна. 

Ліберально-консервативна концепція лідерства (ліберальна гегемонія) 

була запропонована ліберальними вченими і політиками. В її основі – також 

ідеї гегемонії, оформлені в ліберальних наукових категоріях. Перш за все це 

– ідеї надзвичайної винятковості, а також месіанства США в міжнародній 

системі замінені ідеями поширення демократії та ринкової економіки 

американського зразка. Саме цією концепцією керувалася адміністрації Б. 

Клінтона при розробці своєї зовнішньополітичної стратегії. 

Ліберально-реалістична концепція лідерства відстоюється 

противниками гегемонії взагалі і американської гегемонії, зокрема, число 

яких серед американських вчених і політиків невелика. В основі ліберально-

реалістичної концепції лідерства закладено більш збалансовану оцінку 

ситуації в світі і можливостей США. В концепції зокрема визнається 

необхідність відмовитися від місії «головного шеріфа» США в сучасній 

міжнародній системі, не заважати ствердженню інших акторів міжнародної 

системи і проводити політику вбудовування США в концерт провідних  

світових держав. Ліберально-реалістична концепція лідерства в цілому не 

заперечує наддержавності Сполучених Штатів. Однак прихильники даної 

концепції не визнають за США право на безальтернативне управління 

світовими процесами і вважають, що даний період в розвитку міжнародної 

системи є перехідним. Даний період після розпаду однієї міжнародної 
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системи і  формування іншої вважається перехідним в процесі якого 

відбувається формування нової міжнародної системи та світового порядку де 

не має місця гегемонії США та одноосібним управлінням світовими 

процесами [179, c. 100]. 

Дискусії про глобальну місію США активізувалися в 2000 році в ході 

підготовки і проведення президентських виборів. Оцінюючи стан зовнішньої 

політики Сполучених Штатів Америки до кінця президентства Б. Клінтона, 

чимало політологів в США відзначали, що майбутня адміністрація буде 

змушена продовжувати розпочату демократами політику, оскільки вона 

найкращим чином відповідає інтересам США. Окремі зовнішньополітичні 

експерти висловили думку, що у республіканців немає можливості повністю 

відкинути досягнення демократичної адміністрації і представити абсолютно 

нову стратегію, так як їм доведеться діяти в рамках тієї ж системи 

міжнародних відносин, яка склалася після закінчення епохи біполярності, і 

більшість процесів в області безпеки і на різних регіональних напрямах 

відбуваються за американської керівної ролі [180, c. 64].  

Констатується, що в 2000 р. в американському політико-академічному 

співтоваристві намітилося зближення позицій щодо змісту, спрямованості і 

масштабів реалізації глобальної стратегії США в ХХI ст. У програмах обох 

партій йдеться про те, що США залишаються країною глобалізатором та 

лідером серед усіх акторів міжнародної системи, що відповідає за сталий 

розвиток людства та несуть певну відповідальність за події і розвиток 

міжнародної системи. Зокрема наголошується на важливості подальшого 

розповсюдження американських цінностей і демократії. Зазначається, що 

інститути США не мають конкурентів, їх поширення повинно стати 

основним завданням американського керівництва, а США залишаються 

державою-лідером у військово-політичній, соціально-економічній, 

культурно-інформаційній сферах і повинні закріпити існуючий стан. Акцент 

робився на те, що в процесі свого розвитку США закріпили за собою роль 
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захисника свободи і демократії, підтримували та захищали прагнення інших 

країн до створення демократичних інститутів і сприяли поширенню 

демократичних цінностей в світі. Демократи збиралися продовжувати 

політику щодо здійснення основної місії США – доказувати всьому світу, що 

цінності і закони, за якими живе американське суспільство, універсальні і 

досконалі і їхнє дотримання може збагатити і облагородити народи інших 

країн, побудувати світовий порядок, який базується на основних 

американських цінностях, забезпечити розвиток демократії в світі [181].  

Однією з провідних тем сучасної теорії і практики міжнародних 

відносин є тема послаблення впливу США як надпотуги. Ясна річ, значна 

кількість міркувань при цьому має виразно ідеологічне забарвлення, 

відіграючи роль аргументів в інформаційній війні. Проте час від часу 

оприлюднюються судження справжніх експертів, до яких, безперечно, 

належить З. Бжезінський. Випереджуючи публікацію своєї книги 

«Стратегічна концепція: Америка і криза глобальної потуги», Бжезінський в 

американському часопису «Foreign Policy» прогнозував негативні наслідки 

для всього світу в разі ймовірного, хоча й не неминучого занепаду США. 

Насамперед ідеться про невизначеність на міжнародній арені й загострення 

суперечностей між глобальними суперниками і навіть про відкритий хаос. З. 

Бжезінський припускав, зокрема, послаблення контролю міжнародної 

спільноти за морськими шляхами, космосом, кіберпростором і довкіллям, де 

американська присутність та перевага встановлюють порядок, запобігаючи 

конфліктам, неминучим за умов хаосу. Він відверто закликав США 

впроваджувати нову зовнішньополітичну стратегію або готуватись до 

глобальних катаклізмів, які можуть спричинити численні регіональні 

конфлікти [182].  

Одним із наслідків занепаду США як світової потуги стало 

відродження імперських амбіцій Росії. Грузія за таких умов, на думку 

американського аналітика, опиниться перед загрозою залякування і нової 
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агресії, внаслідок чого буде спроба встановити контроль Росії над південним 

«коридором» нафтогазового постачання Європи і в такий спосіб, по суті, 

примусити її підкоритись російській гегемонії. Вказаний перебіг подій 

дозволить Росії без серйозних ризиків цілковито поглинути Білорусь й 

істотно зашкодити Україні інтегруватись у західне співтовариство. Виявиться 

під загрозою безпека країн Балтії, надто Латвії. Серед імовірних наслідків 

послаблення глобального впливу США З. Бжезінський також називав пряму 

конфронтацію між США та Ізраїлем, з одного боку, та Іраном – з другого, що 

викличе піднесення ісламського екстремізму, послаблення союзників США 

на Близькому Сході та неминучу в цьому разі світову нафтогазову кризу. 

Прогнози Бжезінського з усією очевидністю актуалізують засадничі 

принципи теорії реалізму та потребу їх проекції на сучасну глобальну 

динаміку міжнародних відносин [183, c. 201]. 

Питання щодо міжнародно-політичного лідерства Сполучених Штатів 

в сучасній системі міжнародних відносинвиявилосяодним з головних у 

зовнішньополітичній діяльності 44-го президента США Б. Обами. В цьому 

контексті зазначимо, що ще під час передвиборної кампанії президента 

Сполучених Штатів в відомому науковому виданні «Foreign Affairs» 

булоопубліковано статтю під назвою «Оновлюючи американське лідерство» 

за підписом до передвиборної платформи, що буласхвалена на з‘їзді 

Демократичної партії у 2008 р. Основним проблемним питанням цієї 

передвиборчої програми виявилося положення щодо необхідності 

відновлювання позитивного іміджу США у світі [184]. 

Необхідність перегляду відносин між США і навколишнім світом, нові 

загрози для США (міжнародний тероризм, розповсюдження зброї масового 

ураження, поява «негідних» країн, які підривають основи ліберальної 

демократії), заявляв Барак Обама, потребуютьоновленого підходу щодо 

лідерства США у постбполярній системі міжнародних відносин – підходу, 

що враховуєминуле, але не пов‘язаний із застарілим мисленням». Б. Обама 
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наголошував на тому, що адміністрація Дж. Буша-молодшогозанадто 

жорстко відреагувала на теракти 11 вересня 2011, порушила низку 

міжнародних норм та правил, що змусило світову спільноту вести мову про 

односторонні дії Сполучених Штатів на світовій військово-політичній арені. 

«Це був трагічно помилковий погляд, що привів США до війни в Іраку, яку 

ніколи не потрібно було розв‘язувати, – продовжував Обама. – …Світ 

втратив віру в наші цілі і наші принципи». Тому Б. Обама поставив своїм 

завданням відновити міжнародну віру в США та її цінності [184]. 

Концептуально-теоретичні засади лідерства США в постбіполярній 

міжнародній системи Б. Обами містили чимало елементів, що 

використовуються завдяки використанню системного підходу. Саме це 

уможливило б Б. Обамі цілісно переглянути базові принципи та напрями 

діяльності США на зовнішньополітичній арені. Новий підхід передбачав 

застосуваннянизки заходів щодо відновлення американського лідерства у 

світі. Перемога Б. Обами на президентських виборах у 2008 р. була 

сприйнята серйозними аналітиками як знак того, що Сполучені Штати готові 

були перейти межу, за якою починається принципово нова історична 

альтернатива, яка дозволяє цій державі утримувати світове лідерство. 

Б. Обама разом з його численними прихильниками в Демократичній партії 

почали процесс концептуального оновлення зовнішньополітичного курсу 

Сполучених Штатівв контексті вирішення низки геополітичних проблем 

[185, с. 213]. 

Концепція американського глобального лідерства знайшла подальший 

розвиток у Стратегії національної безпеки 2010 року. Вона була 

оприлюднена адміністрацією Б. Обами 26 травня 2010 р. Сполучені Штати 

Америки враховуючи нові виклики сталому розвитку та світовій безпеці, 

реконфігурації учасників сучасної системи міжнародних відносин, зазначав у 

вступі до Стратегії національної безпеки 2010 року, «маютьреалізовувати 
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стратегію національного оновлення і глобального лідерства – стратегію, що 

оновлює основи американської сили і впливу» [186]. 

Стратегія національної безпеки 2010 рокубула перш за все спрямована 

на подолання таких негативних рис політики Дж.  Буша-мл., як 

зовнішньополітична орієнтація на односторонні дії та одноосібне управління 

глобалізацій ними процесами, нав‘язування власної позиції світовій 

спільноті, відкрите ігнорування позиції інших учасників міжнародних 

відносин, небажання вирішувати глобальні проблеми сучасності, зокрема 

екологічні проблеми та проблеми, що пов‘язані з процесами глобального 

потепління, що наочно продемонструвала відмова США виконувати низку 

міжнародних зобов‘язань та договорів з цих питань, подолання асиметрії в 

соціально-економічному розвитку між заможними країнами Заходу та та 

бідними країнами Півночі [186]. 

У Стратегії національної безпеки 2010 рокузазначалося, що США 

продовжують залишатися країною-лідером, що володіє значним 

економічним, військовим, природно-ресурсним потенціалом. З метою 

відновлення поваги, авторитету та посилення лідерських позицій за всіма 

напрямками Сполученим Штатам необхідно значно посилити інструменти 

впливу на світовій політичній арені, спираючись на впливові міжнародні 

організації, розвиток і дотримання міжнародного права, активну 

зовнішньополітичну позицію США [187]. 

У концепції американського лідерства робиться наголос на 

необхідності мирного дипломатичного розв‘язання складних світових 

проблем за допомогою діалогу та багатостороннього співтовариства за 

участю всіх зацікавлених країн і міжнародних організацій, на подолання 

національного егоїзму. Лідерство США в пост біполярній міжнародній 

системі вважається стабілізуючим та неминучим для стабільного розвитку 

сучасної системи міжнародних відносин та формування справедливого 

міжнародного порядку. Під час проведення військових місій та спеціальних 
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операційСполучені Штати мали намір шукати широку міжнародну 

підтримку, співпрацюючи з авторитетними міжнародними організаціями та 

інституціями на кшталт НАТО або Ради Безпеки ООН. Окрім цього, 

передбачалося, що Сполучені Штати продовжуватимуть політику 

односторонніх дій на світовій арені за умови загрози їх національним 

інтересам та безпеці [185]. 

Необхідність лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин 

відстоюють як представники неореалістичної школи, які були ідеологами 

адміністрації Дж. Буша-мл., так і представники неолібералізму. Обидві 

школи виступають за необхідність такого лідерства, хоча мають різніпозиції 

та погляди щодоспособів і методів посилення лідерських позицій. 

Вищезазначене йстало причиною того, що концепція американського 

лідерства стала об‘єктом гострих політичних дискусій під час виборів 

президента США, які завершились перемогою Д. Трампа. Намагання 

створити новий імідж США на світовій політичній арені, посилення ролі 

м‘якої та розумної сили як альтернативі військовій силі, критика попередньої 

адміністрації Дж. Буша-мл., готовність до діалогу з країнами «осі зла», 

перезавантаження відносин із Росією, Китаєм країнами Близького Сходу 

викликали негативну реакцію республіканців та інших консервативних сил. 

Вони розглядали курс Б. Обами, як прояв слабкості, а також зниження 

значення США для пост біполярної міжнародної системи. Однак, не 

дивлячись на це Б. Обама намагалисьпрагматично реалізовувати концепцію 

американського глобального лідерства [185]. 

В межах ліберально-реалістичної концепції лідерства, а також 

концептуально-теоритичних засад неоконсерватизму і неоізоляціонізму 

важливе значення має доктрина Б. Обами. 44-й президент США, на 

переконання великої кількостідослідників, не підтримував глобального 

лідерства США на світовій політичній арені, що протягом десятиліть 
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визначала роль Сполучених Штатів в сучасній системі міжнародних відносин 

усвідомлено послабив позиції США на світовій політичній арені. 

На початку 2015 р. 44-й президент США Б. Обама запропонував на 

розгляд Конгресу США оновлену Стратегію національної безпеки - 2015. 

Успіхи демократичної адміністрації, що були представлені в ній, 

позиціонувалися як стратегічний напрямокрозвитку США у новому столітті. 

Однак оновлена стратегія була повністю побудована на концепції, що була 

презентована в 2010 р., головні елементи якої не зазнали суттєвих 

трансформацій [188]. 

У Стратегії національної безпеки 2015 р. в основу ідеї глобально 

впливу було також покладено концептуально-теоретичні засади розумної 

сили, як головного інструмента збереження та посилення лідерських позицій 

США. Відтак, основну ідеюпопередньої стратегії національної безпеки 

повністю збережено– глобальне лідерство США. Однак, на відміну від 

Стратегії національної безпеки, що була презентована у 2010 р. і яку можна 

сприймати, як стратегію планованого лідерства, ця стратегія лідерства, що 

реалізується. В Стратегії 2015 р. американське лідерство представлено як 

основа глобальної стабільності і безпеки. Хоча загальні принципи 

залишились незмінними, акцент було зроблено на моральне лідерство через 

авторитет, приклад, принципи, цінності і співпрацю з партнерами. Дана 

стратегія вже не відповідала на питання, бути чи не бути США глобальним 

лідером, вона являла бачення того, як це лідерство реалізується сьогодні і як 

буде реалізовуватися в протягом наступних десятиліть [188]. 

Таким чином, досить часто зміни в міжнародній системі пояснюються 

кризою регулювання, пов‘язаною з переходом Сполучених Штатів в іншу 

якість, а саме зі зміною Америкою статусу глобального гегемона 

уніполярного світу на статус глобального лідера мультиполярного світу. 

Проте ключова проблема полягає не у зростанні конкурента, але в ерозії 

систем та інститутів, життєво важливих для інтересів США і стабільного 
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розвитку. Перед Сполученими Штатами на сучасному етапі розвитку 

міжнародної системи постає низка важливих завдань, сутність яких полягає у 

вирішенні глобальних проблем сучасності, що посилюються. Серед основних 

проблем, що мають вирішувати Сполучені Штати – запобігання 

розповсюдженню зброї масового ураження, інтенсифікація міграційних 

процесів, глобальні кліматичні зміни, екологічні проблеми, зростання 

чисельності населення, голод та бідність світової периферії. Збереження 

лідерських позицій в сучасній міжнародній системі суттєво залежить і від 

здібності США реструктурувати економічні потоки, здійснюючи контроль за 

редистрибуцією світових багатств і відділяючи злочинну економіку від 

економіки як такої. Отже, на сучасному історичному етапі США зберігають 

достатню владу, яка є необхідною умовою для лідерства, проте 

недостатнього для збереження міжнародного порядку. 

Таким чином, зміщення центрів глобального тяжіння влади й 

потужності здійснює вплив на перспективи еволюції всієї системи 

міжнародних відносин. Зрушення демографічних, економічних, соціально-

політичних балансів робить доцільним для США прийняття, а не 

стримування об‘єктивного поступу глобальної політичної історії. Лише тоді 

зберігається можливість для формування дійових зовнішньополітичних 

стратегій щодо створення моделі стабільного світового розвитку в добу 

глобальної модернізації. Внутрішні перетворення в країні зумовлюють її 

місце у світі і, відповідно, змінюють загальну картину цього світу. Отже, 

рівень та масштаби американського світового впливу залежатимуть від 

перспективи технологічної першості в різних сферах, а також здібності 

спрямувати власну волю на розв‘язання проблем усього людства. Тому, 

вирішення глобальних проблем і викликів, які стоять перед людством, – 

проблеми міжнародного тероризму, нерозповсюдження зброї масового 

ураження, глобального потепління та багатьох інших – можливе тільки за 

співробітництва всіх акторів сучасної міжнародної системи, відкритого, 
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чесного, а також рівноправного діалогу між державними та недержавними 

учасниками світового політичного процесу. 

 

 

2.3. Проблеми мондіалістської інтерпретації  постглобалізму 

 

Як зазначалось в розділі першому, в науковий обіг поняття «глобалізм» 

вперше ввів в 1983 р. британський вчений-міжнародник Р. Робертсон. Воно 

стало популярним з кінця 1990-х рр., глобалізм розглядався як 

взаємопов‘язана система політико-ідеологічних, соціально-економічних, 

військово-стратегічних та інших заходів, що спрямовані, перш за все, на 

утвердження в глобальному масштабі панування різної соціально-

економічної, ідеологічної доктрин, аконкретним формоутворенням 

глобалізму, як правило, розглядалась історично та чи та держава. 

Висловлюється точка зору, що сьогодні існує три форми глобалізму – США, 

Китаю та ісламістський [189]. 

Необхідно відзначити, що глобалізм є протилежністю 

багатополюсності, плюралізму і різноманіттю. За іншим визначенням 

глобалізм є складною та багатогранною системою, яка не має собі противаги 

у вигляді конкурентів, що претендують на світову владу. З цієї точки зору 

глобалізм являє собою одноосібне домінування однієї держави, що диктує 

свої умови усім іншим учасникам міжнародних відносин. Часто-густо 

глобалізм асоціюють з такими науковими категоріями, як «мондіалізм», 

«імперіалізм» та навіть «неоімперіалізм». Під  категорією «неоімпералізмом» 

багато вчених розуміють одноосібне курування США сучасним світовим 

процесами в політичній, науковій, інформаційній, економічній, культурній 

тощо сферах.  Протягом останнього десятиліття розгортаються наукові 

дискусію сутність яких полягає в тому, що чимало науковців зазначають 

кінець ери домінування США на світовій арені і тому стверджують про 
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закінчення глобалізму США і використовують у науковому обігу категорію – 

«постглобалізм» [189]. 

Необхідно також зазначити, що чимало вчених та аналітиків 

використовують наукові категорії «глобалізація» і «глобалізм» вбачаючи в 

них один процес, на перетворення людства в єдину  ієрархічну систему.  

Однак глобалізація є об‘єктивним процесом і залежить від науково-

технічного прогресу, розвитку інформаційно-комунікаційних мереж, що 

зближує раніше ізольовані локальні суспільства та народи. В свою чергу 

глобалізм є прагненням однієї держави домінувати над іншими, диктувати та 

відстоювати власні інтереси, які є вищими за інтереси інших учасників 

світового політичного процесу. Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. на 

переконання більшості дослідників такою державою беззаперечно виявилися 

Сполучені Штати [190].  

Поряд з науковими категоріями «глобалізм» та «глобалізація» варто 

поставити і наукову категорію «мондіалізм», що також часто-густо 

застосовується різними науковими напрямками. Категорію мондіалізм також 

часто-густо асоціюють з «глобалізацією» з більш негативним відтінком. Інші 

науковці вважать, що глобалізація і мондіалізація є різними процесами, однак 

об‘єктивними. Вони визначають процес формування глобальної системи 

міжнародних відносин і єдність усіх її елементів. Часто-густо глобалізація 

передбачає певну ко-еволюцію, з позитивним відтінком, сучасного 

суспільства і природи, то мондіалізація передбачає, перш за все, формування 

глобальної системи, що функціонуватиме в масштабах усього людства. У 

цьому контексті, досліджуючи процеси глобалізації та мондіалізації 

глобалістика, як наука має багато невирішених теоретико-методологічних 

питань [191]. 

Мондіалізація, будучи складовою або одним з рівнів глобалізації все ж 

так потребує додаткового політологічного аналізу та подальшої 

концептуалізації. Мондіалізм з цієї позиції можна розглядати як певну 
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ідеологію космополітичного універсалізму, а також , як геополітичну 

стратегію, що спрямована на формування єдиної планетарної цивілізації. 

Правий мондіалізм, який є глобалізацією атлантизму та передбачав сценарій 

остаточної перемоги Заходом геополітичного протистояння зі Сходом. Лівий 

напрямок  мондіалізму вбачає за необхідність об‘єднати в єдину структурно-

функціональну систему також і «євразійський сектор», передбачав поєднання 

основних постулатів капіталізму та соціалізму і створити певний 

ідеологічний сімбіозм, що буде покладено в основу нової об‘єднаної світової 

цивілізації [189]. 

Відтак, враховуючи все вищезазначене, констатуємо, що 

космополітично-універсалістська парадигма знайшла своє ідеологічне 

відображення в концепції «нового гуманізму», що була представлена 

представниками Римського клубу.  Головна ідея клубу полягала в тому, щоб 

показати, довести усьому людству, що природні ресурси вичерпуються, 

стрімкий демографічний зріст на фоні краху екологічних систем та 

збільшення природних катастроф можуть привести до повного 

самознищення не тільки людства алей й інших видів. Зараз дана проблема 

набуває додаткової актуальності на фоні того, що людство вже розвивається 

в умовах шостого масового вимирання видів.   

Глобалізація і мондіалізація беззаперечно є певним етапом переходу 

людства в іншу епоху, що базується на принципах універсалізації та 

стандартизації усіх форм суспільного буття.  До кінця ХХ століття дані 

процеси, що спрямовані на перетворення людства в єдину структурно-

функціональну систему знаходили відображення за допомогою іншої 

наукової категорії – інтернаціоналізація, в основі якої, як констатується було 

покладено ідеологічні принципи. Серед частини громадськості поширеним 

було уявлення, що наукова категорія і процес «інтерналізації» тісно 

пов‘язаний з марксистською і немарксистською ідеологією та системою 

цінностей. Саме ідеологічні моменти стали основною причиною 
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запровадження і використання у науковому обігу нових наукових категорій – 

глобалізація і мондіалізація, що виявилися ідеологічно нейтральними [192]. 

На переконання відомого російського дослідника феномена глобалізму 

А. Галкіна, його вихідні настанови спираються на припущення про те, що 

глобалізація є об‘єктивним процесом, все, що пов‘язане з глобалізмом має 

сприйматися без будь-яких спростовувань. Звідси, як вважає А. Галкін, існує 

проблема в науковому світі, що полягає у неприйняття тези про евентуальний 

розвиток різних різновидів глобалізації. Сама ж глобалізація більшість 

дослідників вважається однолінійним поступальним рухом. У більш 

широкому контексті глобалізацію розуміють як процес поширення настанов і 

цінностей неоліберальної моделі глобалізації, що розповсюджується 

розвиненими країнами Заходу, що беззаперечно переслідують власні 

інтереси і не сприймають позицію і прагнення іншої набагато менш 

розвинуту частину світу  [193, с. 24]. 

Наявність суперечностей, та низки проблем, що пов‘язують з 

розвитком глобалізаційних процесів часто-густо видаються за несуттєві і 

такі, що істотно не можуть вплинути на світовий розвиток. В 

розповсюдженні даних ідей перш за все зацікавлені країни-глобалізатори на 

чолі зі США, що мають виправдати власні дії у розвитку міжнародної 

системи. Найгарнішим прикладом є відмова США виконувати Паризькі 

кліматичні угоди, що суперечить власним інтересам США. Тобто власні 

національні інтереси однієї держави суперечать інтересам і сталому розвитку 

усього людства.  

Глобалісти мають тенденцію наводити приклади успішної глобалізації, 

тобто в покращенні в фінансово-економічній сфері,інформаційно-

комунікаційній, науково-технічній, охороні здоров‘я та  координації певної 

діяльності акторів на світовій арені завдяки створенню мережі 

транснаціональної взаємодії, міжнародних організацій та універсальної 

міжнародною організацією – ООН, що є прообразом наддержавної структури 
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глобального масштабу. Глобалістська риторика спрямована на 

популяризацію неоліберальної моделі глобалізації і західного способу життя, 

що несе лише одні позитиви і є безальтернативною. Регіони і країни світу, що 

знаходяться на Периферії відчувають погіршення життєвого рівня і крах 

природно-екологічних систем. Однак концепції глобалізму пояснюють дані 

проблеми недостатньою участю «третіх» країн у глобалізаційних процесах, 

наявністю корупції та квазідемократичними режимами. 

Звісно, що не можна категорично стверджувати, що кожне положення 

глобалізму є невірним і переслідує лише цілі, що спрямовані на процвітання 

країн золотого мільярда за рахунок малорозвинутих країн, що віддають свій 

природній і людський потенціал заради успішного розвитку заможних країн. 

Зазначене вище є у певній мірі спрощеним відображенням найбільш 

популярних положень глобалізму. Однак зазначимо, що дані положення 

суттєво впливають на формування світової громадської думки. Заможні 

фонди країн золотого мільярда вкладають величезні кошти в розробку та 

розповсюдження концепцій глобалізму у всьому світі.  

Не дивлячись на зусилля з просування концепцій глобалізму 

констатується і зростання численних антиглобалістських і 

антиамериканських рухів. Відтак логічним є пошук нових альтернативних 

концепцій, що мають на меті шукати компроміси, діалог між світовими 

цивілізаціями, що у свою чергу сприятиме гармонізації системи міжнародних 

відносин та сталому розвитку. Глобальні проблеми кількість яких постійно 

збільшується не можуть бути вирішними в межах концепції неоліберальної 

глобалізації. І тому начасі розробка нових постглобалістських стратегій, що 

мають врахувати усі недоліки попередніх теорій, концепцій та стратегій. 

Розглянемо докладніше відмінність у наукових категоріях «глобалізм» 

та «мондіалізм». У науковому середовищі та наукових дослідженнях низка 

вчених часто-густо розрізняє дані категорії. Однак значна частина науковців 

ототожнює дані поняття тому, що «глобалізм» (від англ. the globe – земна 
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куля) і «мондіалізм» (від франц. le monde – мир). Дані категорії вживаються, 

як в англомовній, так і у франкомовній науковій літературі. Враховуючи той 

факт, що англійська мова є міжнародною і вивчається в більшості країн світу 

найбільш популярним та поширеним виявився термін «глобалізм». Хоча, з 

точки зору французів наукова категорія «мондіалізм» є більш прийнятною і 

вірною. Позафранкомовний контекст терміна «мондіалізм», якщо 

порівнювати з «глобалізмом» має більш негативний відтінок [194; 189]. 

Отже, головною ідею концепцій мондіалізму, які  мають багато 

спільного з концепціями інтернаціоналізації, глобалізації та глобалізму, є 

консолідація усіх елементів сучасної системи міжнародних відносин в єдину 

сталу структуру. На практиці ж передбачається створення єдиного 

інтеграційного простору з наявністю глобального уряду та дієвих 

міжнародних організацій у різних сферах. Представниками даного наукового 

напрямку подається усе таким чином, що у людства не має іншої 

альтернативи розвитку, тому мондіалізація виявляється як об‘єктивний та 

безальтернативний процес. 

Розгляд концептуально-теоретичних засад «мондіалізму» є складним і 

комплексним. Він значно ускладнюється тим, що концепція модіалізму не 

достатньо досліджена зокрема загальними методами соціологічних наук. 

Більш того, концепція мондіалізму зазнала жорстокої експлуатації 

прихильниками теорії змови, які створюють відносно  нового міжнародного 

порядку, таємних товариств та глобального управління, що формуються 

чимало різних популярних, але хибних концепцій. Так звані «теорії змови» 

також можуть бути піддані соціологічному аналізу, що стосується і будь-

яких інших соціально-політичних феноменів. Аналізом соціологічного 

аспекту «теорії змови» ґрунтовно займається група французьких соціологів з 

Сорбони, які об‘єднані в асоціацію «Politica Hermetica» під управлінням 

відомого дослідника Е. Куля, а також відомого професора Ж. Лорана. На 

переконання вчених, «віра в змову» є надзвичайно широким соціальним 
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явищем, властивим не тільки традиційному, а й сучасному суспільству» [194; 

189]. 

Свій початок концепції мондіалізму беруть з Нового часу, в епоху 

модерна на рубежі ХІХ – ХХ століть. Однак з розвитком новітніх технологій, 

інформаційно-технологічної революціє теорії мондіалізму вже не 

відповідають духу часу та тієї парадигмі епохи модерну коли вони виникли. 

Така невідповідність пояснюється суттєвими трансформаціями у світовій 

політиці. В умовах сучасності роль імперій та світових релігій суттєво 

послабилась і глобалізація більш не носить такого імперського вираженого 

характеру. На відміну від періоду середньовіччя в якому першу роль грали 

релігії, наприклад католицька або великі імперії в епоху модерна на перше 

місце виходить суверенна держава з розширеними правами. Принцип 

рівноправності, права націй на самовизначення, а згодом і поява численних 

транснаціональних акторів суттєво трансформувало погляди вчених і 

стимулювало пошук нових концепцій та теорій, що були здатні пояснити 

процеси і явищау міжнародному середовищі. Мондіалізм виявився протестом 

проти імперських і релігійних монополій і таким чином певним теоретико-

методологічним проривом свого часу. 

Перехід до мондіалістського варіанта еволюції системи міжнародних 

відносин потребує нового підходу, в основі якого має бути створення 

глобальних транснаціональних інституцій. Можна припустити, якщо 

глобальні  проекти на кшталт «Супер-Нафти» або інший грандіозний проект, 

такий, як «Євро-Америка», з елементами консолідованого 

зовнішньополітичного курсу, об‘єднаних збройних сил і фінансово-

економічної системи, включаючи спільний валютний ринок, будуть 

реалізовані, то можна вести мову про прояви елементів мондіалізму. Однак, 

навіть за умов реалізації даних проектів все одне цей процес відбуватиметься 

за аналогією з інтеграцією на Європейському континенті [189]. 
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Навіть за умов реалізації концепцій мондіалізму в реальній світовій 

політиці необхідне виконання певних кроків та умов. А саме необхідність 

послабити вплив великих держав на світовій політичній арені, таких як 

країни Великої сімки, а також позбавлення певної долі суверенітету інших 

держав; збільшення транснаціональних акторів, що матимуть рівні 

можливості для реалізації свої цілей; збереження стабільності, світової 

безпеки та сталого розвитку. У разі виконання даних умов передбачається 

реалізація м‘якого мондіалістського сценарію розвитку міжнародної системи. 

В умовах реалізації такого сценарію передбачається, що держави-нації, як 

структурні елементи міжнародної системи продовжать своє існування. Однак 

повноваження національних урядів буде позбавлене усієї тієї повноти дій на 

міжнародній арені, які вони мають сьогодні. Зовнішньополітичні та питання 

глобального планетарного рівня вирішуватимуться на наднаціональному 

рівні. Наднаціональні інституції стежитимуть за виконанням національними 

урядами певних універсальних правил, принципів, договорів та законів. 

Уряди національних держав сконцентрують свою увагу на вирішення 

соціально-економічних питаннях [195; 189]. 

У разі якщо у проміжку між 2020 і 2040 рр., що на переконання 

аналітиків, вчених-футурологів цілком можливе, відбудеться глобальна 

катастрофа, стихійне лихе глобального масштабу, або світова війна, то мова 

може йти про реалізацію жорсткого монділістичного сценарію. Організована 

політична сила, що зуміє перемогти або якимось чином зберегти механізми 

управляння владою і системою контролю над населенням матиме всі шанси 

на закріплення своє політичної та соціально-економічної влади в межах 

усього людства, створити глобальний уряд, збройні сили на основі цінностей 

і поглядів країни-переможця. Глобальні проблеми сучасності, що 

інтенсифікуються та збільшуються, включаючи крах екологічних систем та 

масове вимирання видів, можливо не залишать іншого вибору окрім 
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мондіалістського розвитку міжнародної системи, що буде спрямований на 

збереження людства як виду [189].  

Над ідеєю «Сполучених Штатів Європи» на початку XX ст. у 

науковому світі ставились не з розумінням, як до утопічної, неможливої ідеї. 

Однак, менш ніж за сто років це вже стало реальністю, причому найбільш 

радикальні зміни почали відбуватися наприкінці ХХ століття. Тому, теорії 

мондіалізму мають розглядатись як евентуальних напрямок розвитку 

людства, тому, як показує практика, все, що можливо уявити може стати 

реальністю. Наприклад, ще на початку ХХ ст.. жінки не мали права голосу і 

ми можемо спостерігати як змінювалась дана тенденція. Сьогодні 

спостерігається розквіт різних феміністичних рухів і організацій, що також 

здавлось для минулих поколінь утопією. Ще у середині ХХ ст. темношкірі 

американці уступали місця білим американцям, а на початку ХХІ ст. вже білі 

президенти уступають місце темношкірому президенту [196]. 

Суперечність і неоднозначність глобалізаційних процесів є доказом 

того, що даний процес є складним, багатогранним  і, не дивлячись на велику 

кількість наукових концепцій та теорій, недостатньо дослідженим. У людства 

досі не має відповіді стосовно подальшого його розвитку, в якому напрямку 

еволюціонуватиме система міжнародних відносин і яке майбутнє у людства. 

Саме така невпевненість, не лінійність та флуктаційність глобалізаційних 

процесів зумовили появу парадигми постглобалізму. 

Актуальним науковим доробком виявилася ґрунтовна праця відомого 

британського економіста-міжнародника, політолога, професора Е. Рагмана 

«Кінець глобалізації», що була презентована ще у 2001 р. у м. Лондон. На 

переконання вченого сама наукова категорія глобалізація сприймається та 

розглядається невірно. Прагнення встановити вільні торгівельні умови для 

всіх учасників міжнародного процесу все ще залишається примарним. 

Головна реальність полягає в тому, що майже вся світова торгівля і прибуток 

контролюється в межах трикутника – ЄС, НАФТА, АСЕАН. Е. Рагман 
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переконливо доводить, що глобалізаціє є регіональним, а не глобальним 

феноменом та явищем і саме тому не існує капіталістичної світ-системи 

навіть після розпаду соціалістичного табору і формаційної перемоги 

капіталізму над соціалізмом. Навіть діяльність транснаціональних акторів 

свідчить про те, що більшість з них належать цієї тріаді. На підтвердження 

власної наукової позиції дослідник принагідно наводить такі дані –  «73% 

прямих іноземних інвестицій, 76% міжнародної торгівлі, близько 88% 

реєстрованих нових патентів і майже 90 % користувачів Інтернету» в країнах 

тріади [197, с. 18; 189].  

Однак необхідно зазначити, що марно сподіватися на появу нових 

гравців, що здатні кардинально змінити хід подій і зробити глобалізацій ні 

процеси сприйнятими для усіх учасників міжнародно-політичної взаємодії. 

Поява концепцій постглобалізму критично оцінює ситуацію, що склалася у 

світі і критично ставиться до теорій мондіалізму, глобалізму, глобалізації, 

інтернаціоналізму, нєомаркизму тощо. Сама наукова концепція 

постглобалізму стає дедалі популярною і привертає увагу все більшої 

кількості дослідників. З появою нових досліджень одночасно зростає і 

критика концепції постглобалізму, що свідчить про актуальність даного 

напрямку дослідження в науці про міжнародні відносини [198].  

Констатуємо невизначеність наукової категорії «глобалізація» як 

теоретико-методологічне відображення сучасних світових процесів та 

використання різних наукових категорій поряд з даною категорією, що 

викликає чимало суперечностей та питань. Концепція глобалізації в цілому 

має чимало спільного з такими концепціями, як модернізація, мондіалізації, 

світова універсалізація, вестернізації, а також інтернаціоналізація, що 

відображають реальні процеси в системі міжнародних відносин. Однак, так 

чи інакше було чимало наукових спроб розмежувати ці поняття, що має 

велике значення з наукової точки зору, знецінюються твердженнями багатьох 

учених, згідно з якими процеси глобалізації розпочалися в період Великих 
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географічних відкриттів; вони ведуть походження від ідеї відомого 

німецького філософа Е. Канта. Основна філософська ідея  Канта полягала в 

тому, що можливість встановлення вічного миру в світі обґрунтовувалася 

необхідністю глобального управління і створення світового уряду. Згідно 

ідей філософа концепція глобалізації еволюціонувала з теоретичних засад 

концепції інтернаціоналізації, що передбачала економічну, а згодом і 

політичну інтеграцію, об‘єднання зусиль учасників міжнародної системи 

заради вирішення нагальних питань. З цієї точки зору інтернаціоналізація є 

однією з форм вестернізації та модернізації системи міжнародних відносин 

та сучасного світового порядку, що формується. Універсалістські, 

мондіалістські погляди, в основі яких закладено ідеї створення однією 

держави світового масштабу, а також світового уряду припускали 

гармонійний розвиток системи міжнародних відносин і встановлення вічного 

миру [198; 189].   

На думку відомого російського дослідника та аналітика А. Панаріна, 

головні ідеї концепції глобалізму полягають у поступовому переходу від 

локального до глобального, уніфікації норм поведінки, цінностей та 

універсалізації усіх сфер життя за рахунок відмови від частини суверенітету, 

що передається глобальним структурам та міжнародним організаціям задля 

ефективного вирішення нагальних проблем та сталого розвитку. Учасники 

міжнародних відносин мають відмовитись від гегемоністських амбіцій та 

забути образи минулого. Велике значення має і формування ефективної 

економічної системи, що побудована на принципах рівних конкурентних 

умов та вільної торгівлі [199, c. 7-9; 189]. 

Відтак, сама ідеологія глобалізму беззаперечно може втілюватися за 

допомогою теоретико-методологічних засад концепцій мондіалізму. 

Концептуально-теоретичні засади мондіалізму було покладену у новітні 

концепції глобалізації, тобто мондіалізм виявився її основою. Тому, теорія 

мондіалізації та глобалізації, мондіалізму та глобалізму мають багато 
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спільних корінь, починаючи з того, що дані наукові категорії є синонімами.  

Головна ідея концепцій мондіалізму, що з'явився на рубежі ХІХ-ХХ століть 

на Європейському континенті полягала у неминучості інтенсифікації процесу 

глобального управління та створення світового уряду. Велике значення 

надається розповсюдженню демократичних та гуманістичних цінностей 

Західної цивілізації.   

На початку ХХ століття США стали центром розробки мондіалістських 

ідей, виникли численні організації, головна ціль яких полягала у створенні 

належних умов для для інтенсифікації глобального управління і створення 

світового уряду на рівних умовах для всіх учасників світового політичного 

процесу. Серед проектів, що було реалізовано на практиці виокремлюємо 

створення у 1921 р. Ради з міжнародних відносин. Найбільш таємнича 

структура – Більдербергський клуб, діяльність якої викликає інтерес 

дослідників і в наш час та є основою для численних так званих «теорій змов» 

була створена у 1954 р. З цього часу ідеї мондіалізму розповсюджуються і 

стають популярними на Європейському континенті. Згодом ідейними 

засновниками Більдерберського клубу створюється  «Тристороння комісія». 

Організація вже мала аналітичні центри та структури не тільки в США, але й 

в в Європі та Японії. Найбільш ґрунтовними та популярними теоріями і 

концепціями мондіалізму розробленими після закінчення «холодної війни» 

стали концепції, що з‘явилися у другій половині ХХ ст. Найвідомішими 

представниками концепції мондіалізму є відомі дослідники – Ф. Фукуяма та 

Ж. Атталі. Найвідоміша концепція Ф.Фукуями «кінець історії» підтвердилась 

частково в результаті перемоги США у холодній війні, що дало їм поштовх 

для стрімкого розповсюдження неоліберальної глобалізації та демократії 

[200, с. 42; 189]. 

Таким чином, сьогодні все частіше можна почути тезу про те, що сама 

ідеологія усього концептуально-методологічного забезпечення глобалізму 

переживає кризу та трансформується. Все більших обертів і популярності 
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набуває антиглобалізаційний рух, що виступає проти диктату країн Групи 

семи, несправедливої однобічної глобалізації, фінансового олігархату, 

прийняття одноосібних рішень на світовій політичній арені, що проявляється 

в численних виступах та масових акціях протесту. Вимоги антиглобалістів 

подобаються все більшої кількості світової громадськості, що виступає за 

справедливий міжнародний порядок, рівні умови, захист національних 

економік від економічної експансії провідних країн, збереження культурного, 

а також природного середовища, вирішення глобальних екологічних проблем 

та допомогу країнам, що розвиваються. 

У травні 2000 р. представники більш ніж 1000 неурядових організацій 

провели зустріч в ООН під гучною назвою «Форум тисячоліття». Учасники 

форуму прийняли важливу для подальшого сталого розвитку людства 

програму дій, спрямована на «глобалізацію, що реалізується самими людьми 

в загальних інтересах». Однією з принципових вимог програми полягає у 

підвищенні ролі та громадянського суспільства та всебічний контроль над 

діяльністю численних фінансово-економічних міжнародних організацій та 

урядів. Програма ставить собі за мету розділити «глобалізацію знизу» і 

«глобалізацію зверху».   

На сьогодні приблизно чверть дорослих американців віддані духовним 

цінностям, стурбовані перспективами розвитку сучасної системи 

міжнародний відносин та глобальними проблемами. Інша частина взагалі не 

цікавиться світовими подіями і розвитком. Дана байдужість в кінцевому 

підсумку знаходить своє відображення в реалізації зовнішньополітичного 

курсу і взагалі політики країни-глобалізатора до усього що має місце, як в 

Сполучених Штатах так і за їх межами. Моніторинг громадської думки 

показує, що дана проблема спостерігається і в інших країна «Групи семи», 

зокрема високі показники байдужості до нагальних проблем світового 

розвитку зафіксовано  у таких країнах-локомотивах, як Велика Британія, 

Франція та Німеччина. Однак поруч з цим констатуємо і певні поступові 
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позитивні зрушення у сприйнятті глобальних проблем сучасності 

громадською думкою і розуміння їх сутності. Вони полягають у формування 

певного екологічного мислення, що спрямовано на збереження довкілля, 

появі громадських рухів та міжнародних організацій діяльність яких як раз і 

спрямована на вирішення нагальних питань сталого розвитку. 

Отже, ми дійшли до висновку про те, що на сьогодні з‘явилася  нова 

альтернативна концепція неоліберальному світовому порядку та глобалізації 

– стратегія постглобалізму на основі універсальних цінностей та плюралізму. 

Така стратегія повинна виходити з принципу мультіполярності міжнародного 

порядку, що формується. Метою нової стратегії є забезпечення рівноправної 

участі усіх строкатих акторів міжнародної системи, а також різних 

цивілізацій з метою збереження їх культурно-історичної спадщини. Нова 

стратегія має забезпечити рівноправну участь усіх акторів міжнародної 

системи в сучасних світових процесах. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

 

Формування концепцій глобальних політичних трансформацій 

спочатку відбувалось в межах американсько-європейських ліберально-

інституалістських традицій, і лише пізніше виникають «незахідні» 

альтернативні моделі.Їх компаративний аналіз свідчить, що в свідомості 

європейських політичних еліт формуються ідеологічні тенденції, які 

відрізняються від американських. Якщо в Західній Європі ці концепції 

розроблялись перш за все експертним співтовариством з метоювизначення і 

пояснення тих змін, які відбувались у світі, в США концепції нового 

світового порядку виконували функції ідеологічного забезпечення 

американського глобалізму.  

Головна увага європейських дослідників приділялась ідеологічному 

оформленню інтеграційних процесів в Європі, що протікають на рівні 
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регіоналізації. Тема глобалізації в Європі опинилася в центрі уваги вчених в 

другій половині 1980-х рр. Більш того, формування підходів та концепцій 

відбувалося під сильним впливом американських авторів. 

Об‘єктивна тенденція до інтеграції економік країн стала тією основою, 

на якій здійснюється сучасна нам довгострокова спроба побудови єдиної 

Європи в рамках ЄС. Уявлення про те, якою має бути соціально-економічна 

платформа регіональної інтеграції, займала центральне місце в концепції 

«Єдина Європа». Для даної концепції характерна абсолютизація самого 

терміна «інтеграція», надання йому позитивного значення незалежно від 

конкретної ситуації. Зміни в сфері свідомості обумовлені тим, що деякі 

«очевидні» функції держави, що раніше входили тільки в сферу виняткових 

прерогатив держави, тепер стали здійснюватися на більш широкій основі, 

виходячи за межі окремих держав і все більш асоціюючись з 

наднаціональною владою. Теорії «прав людини» і правової держави 

утворюють поняття «демократичності», що представляє особливість 

«європейської моделі». «Розмивання» суверенітету держав у Європі, 

повільне, малопомітне зменшення можливостей самостійних дій як 

юридичних, так і фактичних мало йти не тільки «зверху», з боку 

загальноєвропейських установ, а й «знизу». Наслідком євроінтеграції мало 

стати також відродження провінцій («Європа провінцій»), в зв‘язку з цим має 

трансформуватись й ідентичність громадян країн Європи. Ідентифікація себе 

з національними категоріями йде в минуле, витісняючи одними, з одного 

боку, загальноєвропейськими, з другого – провінційними. 

Глобалізація європейських норм і інститутів відбувається в умовах, 

коли Європа і сама суттєво змінюється. Валютно-фінансові кризи 1997–1999 

і 2008–2010 рр. призвели до величезних фінансових втрат, поляризації 

населення в прибутках, посилюється інтенсивність міграційних процесів. 

Поглиблюються розбіжності між США та ЄС, особливо після приходу до 

влади адміністрації Д. Трампа, Великобританія залишає Європейський Союз, 
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аналогічні настрої існують і в ряді інших країн, що дозволяє деяким 

дослідникам робити припущення щодо  виникнення в ньому відцентрових 

тенденції, в деяких країнах відбуваються спроби ревізії раніше 

передбачуваної відмови від частини свого суверенітету. Все це може 

свідчити про те, що в країнах, які започаткували глобалізаційні процеси, 

почали спостерігатись істотні відхилення від початкових проектів. 

Таким чином, доходимо висновку, що суперечності, які пов‘язані з 

визначенням основ сучасного процесу європейської інтеграції, мають 

об‘єктивно зумовлений характер, що вимагає суттєвої корекції теоретичних 

підходів до вивчення суті цих процесів на сучасному етапі. 

Постглобалізація пов‘язана з руйнуванням старого та формуванням 

нового світового порядку. Оцінки світових тенденцій висловлювали перш за 

все американські вчені, оскільки провідна роль США в західному 

співтоваристві та їх лідерство стосувалися як політичної та військової, так і 

ідеологічної сфери. Відомий науковець США Р. Хаас, який займає критичну 

позицію щодо перспектив однополярного світового порядку і беззаперечного 

лідерства США переконаний, що наступні чинники виявилися основною 

причиною появи наукового обговорення та дискусій щодо феномену 

постглобалізації: - зовнішньополітичні помилки США, які зумовили 

негативне ставлення інших учасників міжнародних відносин і загрожували їх 

національним інтересам; підвищення значенняенергопостачання; -

послаблення економічних позицій Сполучених Штатів в світі, а також 

стихійність і некерованістьглобалізацій ними процесами, що дало 

можливість іншим учасникам міжнародних відносин підвищити свій вплив і 

значення. Основним положенням концепції Р. Хааса стало невизнання в 

межах сучасної міжнародної системи прямої залежності сили і впливу. Це 

означає, що роль і вплив тієї чи іншої держави на формування нового 

міжнародного порядку є різною. 
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Необхідність в координації дій між різними великими державами буде 

визначати політику США в найближчі десять-п‘ятнадцять років. 

Американські науковці і аналітики постглобалізаційної доби радять 

керівництву своєї країни визнати факт множинності центрів сили і докласти 

зусиль для використання трансформаційних процесів міжнародного порядку 

з вигодою для США без радикальної зміни глобальної стратегії. Застарілу 

концепцію моноцентричності пропонується перетворити в «безполюсний 

концерт» провідних держав. Дана ідея співставляється з запропонованою 

раніше американським експертом Т. Барнетом концепції розширеного ядра, 

до якого мають увійти всі провідні держави міжнародної системи. По суті 

мається на увазі, що США слід погодитися з обмеженням американського 

впливу заради інтересів стабільності системи. Склад такого ядра, як пишуть 

американські науковці, може бути ширшим, ніж склад Великої сімки, але 

менший за НАТО або ЄС. 

Могутність США є одним з ключових факторів глобальної 

стабільності, причому, виступаючи ініціатором міжнародно-політичних, 

соціально-економічних і культурних процесів, США, в умовах глобалізації, 

самі піддаються наймогутнішого впливу ззовні. Ось чому, як ніколи 

значущими та актуальними в упорядкуванні системи міжнародних відносин і 

безпеки постають доктринальні аспекти зовнішньої політики США, чиї міць і 

рушійні сили міжнародно-політичного розвитку беруть участь в розбудові 

міжнародного порядку. Унікальне становище Сполучених Штатів 

якглобальної держави відкрило перед ними можливість чинити більш 

масштабний і цілеспрямований вплив на хід і зміст міжнародних відносин, 

зокрема у сфері забезпечення національної, регіональної та міжнародної 

безпеки. Перед американським зовнішньополітичним істеблішментом постає 

завдання не тільки ідейно обґрунтувати власну стратегію міжнародної 

діяльності в умовах постглобалізації, але і адаптувати її до моделі нового 
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світового порядку, представити глобальну стратегію на довгострокову 

перспективу. 

У науковій літературі часто-густо прийнято розрізняти по суті 

синонимічнінаукові категорії - «глобалізм» (від англ. the globe – земна куля) і 

мондіалізм (від франц.le monde – світ). Дані наукові категорії 

використовуються, як в англомовній, так і у франкомовній аудиторії. 

Враховуючи той факт, що англійська мова є більш розповсюдженою термін 

глобалізація застосовується частіше, хоча серед франкомовної аудиторії 

частіше вживається категорія «мондіалізм». Позафранкомовний контекст 

терміна «мондіалізм» дістав значення з відливомпевного негативу. Саме 

тому,коли заходить мова не про процес глобалізації, і не про соціологічні та 

політологічні теорії глобалізації, а про організації, й особливо таємні 

організації, які б лобіювали глобалізм, прийнято використовувати термін 

«мондіалізм». 
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Розділ 3 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗМУ  

В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО 

ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Постглобалістський стан міжнародних відносин дає можливості для 

використання досягнень глобалізації, пошуку якісно нових  моделей участі 

держав, зокрема України, в глобальній конкуренції. Отже, враховуючи 

зазначене вище, вважаємо за потрібне з‘ясувати рівень транснаціоналізації 

світового політичного процесу, місце нових акторів, які діють поза межами 

кордонів національних держав, в міжнародно-політичних трансформаціях 

сучасності, з‘ясувати проблеми та перспективи глобальної регіоналізації в 

умовах транснаціоналізації міжнародної системи. 

 

 

3.1. Транснаціоналізація світового політичного процесу в умовах 

глобальних міжнародно-політичних трансформацій  

 

В умовах глобальних політичних перетворень недержавні учасники 

світового політичного процесу починають грати все зростаючу роль у 

трансформації міжнародної системи. Діяльність транснаціональних акторів 

виявилася одним з істотних чинників настання епохи так званої 

постглобалізації та формування світового порядку, заснованого на нових 

правилах міжнародно-політичної взаємодії. З концептуальної позиції 

постглобалізації роль держави, навіть такої впливової, як США, знижується, 

а роль недержавних акторів, які діють поза суверенітету національних 

кордонів, зростає. Отже, транснаціоналізація передбачає взаємодію, перш за 

все, недержавних акторів, а також державних поза межами суверенної 

держави-нації, як інституту з визначеною територією і кордонами. 
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Транснаціональні актори, таким чином, отримують можливість реалізовувати 

свої інтереси за межами національних кордонів. Реалізації цих інтересів і 

зміцненню транснаціональних зв‘язків між даними акторами сприяє 

спільність інтересів і необхідність узгодження певних принципів і норм 

[201]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав все зростаючий 

інтерес наукової спільноти до недостатньо дослідженої, до недавнього часу, в 

сучасній політології міжнародних відносин темі транснаціоналізації 

сучасного міжнародно-політичного процесу.   

Серед українських дослідників виділяються роботи О. Коппель [202], 

О. Пархомчук [203], М. Фесенка [204], Г. Гридасової [205]. Серед іноземних 

дослідників виокремлюється Т. Рісе [206], Д. Пелс, Р. Прайс [207], 

Р. Кеохейн [208], С. Лінтер, Б. Белл [209], А. Слотера також І. Кузнєцова 

[210], А. Акопянц, С. Афонцева [211], Н. Кондратьєва [212], В. Кочеткова, 

В. Калінкіна, Ю. Нікітіна, М. Шебанова, І. Зубарєва [213], В. Тормошева, 

А. Шишаєва [214] та інші.   

Перш за все зазначимо, що транснаціональними акторами можуть бути 

як державні, так і недержавні учасники світового політичного процесу. В 

ході своєї взаємодії вони використовують специфічні мережеві форми 

політичної та соціально-економічної діяльності, що приводить до 

транснаціоналізації міжнародного політичного простору. До даної групи 

політичних акторів можна також віднести і так звану «транснаціональну 

еліту, трансмігрантів, транснаціональних інтелектуалів, соціальні рухи, 

транскордонні етнічні спільноти, міжнародні терористичні об‘єднання, 

наднаціональні політичні інститути і в цілому транснаціональну 

громадськість» [215]. 

З початку ХХІ ст., з огляду на посилення глобалізаційних процесів, 

транснаціоналізації, ослаблення старих акторів і появи нових, крім уже 

сформованих концептуальних ідей щодо моделей полярності сучасної 



124 

 

міжнародної системи, формуються уявлення безполярність сучасної 

міжнародної системи, в якій важливу роль грають «десятки акторів, здатних  

здійснювати різний вплив на стан справ у світі» [216, c. 34].  

У цьому контексті інтерес представляє позиція американського 

дослідника П. Ханна, який вважає, що характер міжнародних відносин і 

дипломатія після холодної війни свідчать про становлення своєрідної епохи 

Середньовіччя, настанні часу, коли політику творять «держави, 

багатонаціональні корпорації, впливові сім‘ї, гуманісти, релігійні радикали, 

університети, найманці» та інші актори [217]. Основа буття сучасного 

світопорядку полягає у зміцненні глобальної взаємозалежності, ослабленні 

традиційних суб‘єктів міжнародних відносин, тобто держав і інститутів 

безпеки, що склалися після Другої світової війни, вибухове зростання 

чисельності різних центрів і певна непередбачуваність трансформаційних 

процесів сучасної міжнародної системи. Взаємозалежність виявляється в 

тому факті, що глобальне управління, сфера прийняття політичних рішень 

уже не ізольовані від широкої громадськості, привівши до того, що 

«дипломатією нині займається будь-яка трохи значима людина» [217].  

Разом з тим розширюється і сфера відповідальності, що охоплює вже 

не тільки традиційно сформовані галузі міжнародних взаємодій. Кардинальна 

відмінність епохи без полярності від традиційної моделі багатополярного 

світу полягає, на думку американського дослідника Р. Хааса, у кількісному 

зростанні нових центрів впливу і їх різноманітності [218, с. 49]. «Роль 

традиційних акторів міжнародної політики, держав і міжнародних інститутів 

ослабне, бо вже зараз вони не здатні протистояти «ері хаосу», в який 

увергнула світ глобалізація». Незважаючи на те що США залишаться 

провідною державою, що володіє величезним потенціалом, їх вплив в світі і 

здатність до глобального управління будуть зменшуватися, так само, як і 

ООН буде докладати всіх зусиль, щоб зберегти систему стійкою, але 

збільшити свій вплив буде не в змозі. Фактично влада і управління будуть 
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децентралізовані. На думку дослідників, можна констатувати зростання 

проблем керованості міжнародної системи, оскільки організовувати 

колективні дії великої кількості акторів на міжнародній арені в сучасних 

умовах буде непросто. Крім того, світовий порядок, що формується, збільшує 

число загроз основам безпеки в системі міжнародних відносин, таких, як 

міжнародний тероризм, розповсюдження ядерної зброї тощо [219, с. 81].   

Найважливіше значення в контексті вивчення феномена 

транснаціоналізації набуває така наукова категорія, як детериторізація. 

Розвиток сучасних інформаційних технологій, інфраструктури, науки і 

техніки сприяють розмиванню національних кордонів, втрачається класичне 

значення території суверенної держави, що обмежена національними 

кордонами, тобто детериторизація.  

У зв‘язку з цим підкреслимо, що американський дослідник Д. Пелс ввів 

у науковий обіг категорію «номади». Під нею вчений розуміє мандрівників і 

мігрантів, які перебувають в постійному пошуку і русі, долаючи кордони 

національних держав. Посилення потоків людей через національні кордони 

значно сприяє детериторизації, яка в даному контексті означає 

культурну,науково-технічну, соціально-економічну та політичну 

гібридизацію національних держав [220, с. 64].  

Інший європейський дослідник транснаціональних акторів С. Лінтер 

вводить таке поняття, як «глобальні кочівники». Під ними вчений розуміє 

керівників провідних світових транснаціональних корпорацій і 

транснаціональних банків, які змушені переїжджати з однієї точки в іншу, як 

у своїй країні, так і по всьому світу. До глобальних кочівників також можна 

додати і фахівців, чий рід діяльності не вимагає конкретного матеріального 

становища. Серед них виділяються програмісти, журналісти, викладачі мов, 

представники ручної праці. Дослідження показують, що участь глобальних 

кочівників в політичних діях (кампаніях, виборах, акціях протесту, інтернет-

активізм) малоймовірна. Можливість участі у виборах обмежена відсутністю 
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права голосу, зважаючи на статус тимчасового проживання в країні і будь-

яких значущих коренів, пов‘язаних з країною перебування. Не маючи 

територіального або емоційного зв‘язку з країною перебування, глобальні 

кочівники стурбовані отриманням багатокультурних знань, підтриманням 

стабільного способу життя і через невизначений час переїжджають в іншу 

країну [221, с. 35-36]. 

Про аполітичність глобальних кочівників свідчать наступні дані: 

61% опитаних не бере участь в онлайн і офлайн політичних акціях; 

27% відзначили відсутність політичної мотивації для участі в подібних діях; 

6% заявили про відсутність морального права діяти політичними методами в 

країні тимчасового перебування. Їх зв‘язок з політичною системою 

обмежений питаннями отримання віз і паспортів, тобто тим, що стосується 

закордонних поїздок. Це показує відособленість глобальних кочівників від 

політичної системи і бажання уникнути «пасток» у вигляді виборчих прав, 

які могли б «укоренити» їх в країні перебування і перешкодити переїзду в 

іншу країну [222, с. 39]. 

Транснаціональні актори, діючи поза суверенних кордонів 

національних держав, часто мають обмежені ресурси і, таким чином, змушені 

консолідувати свої зусилля, які спрямовані на вирішення конкретних 

проблем, що виникають в процесі їх міжнародно-політичної взаємодії. Для 

транснаціональних акторів міжнародне співробітництво і взаємозалежність 

стають однією з нечисленних способів реалізації власних міжнародно-

політичних стратегій. Тому в зв‘язку з цим «культурологічний аспект 

глобалізації, економічна взаємозалежність, а також нові інформаційні методи 

взаємодії є ефективними механізмами реалізації цілей і завдань 

транснаціональних акторів міжнародних відносин» [223]. 

У процесі взаємодії транснаціональних акторів абсолютно логічним є 

наявність і збільшення транснаціональної бюрократії. Вона являє собою 

особливий тип політичної еліти, який представлений вищими чинами 
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наднаціональних структур. Транснаціональна бюрократія наділена владними 

ресурсами і має повноваження приймати рішення в рамках діяльності 

міжнародних організацій і наднаціональних структур. Таким чином, 

транснаціональна бюрократія, виступає як окремий актор світової політики з 

широкими повноваженнями і фінансовими ресурсами, що забезпечує 

можливість ефективного управління політичними процесами в своїх 

інтересах [224, с. 138]. 

Отже, серед транснаціональних акторів виділяються не тільки 

колективні учасники міжнародно-політичної взаємодії, а й впливові індивіди, 

які відносяться до глобалістської еліти і займають найважливіші посади в 

міжнародних організаціях і наднаціональних структурах. Багато з акторів, які 

належать до світової еліти, володіють значними фінансовими ресурсами, що 

дає їм додаткову можливість впливати на світові політичні та соціально-

економічні процеси. Транснаціональна еліта, в цілому, здійснює 

незаперечний вплив на формування міжнародного порядку, так як впливає на 

прийняття найважливіших зовнішньополітичних рішень як держав, так і 

міжнародних організацій. 

У межах нашого дослідження необхідно відзначити, що в умовах 

транснаціоналізації діяльність багатьох внутрішньодержавних регіонів стала 

виходити за рамки національних кордонів держав. 

Примітним є той факт, що внутрішньодержавні регіони в епоху 

інформаційно-комунікаційної революції отримають все більшу автономність 

у світових політичних процесах і стають все більш впливовими незалежними 

акторами світової політики. Вони виступають у якості самостійних гравців і 

задіяні абсолютно у всі галузі – соціально-економічній, політичній, 

торгівельній, фінансовій, спортивній тощо.  Разом з тим однією з помітних 

тенденцій сучасного розвитку світової цивілізації залишається встановлення 

інтенсивної міжнародної взаємодіїпоміж розвинену тими та 

сталимирегіональними структурами. Перш за все маємо на увазі розвиток 
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позарегіональних, а також трансрегіональних зв‘язків на кшталт АСЕАН-

МЕРКОСУР, ЄС-МЕРКОСУР, СНД-МЕРКОСУР, ЄС-АСЕАН тощо. Відтак, 

міжнародні регіональні організації виходять на якісно інший рівень 

транснаціональної взаємодії, що призводить до інтенсифікації зв‘язків між 

різними регіонами і вироблення узгодженої позиції по ряду загальних 

актуальних проблем світового політичного та соціально-економічного 

розвитку. Нарешті, безсумнівно, такі нові явища як БРІКС, Мікта, 

транстихоокеанське партнерство та інші важко досліджувати в рамках 

класичних теорій глобалізації, інтеграції,  а також теоретико-методологічних 

засад концепту міжнародного регіону. Однак необхідно зазначити, що 

поступово з‘являються і такі підходи, згідно з якими БРІКС пропонується 

розглядати як новий тип регіону, що інтенсивно розвивається та формується 

[225, c. 5]. 

Так, наприклад, важливою подією 2015 р. стала поява на світовій 

інтеграційній карті нового інтеграційного угруповання – 

транстихоокеанського торгового партнерства (ТТП), що об‘єднало країни 

кількох континентів. Можна припустити, що з появою справдівеличезних 

трансконтинентальних блоків регіоналізм, як феномен світового розвитку 

виходить на якісно новий просунутий рівень на якому він набуває ознак 

«мегарегіоналізма».  Важливим та показовим глобальним проектом в даному 

контексті виявилася ініціатива Китайської народної республіки – «Один пояс, 

один шлях». Дана ініціатива охоплює діяльність вже існуючих великих 

інтеграційних проектів – ЄАЕС та ЄС. В цьому зв‘язку виникає закономірне 

питання про природу такого нового феномена в світовій політичній практиці 

і підходах до його дослідження. Багатовимірність трансформацій на 

регіональному та глобальному рівнях знаходить відображення у виникненні 

та стрімкому розвитку наднаціональних структур, що діють поза 

національних державних кордонів та обумовлюють подальшу інтенсифікаці. 
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інтеграційних процесів як на глобальному, так і на регіональному рівнях  

[225, c. 5]. 

Розглядаючи питання про появу нових строкатів акторів на світовій 

політичній арені поруч з регіонами набувають нового значення і мегаполіси 

та великі міста. Мегаполіси розглядаються у даному випадку у якості 

територій, що охоплюють і міста та селища, що знаходяться поруч з ними та 

мають усю необхідну інфраструктуру, що пов‘язана із мегаполісом. В 

підсумку маємо величезні території, що мають свої впливові громади, 

політичні рухи, настрої та специфічні вподобання. Дані факти роблять 

мегаполіси окремими впливовими акторами в світовій політиці діяльність і 

вплив яких можна зіставити з діяльністю держав. Іноді діяльність і настрій 

мегаполісів значно відрізняється від державної політики та часто-густо 

суперечить їй. В межах мегаполісів констатується тісне спілкування та 

взаємодія на різних рівнях поміж величезною кількістю соціальних груп та 

груп за вподобаннями. Даний факт є підставою вважати, що різнорівнева 

соціально-економічна та політична взаємодія в межах мегаполісів говорить 

про виникнення так званих мережевих вузлів, які є додатковим поштовхом 

для розвитку та нових можливостей в мегаполісах. Прикладом таких 

мережевих вузлів можуть бути такі мегаполіси, як Нью-Йорк, Токіо, Москва, 

Гонконг,  Лондон, Лос-Анджелес, Торонто, Вашингтон, Мехико тощо [226, 

с. 16-17]. 

Таким чином, регіони окремих держав набувають ознак суб‘єкта 

міжнародних відносин. Це дає їм право та можливість здійснювати власну 

міжнародну політичну,фінансово-економічну, торгівельну тощо 

діяльністьнезалежно від державної влади, доповнюючи реалізацію державою 

певних міжнародних проектів. Саме тому низка дослідниківконстатують 

появу нового рівня глобальних політичних процесів – міжрегіонального. 

Діяльність регіонів сприяє появі транскордонних інститутів. Під ними 

розуміємо колективні взаємовідносини та обміни, що реалізуються через 
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кордон та мають публічний або офіційний характер. Транскордонними 

інститутамиможуть бути як відносини, що базуються на міжурядових угодах, 

так і стратегічні відносини або спільні інтереси, які об‘єднують групи людей 

у різни державах, перетинаючи національні кордони [226, с. 16-17]. 

До зазначеного вище слід додати і новий феномен у світовій політиці – 

появу так званої транснаціональної еліти. Під транснаціоналізацією світової 

еліти перш за все розуміємо її об‘єднання, консолідацію, посилення взаємодії 

з метою вирішення необхідних завдань, що спрямовані перш за все на 

подальше її збагачення та добробут. 

Сучасна транснаціональна еліта являє собою об‘єднання 

найвпливовіших людей планети, котрі в основному володіють величезними 

статками, які набагато перевищують сукупний ВВП низки країн. Протягом 

останніх десятиліть проходило формування та становлення сучасної 

транснаціональної еліти. Це було обумовлено низкою чинників, зокрема 

стрімкому науково-технологічному розвитку, глобалізаційним процесам, 

розвитку транспортної та інформаційно-комунікаційної інфраструктури.   

Одним з чинників формування транснаціональної еліти виявився 

розвиток недержавних акторів міжнародних відносин серед яких і численні 

міжнародні урядові та неурядові організації створення яких затребувало 

формування глобального бюрократичного прошарку. Транснаціональна 

еліта, що володіє доступом до глобальних фінансово економічних та 

інформаційних ресурсів має перевагу над урядами та державними 

інституціями окремих держав і визначають напрямок соціально-економічних 

та політичних трансформацій.Відтак глобалізацій ні процеси зумовили 

виникнення транснаціональної еліти, що має управляти глобальними 

процесами та визначати хід розвитку цивілізації за правилами неоліберальної 

моделі суспільно-політичного розвитку [227, с. 93]. 

Розглядаючи проблеми та перспективи транснаціоналізації та її вплив 

на сучасні світові процеси в політичній та соціально-економічній сферах, 
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необхідно підняти питання і про виникнення так званих транснаціональних 

мігрантів. Транснаціональні мігранти є рушійною силою і соціально-

культурних процесів [228].  

Американські дослідники Б. Рубл і М. Ман  схильні абсолютизувати 

вплив мігрантів на локальні культури, формування урбаністичною культури 

сучасності [229]. За твердженням Б. Рубла, «доречніше говорити про те, як 

мігранти змінюють конфігурацію міста, аніж про те, як місто асимілює їх» 

[230, с. 30]. «Через що відбувається вплив на все поле культури, оскільки 

культура міст визначає загальний образ національної культури. Місто як 

перетин комунікативних шляхів, центр виробничої діяльності, політичного і 

соціального адміністрування є справжнім генератором соціальних практик і 

життєвого ладу регіональних спільнот. Їх узгодження і узагальнення 

призводить до побудови усталеної моделі життєдіяльності локальної 

спільноти різного масштабу від регіону до національно-державної чи 

наднаціональної спільноти (європейці, американці та ін.)» [231, c. 114-115].  

Ствердження про створення транснаціональними мігрантами культури 

мегаполісів має об‘єктивне підґрунтя. Транснаціональні мігранти, або 

«посланці зі шпарин», за визначенням Майкла Мана, який американський 

вчений використав у книзі «Джерела соціальної влади» [232] – джерело 

суспільного оновлення. «Діаспорні культури збагачені досвідом 

несправедливості, вигнання, зневіри, який вони намагаються подолати в 115 

країні їх сучасного перебування. Через це прагнення збільшується їхній 

вплив на систему соціальних стосунків «нової батьківщини». Саме цей 

процес спонукав до розробки політики мультикультуралізму, подолання 

системи культурної асиміляції мігрантів і політики «плавильного казану» 

[231, c. 114-115]. 

На переконання української дослідниці О. Малиновської є певні 

прикмети, що беззаперечно свідчать про появу транснаціоналізму, що 

набуває ознак феномену сучасного розвитку. Серед таких ознак 
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виокремлюється виникнення численних діаспоральних спільнот поза межами 

національних держав але які тісно пов‘язані з рідною країною тісними 

соціально-економічними зв‘язками. Констатується й виникнення прошарку 

людей з різною, змішаною ідентичністю, а також появі глобальної, 

планетарної ідентичності, коли громадяни тієї чи іншої держави відчувають 

себе громадянами світу, а не певної країни. Ознакою транс націоналізації є і 

культурний взаємний обмін, взаємопроникнення і взаємозбагачення культур, 

що призводить до появи нових культурних ідентичностей, гібридизації вже 

існуючих культурних форм. Беззаперечним є і глобальна міграція капіталу, 

переміщення великих фінансових потоків з однієї точки планети в іншу, 

розвиток глобальної валютно-фінансової інфраструктури. Посилення 

кількості, впливу транснаціональних акторів в різних сферах суспільно-

політичного та економічного буття, що визначають подальшу еволюцію 

сучасної системи міжнародних відносин, яка стає цілісною і більш 

однорідною[233, c. 9] 

Процес транснаціоналізації характеризується тим, що в нихпомітне 

місце посідають фінансові перекази мігрантів. Іноді обсяги грошових 

переказів є відчутними для економічного розвитку країни. Так, за даними 

Світового Банку у 2008 р. грошові переказисклали 283 млрд. дол. США 

(лише офіційними каналами), що на 6,7% більше за показники 2007 р. 

Примітним є те, що фінансові перекази відчутно перевищують фінансово-

економічну допомогу країнам, що розвиваються. Грошові перекази за 

розмірами можна зіставити з прямими іноземними інвестиціями. Наприклад, 

за даними авторитетної міжнародної організації – Організації з економічного 

співробітництва та розвитку, КНРодержує більш ніж 45% усіх іноземних 

інвестицій не більше ніж від п‘ятдесяти мільйонів китайців, які працюють у 

130 країнах світу [234, с.30].  

Головна користь від мігрантів для рідних країн є грошові перекази 

головна роль яких полягає у підвищенні рівня життя і боротьба з бідністю у у 
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країнах походження. Відтак, перекази впливають і на економічний розвиток 

країни, що не може забезпечити власне населення робочими місцями і 

високим рівнем оплати праці [235, с. 7]. Зазначимо, що за певними 

підрахунками, на кожний долар переказів припадає приріст вітчизняного 

виробництва вартістю приблизно у два долара США [236, с. 192].  

В теоретико-методологічних підходах це описується «формулою 

п‘яти Т». Дана формула включає «трансфери, транспорт, туризм, 

телекомунікації та торгівлю». Вважається що саме в вищезазначених сферах 

відзначається інтенсивний розвиток саме завдяки збільшенню потоків 

мігрантів, а це також є чинником соціально-економічного розвитку держави в 

умовах нерівномірного розподілення ресурсів [233, c. 9]. 

Інтенсифікація міграційних потоків значно впливає і на процеси 

транснаціоналізації. Тому серед транснаціональних акторів можна виділити і 

таких, як «діаспорні мережі мігрантів і транснаціональні простори 

поселенців». Соціальні зв‘язки, які виникають між мігрантами та їх 

спільнотами, а також біженцями в соціально-економічній, політичній і 

культурній сферах стають основою так званих транснаціональних просторів. 

У них входять як малі родинні групи, так і транснаціональні спільноти. 

«Діаспора є найбільш стійкою спільнотою мігрантів, яка має набір особливих 

зв‘язків, що дозволяють їй успішно функціонувати» [237].   

Процес інституціоналізації міграції передбачає створення структурних 

громад і є відносно новим елементом транснаціональності. Транснаціональні 

громади представляють собою «групи тиску», які передбачають політичне 

визнання в міжнародно-політичних просторах їх дії. Інтенсифікація 

глобалізаційних процесів дозволила багатьом недержавним акторам 

міжнародних відносин зайняти більш активну позицію в світовому 

політичному процесі. Наприклад, міжнародні терористичні організації досить 

легко пристосовуються до умов сучасного світу, який стрімко 
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трансформується, з «проникними» або «прозорими» кордонами і державним 

суверенітетом, що «розмивається» [238, с. 140].  

Транснаціональні мігранти здатні до поєднання фізичної відсутності з 

соціальною присутністю і участю. Вони не просто змінюють місце 

проживання, але трансформують життєвий простір, значно розширюючи 

межі своєї повсякденності. Завдяки цьому створюється нова реальність – 

«транснаціональний соціальний простір», в якому люди перебувають в 

роздвоєному стані «своїх» і «чужих», «законних» і «незаконних», «сімейних» 

і «несімейних», «бідних» і «багатих» тощо. Подібний дуалізм дозволяє 

трансмігрантам розвивати і підтримувати різноманітні транскордонні 

взаємовідносини: сімейні, економічні, соціальні, організаційні, релігійні, 

політичні тощо [239].  

Серед негативних чинників транснаціоналізації як феномена необхідно 

виокремити транснаціоналізацію злочинності. Серед головних чинників, що 

сприяють процвітанню транснаціональної злочинності виокремлюється 

відсутність або недостатня правова база для регулювання проблеми 

організованої транснаціональної злочинної діяльності. Необхідно поліпшити 

законодавство проти відмивання «брудних» грошей та переказ величезних 

фінансових потоків в так звані офшорні зони. До цього списку необхідно 

додати і те, що робота правоохоронних органів в даній сфері є низько 

ефективною. Не вистачає ефективного валютно-фінансового, банківського, а 

також податкового економічного контролю з боку держави. Негативним 

чинником є і погане обладнання кордонів та неефективна робота міграційних 

служб [240]. 

В цілому під науковою категорією «транснаціоналізована злочинна 

діяльність»можна розуміти здійснення численнимизлочинними 

організаціями незаконних операцій у всіх сферах діяльності. Перш за все у 

сферах, що пов‘язані з переміщенням інформації, валютно-фінансових 

потоків, робочої сили, фізичних об‘єктів, велику кількість духовних 
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таматеріальних об‘єктів через кордони національних держав з метою 

використання вигідних торгівельних переваг в тій або іншій країні, де 

ринкова коньюктура найкраща і можливість отримання вигоди вища. Часто-

густо фінансові потоки спрямовуються з однієї країни в іншу з метою 

легалізації незаконних фінансових статків [241, с. 61]. 

Транснаціоналізація тероризму проявляється в наявності специфічної 

ідеології, а також у використанні методів залякування в міжнародних 

масштабах. В цілому тероризм є в меншій мірі провідником 

транснаціоналізації, але набагато більшою мірою елементом, який 

використовує в своїх інтересах досягнення в розвитку комунікаційних та 

інформаційних технологій. Отже, констатуємо, що тероризм є провідником 

нового мережевого принципу організації міжнародно-політичного простору. 

В сучасних умовах терористичні організації намагаються формувати 

інтегровані, цілісні, але поліцентричні ідеологічні мережі [223].  

З огляду на все вищезазначене можемо поставити під сумнів слова 

відомого французького дослідника Ж. Бодена, який вважав, що суверенітет – 

це абсолютна і постійна влада держави над громадянами і підданими. Однак 

сьогодні доводиться констатувати, що насправді суверенітет сучасної 

держави обмежений, як внутрішніми так і зовнішніми чинниками. 

Посилюється значення міжнародного права і прав людини над суверенітетом 

держав-націй. Міжнародне право істотно обмежує владу держави над його 

громадянами. До цього необхідно додати становлення наднаціональних 

інституцій, таких, як, наприклад, ЄС. Розбіжності можна відшукати і в 

Статуті ООН, в якому вказується право націй на самовизначення. Однак 

сьогодні воно суперечить власне самій ідеї державного суверенітету і 

територіальної цілісності як двом основним принципам класичного і 

сучасного міжнародного права. Сьогодні одні держави намагаються зміцнити 

свій суверенітет, а інші, такі, яких можна назвати державами, що не 

відбулися, не мають для цього жодної перспективи. Посилення міграційних 
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потоків на тлі всіх перерахованих суперечливих тенденцій трансформує 

національну ідентичність держав, що склалися [242]. 

В контексті транснаціоналізації необхідно виділити ще одну наукову 

категорію трансдержавність, яка акцентує увагу на тому, що різні 

міністерства і відомства активізують взаємодію з закордонними партнерами. 

Як приклад можна назвати інституціоналізаційні процеси Європейського 

економічного співтовариства ще в 1970-ті роки. Європейські дослідники, 

представники неофункціональної школи Л. Ліндберг і С. Шайнголд показали, 

як міністерства сільського господарства шести країн Європейського 

економічного співтовариства шляхом переговорів створили асоціацію 

захисту інтересів фермерів, що стало основою для модернізації сільського 

господарства. Дана асоціація виявилася свого роду клубом захисту інтересів 

фермерів [243, c. 87].  

На початку XXI ст. трансдержавність значно посилюється і 

закономірно виходить за рамки ЄС. При цьому дуже важливо підкреслити, 

що державні структури у взаємодії з партнерськими закордонними 

міністерствами і відомствами втягують і все зростаючу кількість і 

недержавних акторів. Як приклад можна навести розповсюдження стандартів 

вищої освіти в Європі. Сьогодні в Болонському процесі беруть участь як 

державні, так і недержавні університети [244].  

Урядові та неурядові актори в процесі своєї взаємодії створюють 

глобальні транснаціональні мережі, в яких формується глобальне 

громадянське суспільство, а також транснаціональна політична участь. 

Глобальний порядок денний в області культури, як правило, формують 

транснаціональні ЗМІ і розгалужені соціальні мережі. Подібна структура 

сучасної епохи постглобалізації ґрунтується на широкій теоретико-

методологічній базі, яка стала основою концепцій глобального управління 

міжнародною системою [245].  
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При цьому агентами глобального управління виступають держави, 

міжнародні організації, неурядові об‘єднання, ТНК, віртуальні спільноти та 

спільноти за інтересами, а також окремі впливові індивіди. З нашої точки 

зору, провідниками транснаціоналізма можна назвати соціальні рухи, 

транскордонні етнічні спільноти. Соціальні рухи, наприклад масові 

громадянські повстання за прикладом «арабської весни», стають суб‘єктами 

транснаціоналізації світового політичного процесу, причому цей феномен 

динамічний характер. Транснаціональними соціальними рухами можуть бути 

і міжнародні заходи протесту. Транснаціональні акції протесту можна 

спостерігати на щорічних самітах «Групи семи» і «Групи двадцяти». Акції 

руху «Occupy Wall Street», що виступав проти глобальної нерівності, 

захопили безліч міст США, а також проводилися у Великобританії та інших 

європейських країнах [223]. 

Таким чином, важливим аспектом транснаціоналізації стає 

регіоналізація і послаблення національних держав. В умовах 

транснаціоналізації зростає роль інститутів та інструментів, які діють поза 

суверенітету національних держав. Наукова категорія «транснаціоналізація» 

на сьогодні залишається в достатній мірі суперечливою і недостатньо 

дослідженою. Вона прийшла в політологію міжнародних відносин зі світової 

економіки і покликана описати сукупність суперечливих тенденцій 

глобальних міжнародно-політичних трансформацій. На сьогодні в 

політичних дослідженнях розглядаються транснаціональні відносини 

державних, міждержавних і нетрадиційних акторів світової політики, тобто 

акторів, діяльність яких виходить за суверенні кордони національних держав. 
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3.2. Проблеми та перспективи глобальної регіоналізації в умовах 

транснаціоналізації міжнародної системи 

 

На сучасному етапі глобалізація виступає потужним інструментом 

формування нових світових просторів, що, в свою чергу, є чинником 

реструктуризації сучасної міжнародної системи і визначає напрямок її 

еволюції. Розвиток міжнародної системи спрямовано на створення нової 

архітектури просторів і на їх множинність, які визначатимуть напрями 

трансформації міжнародної системи на найближче майбутнє. 

Серед притаманних світовому розвитку характеристик можна назвати 

мультиакторність, під якою розуміємо появу впливових гравців на світовій 

політичній арені, тобто держав, регіонів, міст, індивідів і безлічі недержавних 

акторів. Поява і збільшення кількості нових акторів сприяє 

транснаціоналізації – формуванню «транснаціонального середовища 

глобальної взаємодії» і забезпечує «багаторівневість, взаємозалежність і 

взаїмоуразливість» сучасної міжнародної системи [246, с.153-156]. 

Становлення транснаціонального середовища світової політики 

характеризується закріпленням як легітимних учасників світових політичних 

процесів транснаціональних акторів, формуванням і розвитком самостійної 

сфери активних транснаціональних взаємодій, які мають власні 

закономірності та здійснюються в політичному, соціально-економічному, а 

також культурно-інформаційному середовищі. До переліченого вище 

необхідно додати і появу новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

які сприяють стрімкому розвитку нетрадиційних каналів і інструментів 

транснаціональних взаємодій [247]. 

У свою чергу мультиакторність і транснаціоналізація в світовій 

політиці сприяють глобальній регіоналізації, яка розглядається в даному 

науковому дослідженні як об‘єктивний процес розвитку міжнародної 

системи, що прагне до формування нових регіональних просторів з 
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урахуванням глобальних політичних трансформацій. Даний процес має 

досить складну багаторівневу природу, що призводить до великої 

різноманітності інтеграційних форм, які формуються від субрегіональних 

організацій до трансрегіональних структур.  

Суперечливість розвитку сучасної міжнародної системи полягає в 

наявності багатьох взаємопов‘язаних суперечливих тенденцій. Сьогодні на 

тлі інтенсивної глобалізації всезростаючу роль відіграють процеси 

регіональної або субрегіональної інтеграції. Обидва феномени з 

інтенсифікацією глобалізацій них процесів і науково-технічного 

прогресунабувають нового значення та змісту. Це у свою чергу дозволило 

констатувати наявність в глобалізаційних процесах наявність стрімкого 

зростання інтеграційних угруповань і позначити цей процес як наступну 

хвилю регіоналізму, так званий «новий регіоналізм», що набуває ознак 

феномену.  

Поява феномену нового регіоналізму вимагає іншого погляду на 

процеси, що відбуваються, що дозволить адекватно оцінити зміни, що 

відбуваються у світовій політиці. Сьогодні процеси глобалізації та 

регіоналізації перебувають у центрі уваги науковців, аналітиків та 

дослідницьких центрів, викликають найрізноманітнішу реакцію у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Міжнародно-політичних акторів, що беруть участь 

у цих процесах поділяють на дві категорії: країни-суб‘єкти і країни-об‘єкти. 

Відзначимо, що перша група країн показує в ціломузадовільнийрезультат 

діяльності в глобалізацій них процесах. Позаяк в межах другої групи яскраво 

проявилися негативні сторони глобалізацій них процесів, що вимагає 

повного перегляду політики найрозвинутіших держав світу на чолі зі США, а 

також провідних міжнародних інститутів [248, с. 163]. 

Все частіше на зміну визначення «міжнародна політика» приходить 

дефініція «транснаціональна політика», що позначає стан, при якому 

зростання неурядових політичних організацій і створення наднаціональних 
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структур підривають зовнішній суверенітет держави. Вплив 

транснаціоналізації на зовнішню політику держав особливо помітно в їх 

інтеракціях з різними акторами міжнародної системи і в зміні 

зовнішньополітичного інструментарію держав, де поряд з класичними 

дипломатичними зовнішніми діями і використанням засобів, що 

застосовуються для підтримки влади, використовуються і 

зовнішньоекономічні санкції і заходи. У політичних дослідженнях зовнішня 

політика розглядається як прерогатива національної держави. Навіть у такій 

високоінтегрованій організації, як ЄС, спільна зовнішня політика та політика 

безпеки відрегульовані виключно на міжурядовому рівні [249].  

«Глобалізація» і «регіоналізація», «глобалізм» і «регіоналізм» на 

сьогодні виявляються одними з найпоширеніших, суперечливих і, таким 

чином, дискусійних понять. Різночитання в їх трактуванні пояснюються 

порівняльною новизною і ще не цілком усталеним характером реальних 

процесів глобалізації та регіоналізації. Наприкінці ХХ– на початку ХХІ ст. 

констатуємо посилення тенденції до створення як нових форм, так і до 

зростання кількості інтеграційних угруповань, що призвело до появи 

наукової категорії «новий регіоналізм». Головним атрибутом нового 

регіоналізму є розширений формат і відкритість для інших країн. Новий 

регіоналізм не прагне до автаркії, але концентрує і об‘єднує політичний та 

економічний потенціал країн, які намагаються підняти свою 

конкурентоспроможність у глобальній економіці [248, c. 165].  

Появі терміна «новий регіоналізм» сприяла й тенденція до створення як 

нових форм регіоналізму, так і до зростання кількості транснаціональних 

угруповань. Вважається, що даний термін був введений англійським 

дослідником Е. Хареллом [250]. Новий регіоналізм є інтеграційним 

феноменом, який пов‘язують з багатополюсним міжнародним порядком. 

Новий регіоналізм має на увазі посилення економічної взаємозалежності, 

культурно-комунікативну однорідність, що сприяє формуванню регіональної 
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ідентичності – найвищого рівня регіональної інтеграції. В цьому контексті 

зазначаємо, що на думку західноєвропейських дослідників М. Шульца, 

Ф. Седербаум і І. Ожендаля, принципово важливим є зміна змісту нового 

регіоналізму [251, c. 7]. 

Так, на відміну від старого регіоналізму, який здебільшого нав‘язувався 

ззовні провідними державами, часто-густо його позначають як 

гегемоністичних регіоналізм, «новий» являє собою спонтанний процес, 

спрямований знизу і зсередини регіонального простору. Крім того, на думку 

багатьох дослідників, новий регіоналізм є комплексним і багатоаспектним 

феноменом на противагу старому, який мав чіткі конкретні цілі і завдання. 

Наприклад, створення зони вільної торгівлі або альянсу щодо забезпечення 

регіональної безпеки. Нові регіональні угруповання істотно відрізняються від 

попередніх, так як вони вміщують більше країн, у них ширші можливості 

інтеграції держав, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку. 

Теоретично новий регіоналізм повинен гарантувати країнам з більш низьким 

рівнем розвитку вигідну інтеграцію з головними центрами світової 

економіки. Новий регіоналізм різними способами пов‘язаний з глобальними 

структурними змінами, і особливо з домінуючою тенденцією сучасного 

світового розвитку – глобалізацією. В цьому контексті зазначимо наявність 

евентуальних заперечить, що глобалізація виявляється домінуючою 

тенденцією. Саме тому феномен нового регіоналізму не може бути 

зрозумілий виключно з точки зору вивчення одного регіону та має бути 

осмислений в «глобальній перспективі» [252, с. 53]. 

Якщо в разі старого регіоналізму мова йшла переважно про 

європейську інтеграцію і велику частину теоретичних підходів до 

дослідження регіональної інтеграції, розглянутих вище, ґрунтувалася на 

досвіді створення ЄС, то тепер увага дослідників звернена і до досвіду 

створення регіональних об‘єднань на інших континентах. В результаті 

оновлений і розширений феномен регіоналізму не обмежується простими 
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формальними міждержавними рамками, а навпаки –новий регіоналізм 

характеризується складністю і багатоаспектністю [253]. Вищезазначене, 

зокрема, виражається у включенні в процеси інтеграції як державних, так і 

недержавних акторів, які часто спільно створюють різні неформальні мережі 

і багатосторонні мультиакторні коаліції – «нова багатосторонність», за 

визначенням європейського дослідника Ф. Нушелера [254], що виявляється 

на різних рівнях сучасної системи міжнародних відносин. 

З огляду на все зазначене вище, новий регіоналізм являє собою 

складний феномен, обумовлений комплексними процесами на глобальному, 

регіональному та національному рівнях взаємодії, що передбачає як участь 

національних держав, так і недержавних акторів. Однак, безсумнівно, роль 

держави серйозно змінюється, так як перед обличчям нових викликів і загроз 

національна держава змушена передавати частину своїх управлінських 

повноважень на інші рівні з метою підвищення ефективності розв‘язання 

глобальних та регіональних проблем сучасності. Таким чином, «новий» 

регіоналізм являє собою найважливішу частину сучасного процесу 

трансформації світової системи, в результаті чого формується складна 

система багаторівневого управління, що містить вертикальні і горизонтальні 

взаємодії [252]. 

Нові регіональні угруповання істотно відрізняються від попередніх. 

Вони включають в себе більше країн, у них ширші можливості інтеграції 

держав, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку. 

Теоретично новий регіоналізм повинен гарантувати країнам з більш низьким 

рівнем розвитку вигідну інтеграцію з головними центрами світової 

економіки. Однак складний характер процесів глобалізації та регіоналізації 

викликає неоднозначні оцінки дослідників. Одні вважають, що глобалізація і 

регіоналізація перебувають у взаємозв‘язку і взаємно зміцнюють один 

одного. Згідно з іншими поглядами, ці процеси перебувають в стані 

суперечностей або точніше –у суперечливій єдності, коли відбувається 
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чергування односпрямованих і різноспрямованих явищ. В одних випадках 

цілі глобалізації не збігаються з цілями регіональної інтеграції, в інших  

можливий певний збіг; і по-третє спостерігається їх значне розходження 

[248].  

Головна суперечність між глобалізацією і регіоналізацією полягає в 

тому, що остання є наслідком інтенсивних глобалізаційних процесів. Однак 

водночас процес формування регіональних блоків є перешкодою на шляху 

розвитку глобалізаційних процесівНеобхідно також додати, що процес 

формування регіональних блоків є певною мірою захисною реакцією, що 

спрямована на протекціоністі заходи від світових фінансово-економічних 

криз [255, c. 6].  

У контексті сказаного необхідно враховувати, що чим інтенсивнішим 

стають глобалізаційні процеси, тим більш затребуваним виявляється 

стрімкий регіональний розвиток. Він суттєво впливає та визначає напрямок 

глобалізаційних процесів, а також трансформує даний процес, перетворює 

його на процес глокалізації. Сучасна світова економіка демонструє все 

більше включення глобальних елементів в регіональний контекст. Початок 

локального та місцевого починає все більш конвергувати з глобальним. 

Процес взаємодії стає все більш обопільним, виникає і розвивається процес 

глокалізації [256]. 

 Поняття глокалізація ввів в науковий обіг англійський соціолог 

Р. Робертсон. Глокалізація – регіональний сценарій розвитку глобальних 

процесів, що тісно пов‘язаний з поняттям глобалізація. Р. Робертсон, 

стверджує, що глобальні та локальні тенденції в кінцевому рахунку 

взаємодоповнюють один одного і діють у синергетичній єдності, однак 

необхідно зауважити, що можуть виникнути і суперечливі ситуації і 

зіткнення між ними. Глокалізація, на переконання Р. Робертсона є 

діалектичнимпроцесом взаємодії двох рівнів – локального і глобального. 

Глокалізація не є лише процесом зміщення глобального на локальний рівень 
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– локалізацію. У якості прикладу може бути процес формування певних 

національних стандартів з міжнародного зразку, але і вихід локальних 

процесів на глобальний рівень, тобто їх глобалізація. Відтак, в основі 

процесів глокалізації покладено ідею децентралізованого розвитку сучасної 

системи міжнародних відносин. Моделі глокалізації, перш за все, 

розробляються, спираючись переважно на усталені мережеві форми 

самоорганізації і транскордонну комунікацію.Глокалізація проявляється в 

здатності основних тенденцій у таких сферах, як виробництвота споживання 

споживчих товарів перетворитися в усталені регіональні форми, іншими 

словами підлаштуватися до специфічних умоврозвитку локального ринку 

[257, c. 26-28]. 

На сьогодні регіональні структуримають тенденцію виконувати  

чимало координуючих функцій і консолідованими зусиллями учасників 

регіональних угруповань відстоювати інтереси останніх. В даний час 

найбільш потужними є три регіональних об‘єднання, які уособлюють так 

звану «нову геометрію світу», правильніше – геометрію тріади: ЄС, НАФТА і 

АТЕС. Паралельно з великими об‘єднаннями активно формуються нові, 

менш значущі блоки і зони вільної торгівлі в різних частинах світу. Всього в 

даний час налічується понад 100 регіональних об‘єднань. У світовій 

економіці посилюється вплив таких країн-гігантів, як Китай і Індія, 

економічний потенціал кожної з них може в майбутньому порівнюватися з 

регіональним блоком. 

З економічної точки зору процес регіоналізації регулюється зміненими 

умовами оптимальності економічного простору, з урахуванням масштабів 

ринку і забезпеченості факторами виробництва. Економічний простір 

вважається самодостатнім з ємністю ринку від 300 млн. споживачів при 

середньому рівні забезпеченості природними ресурсами, що дозволяє 

створювати життєздатні структури, що відповідають глобальним критеріям. 

В даний час таким критеріям відповідає США, Китай і Індія, а серед 
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інтеграційних угруповань ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, АСЕАН, а також 

СНД. Перераховані вище країни і структури за рахунок внутрішніх чинників 

зростання здатні «забезпечити достатню стійкість і свою 

конкурентоспроможність в розрахунку як на власний ринок, так і при 

високому рівні відкритості їх зовнішньому світу» [258, c. 5]. 

Розглянувши основні проблеми та перспективи глобальної 

регіоналізації в умовах транснаціоналізації міжнародної системи вважаємо за 

необхідне стисло розглянути та проаналізувати специфіку протікання даного 

процесу у ключових регіонах світу. 

Отже, на сьогодні найбільш просунутим інтеграційним угрупованням у 

світі є ЄС, який в своєму розвитку за півстоліття пройшов всі етапи інтеграції 

та з зони вільної торгівлі перетворився на економічний і валютний союз, а 

євро стало найстабільнішою валютою в світі. На сьогодні ЄС є найбільш 

організованою формою міжнародного співробітництва. Процес 

західноєвропейської інтеграції обумовлений перш за все стрімким соціально-

економічним розвитком, а також суттєвим поглибленням міжнародного 

поділу праці, починаючи від обміну товарами та послугами до інтенсивних 

торгівельних стосунків поміж країнами, до спільного ведення виробництва і 

управління. ТНК формують стрижень промислового виробництва, сфери 

послуг і міжнародної торгівлі країн ЄС, є лідерами в сфері НДДКР і грають 

провідну роль в прямих іноземних інвестиціях. На початку XXI ст. 

західноєвропейські ТНК істотно впливали на економічний розвиток 

Євросоюзу. Капіталізація 100 найбільших компаній Західної Європи 

становить понад 1,4 трлн дол., в головних компаніях і філіях працює 7,5 млн. 

чоловік, що дозволяє стверджувати, що сьогодні найбільші корпорації 

Західної Європи стали невід‘ємною і значною частиною світової економіки  

[259]. 

Сильні позиції західноєвропейських ТНК у всесвітньому господарстві є 

одним із головних умов лідируючого положення ЄС в світі. Транснаціональні 
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корпорації створюють основу західноєвропейської економіки, визначають 

вектор розвитку і є одним з основних важелів економічного впливу ЄС за 

кордоном. Найбільші західноєвропейські ТНК займають ключові позиції в 

промисловому виробництві і сфері послуг, а також відіграють провідну роль 

у зовнішній торгівлі та експорті капіталу ЄС. У другій половині XX ст. 

діяльність ТНК країн – членів ЄС, здебільшого була орієнтована на 

внутрішньо європейський регіональний ринок, проте в останнє десятиліття 

вони перейшли на якісно новий етап у своєму розвитку, що виражається в 

інтенсивній експансії за межі регіону. ТНК здійснюють за кордоном 

виробництво не тільки на придбаних ними підприємствах, а й створюють 

нові заводи, фабрики, лабораторії, вербують тут робочу силу і фахівців, 

проводять дослідження і дослідно-конструкторські роботи, створюють офіси 

продажу та мережу пунктів гарантійного обслуговування, що, може 

розглядатися як один з основних моментів позитивного впливу ТНК на 

всесвітнє господарство [259]. 

На Північноамериканському континенті інтеграційні тенденції 

проявилися значно пізніше. До цього процесу підштовхнули радикальні 

зміни в політичній і економічній ситуації в світі: Євросоюз різко прискорив 

розширення і поглиблення інтеграційних процесів у своєму регіоні; країни 

АСЕАН, Японія, Китай нарощували економічний потенціал; посилилося 

Азійсько-Тихоокеанське співробітництво. На цьому тлі США поставили 

завдання активізації інтеграційних процесів на своєму континенті, щоб 

зберегти конкурентоспроможність американських корпорацій на світовому 

ринку. Північноамериканська угода про вільну торгівлю НАФТА вступила в 

силу з 1 січня 1994р. і стала правовою базою створення зони вільної торгівлі 

між США, Канадою і Мексикою. НАФТА об‘єднала в загальний 

північноамериканський ринок близько 490 млн. чол. В ході створення цієї 

зони ліквідовано 50% з 20 тис. мит на різні види товарів. В цілому НАФТА є 

угодою, що розрахована на розширення за рахунок приєднання до неї нових 
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учасників. Членство в НАФТА є відкритим для всіх країн, які виявляють 

бажання приєднатися і здатних прийняти на себе відповідні зобов‘язання, 

включаючи питання праці та охорони навколишнього середовища. НАФТА є 

беззаперечним прикладом інтеграційного об‘єднання, до якого увійшли 

країни нерівної економічного ваги, тому що на США припадає 85% ВВП 

трьох країн [248, с. 166, 167].   

Розглядаючи інтеграційні тенденції в Північній Америці, необхідно 

зазначити, що регіон Латинської Америки являє собою приклад активного 

розвитку регіональних інтеграційних процесів. Завдяки значномуресурсному 

потенціалуЛатинська Америка являє собою п‘яту економіку Землі з 

населенням в 400 млн.чоловік, регіон має 27% прісної води всієї планети, 

володіє багатими запасами нафти та інших ресурсів. Політичні лідери країн 

регіону все частіше заявляють про своє бажання сформувати 

латиноамериканський «центр сили» і включити його в структуру світової 

системи XXI ст. Сьогодні Латинська Америка вже є одним з найважливіших 

гравців на світовій арені. Даний регіон являє собою сукупність 33-х держав, 

різних з точки зору політичного устрою, економіки, населення, територій, що 

до недавнього часу було серйозною перешкодою на шляху розвитку 

ефективної інтеграції в регіоні [260; 261].   

На думку російського дослідника Н. Яковлєвої, в своєму розвитку 

латиноамериканська інтеграція пройшла ряд етапів: 1) 1960–1978 рр. – в 

регіоні утворилося 10 угруповань, основними з яких стали 

Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (1960), Антська група (1969) і 

Латиноамериканська і Карибська економічні системи (1975); 2)1980–1994 рр. 

– на другому етапі ключовою подією стало заснування Спільного ринку 

Південного конуса (МЕРКОСУР) (1991); 3) 1995-2001 рр. – період кризи  

неоліберальної політики в регіоні; 4) 2004 – донині – початок етапу пов‘язано 

зі створення Співтовариства південноамериканських націй, що згодом було 

перетворене в Союз південноамериканських націй (УНАСУР) і 
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Боліваріанський союз для народів Латинської Америки (АЛБА), в 2011 р. 

було утворено Спільноту латиноамериканських і карибських держав 

(СЕЛАК), яка вперше об‘єднала 33 країни регіону. Відмінною рисою 

сучасного етапу латиноамериканської регіоналізації є, перш за все, її 

остаточний відхід від впливу США в результаті переходу до так званого 

«лівого дрейфу». Так, в низці країн Латинської Америки до влади прийшли 

політичні лідери партій і рухів «лівого» спрямування, які почали просувати 

ідеї необхідності відходу країн регіону від пасивного слідування економічній 

кон‘юнктурі, важливості модернізації, соціального благополуччя і 

ефективного включення країн регіону в світову економіку і політику [262].  

Що стосується «панамериканського» напряму латиноамериканської 

регіоналізації, то воно в основному зводиться до прагнення США 

контролювати всі інтеграційні процеси в регіоні. На практиці це виражається 

в спробах розширити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю 

(НАФТА) або створити Загальну американську зону вільної торгівлі (АЛКА), 

яка була запропонована керівництвом США як панамериканський проект. 

Де-факто його реалізація здійснюється в двосторонньому або 

багатосторонньому форматах. Після підписання договору НАФТА 

мексиканська економіка почала демонструвати високі темпи зростання, 

суттєво зросли обсяги торговельних зв‘язків зі США, що дозволило 

використовувати даний приклад в просуванні панамериканського проекту 

АЛКА [263]. У той же час об‘єктивні тенденції світового розвитку, зокрема, 

глобальна регіоналізація, вимагала від країн Латинської Америки вироблення 

нових підходів до регіоналізації. В результаті в 2004 р. було прийнято 

«рішення створити принципово новий механізм інтеграції на континенті» – 

Американську Спільноту Націй [264, c. 310], в подальшому перейменовану в 

Союз південноамериканських Націй (УНАСУР) [252, с. 236].   

Тенденція до формування масштабних об‘єднань, або глобальних 

регіонів знайшла своє відображення і у створені іншого об‘єднання –
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Товариства країн Латинської Америки і Карибського басейну (СЕЛАК) – 

регіонального блоку держав Латинської Америки і Карибського басейну, 

заснованого в 2010 р. Мета даної структури полягала в здійсненні широкої 

політичної, економічної і культурної інтеграції Південної і Центральної 

Америки. В цілому уявляється можливим вказати на такі специфічні для 

регіону Латинської Америки риси сучасного етапу регіоналізації: остаточний 

відхід від опіки США, а отже, панамериканізму; тенденція до переходу від 

субрегіональних до регіональних комплексних об‘єднань великого масштабу; 

розширення інтеграційної порядку денного (плюралізм); стійкий намір 

сформувати самостійний і впливовий латиноамериканський «центр сили» в 

структурі «системи глобальних регіонів». На сьогодні інтеграційний простір 

Латинської Америки можна уявити як мозаїчне полотно, що складається з 

різних інтеграційних об‘єднань (різного рівня, формату і так далі) [252, 

с. 237].   

Наразі вважаємо за необхідне розглянуто процеси регіональної 

інтеграції в умовах транснацоналізації в Азійсько-Тихоокеанського регіоні 

(АТР), який без перебільшення є мегарегіоном. Спроба створити 

трансрегіональні об‘єднання, які перетинають кордони окремих державних 

територій АТР, була зроблена в 1996 р. з заснування Азійсько-

Тихоокеанської ради. Однак створити подібне об‘єднання вдалося тільки 

через 25 років, коли з‘явилася організація Азійсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС), члени якої представляли кілька 

макрорегіонів світу й одночасно є учасниками самостійних регіональних і 

субрегіональних угруповань [265].  

В цілому з початку 1990-х роківу світі відбуваються великі зміни в 

розстановці політичних центрів сил. З 1994 р. почала функціонувати 

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). Західноєвропейські 

держави, офіційно оформивши створення Європейського союзу, перевели 

взаємні відносини в якісно нову площину функціонування на основі введеної 
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1 січня 1999 р. єдиної валюти. Значно повільніше протікають процеси 

регіоналізації в іншій частині світу – Азії. Сам політико-економічний 

феномен азійського співробітництва стали визначати як «один з найбільш 

вдалих експериментів регіоналізму в світі, що розвивається» [266, c. 34], а 

азійський стиль характеризували «високим рівнем обережності, прагматизму 

і доцільності» [267, c. 329]. 

Розглядаючи основні тенденції розвитку політичного регіоналізму в 

АТР, необхідно відразу відзначити посилення ролі Китаю в регіональному 

політичному процесі. Нерідко регіоналізація і глобалізація розглядаються 

сьогодні КНР як процеси, що доповнюють один одного. І тому зростаючу 

інтеграцію КНР зі східноазійськими сусідами окремі дослідники називають 

«глобалізацією китайської економіки». Однак дослідження позарегіональної 

активності Китаю (зокрема, його співпраці з Австралією, Індією і 

Африканським континентом) змушують робити висновок про його 

орієнтованість на побудову самостійного виробничо-економічного 

комплексу. У зв‘язку з цим встановлення Китаєм регіонального партнерства 

стає об‘єктом додаткової критики. Особливо, регіональна і трансрегіональні 

активність Китаю лякає США і змушує їх активізувати військову співпрацю з 

державами Східної Азії і південною акваторією Тихого океану. На нашу 

думку, якщо такі риси азійського регіоналізму як орієнтованість економіки 

на експорт і залежність від економічної кон‘юнктури Заходу переважно 

сприяли прийняттю принципів відкритого регіоналізму, то створенню в 

Східній Азії закритого регіонального угруповання, що прямо суперечить 

інтересам тут США [268, c. 21]. 

У 1990-ті роки активізувалися інтеграційні процеси у Східній Азії, це 

знайшло вираження у формуванні та зміцненні стійких економічних блоків і 

угод – АТЕС, АСЕАН та ін. Форум АТЕС, до складу якого входять 18 держав 

Азії, Північної та Південної Америки, створений на основі принципів 

відкритого регіоналізму та недискримінації, консенсусу при ухваленні 
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рішень, взаємної поваги і рівності. За своїм складом, характером і цілям ця 

організація є нетиповим регіональним угрупованням. Вона об‘єднує країни, 

що істотно відрізняються за традиціями, рівнем розвитку, структурою 

економіки. АТЕС фактично перетворився в механізм добровільного 

вироблення регіональних правил ведення торгівлі та інвестиційної 

діяльності. Учасники форуму поставили завдання пришвидшеними темпами 

сформувати систему вільної торгівлі і інвестицій до 2010 р. для розвинених 

країн і до 2020 р. для країн, що розвиваються. «Країни АТЕС вважають свій 

форум якщо не альтернативою, то, принаймні, вдалим доповненням і 

противагою СОТ [248, с. 165, 166].   

Подальший процес економічної інтеграції в регіоні Східної Азії низка 

дослідників переважно пов‘язують із процесом створення АТЕС. За 

евентуальними прогнозами різних аналітичних груп міжнародного рівня, 

регіон Східна Азія за обсягом валового національного продукту може до 

2020 р. перегнати регіон Північної Америки. Відтак, серед стратегічних 

планів на повістці дня залишається перетворення АТЕС, до 2020 р. у 

найбільшу в світі зону вільної торгівлі. Концепція «відкритого регіоналізму», 

яка отримала визнання в АТЕС, розглядає регіональну інтеграцію як елемент 

глобалізації. Еволюція світової економіки уявляється процесом поступового 

об‘єднання і взаємопроникнення регіональних економічних угод. 

Самодостатні країни для зміцнення своїх позицій намагаються формувати 

навколо себе ринок, що здатний забезпечити їх економічне домінування як на 

глобальному рівні, так і на власному, інтегрованим з ним просторі [248, 

с. 165, 166].  

Ідея регіонального форуму АСЕАН з‘явилася незабаром після 

утворення АТЕС, а інституційне оформлення відбувалося паралельно з 

утворенням НАФТА. Метою створення РФА проголошувалася розробка 

механізмів вирішення конфліктів, але під натиском Китаю первинне 

формулювання мети було змінено на «розробку підходів до конфліктів». 
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Однак уже в липні 1997 р. на вищому міністерському засіданні АСЕАН 

прем‘єром Малайзії І. Автором була вперше проголошена стратегія 

«конструктивного втручання» щодо ситуації у В‘єтнамі і Камбоджі. Тобто 

якщо раніше інститути регіональної безпеки ставили собі за мету здійснення 

заходів з розвитку взаємної довіри, то з появою загроз регіональній цілісності 

намітився перехід до механізмів превентивної дипломатії. З тією ж метою 

був розроблений і концепт так званого «м‘якого залучення», який було 

піднято вперше Таїландом при вступі в АСЕАН М‘янми у 1997 р. В рамках 

нього передбачалося, що регіональні суб‘єкти можуть бути залучені в діалог 

не з усіх, а тільки за окремим проектами рішень керівництва підприємства 

[268, c. 22]. 

Таким чином, сучасний процес глобальної регіоналізації уявляється 

різноманітним, багатовимірним явищем, що на даному етапі розвитку 

міжнародної системи важко піддається єдиній і остаточній типологізації. У 

зв‘язку з цим, той чи інший тип глобальної регіоналізації не слід розглядати 

як «ідеальний тип» і автоматично переносити на інші регіони, які 

відрізняються за своїми економіко-соціальним характеристикам, політичною 

культурою і традиціями, ментальними настановами. Важливим фактором 

формування регіональних типів найчастіше виступають зовнішні чинники, 

які так чи інакше можуть посприяти як інтенсифікації інтеграційних процесів 

в регіоні, так і їх стагнації. У випадку глобальної регіоналізації важливий 

процес інтеграції «знизу», важлива транснаціоналізація міждержавних 

відносин. У сучасному світі транснаціональні корпорації, неурядові 

організації, великі міста тощо створюють спільно з державними акторами 

складні глобальні мережі і виконують роль сполучної ланки між глобальним, 

локальними, регіональними та національними рівнями міжнародної системи. 

Ефективність глобальної регіоналізації багато в чому залежить від участі 

недержавних акторів [252]. 



153 

 

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що глобальна регіоналізація 

означає ліквідацію монополії держав на управління процесами глобальної 

реструктуризації політико-економічних і соціальних просторів, що веде до 

формування великої різноманітності форм і методів глобальної 

регіоналізації. Глобальна регіоналізація є одночасно наслідком і невід‘ємною 

частиною процесу глобалізації, яка призводить до фрагментації світу на 

макрорегіони, мегарегіони та формування складної, багаторівневої 

глобальної системи. Важливою умовою ефективності процесу глобальної 

регіоналізації все ж є наявність регіонального лідера, який ініціює 

інтеграційні процеси «зверху» і підтримує ініціативи «знизу» [252] 

Отже, більшість інтеграційних об‘єднань світу дотримується політики 

відкритого регіоналізму. З іншого боку, ця тенденція може змінитися за 

нових умов, наприклад, кризи американської економіки, девальвації долара, 

зростання цін на сировинні товари. Перспективи розвитку глобальної 

економіки багато в чому залежатимуть від політики (відкритість чи автаркія) 

інтеграційних об‘єднань. Аналіз сучасної наукової літератури показує, що 

концепція регіоналізації використовується як для пояснення процесів 

політичного та економічного об‘єднання регіонів, так і для пояснення 

процесів, протилежних глобалізації. Процеси регіоналізації та глобалізації 

амбівалентні. Залежно від того, які тенденції у відносинах між блоками 

переважають, суперництво чи співробітництво, визначатимуться основні 

риси цих процесів: взаємопов‘язаність, взаємозалежність або протилежність. 
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3.3. Україна в глобалізаційних процесах: теоретико-праксеологічні 

аспекти 

 

Місце і роль України в глобалізаційних процесах визначається з 

врахуванням того, що  розвиток Українизнаходиться в тісній залежності від 

закономірностей глобально розвитку, глобальної системи усієї сукупності 

взаємовідносин, що у свою чергу визначається загальним поступом 

глобалізацій них процесів. На користь того, що Україна є учасником 

глобалізаційних процесів, свідчить наявність дипломатичних, і економічних 

відносин з більшістю країн світу, членство в багатьох міжнародних 

організаціях, її значна роль як транзитної держави, яка забезпечує потоки 

товарів та послуг через власну територію, участь у русі міжнародних 

інвестицій, високі місця в міжнародній торгівлі, зокрема торгівлі 

озброєннями та сільськогосподарською продукцією, нарешті, участь у 

багатьох міжнародних політичних подіях.Саме тому глобалізаційні процеси і 

в подальшому мають бути провідним чинником розвитку України, що 

актуалізує потребу осмислити координати, місце, роль і позицію України в 

цих процесах [269, с. 102]. 

Суперечності, притаманні українському суспільству, відбиває 

зовнішньополітична діяльність України, декларування нею своєї ролі в 

Європі і в світі в цілому, яка являє собою проекцію її державно-політичних 

прагнень на зовнішній світ. Українська модель самопозиціонування в 

міжнародній системі таманеврування між центрами сили під впливом 

політичних та економічних важелів тиску  з моменту її незалежності 

еволюціонувала від домінування геополітичних та культурно-історичних 

обґрунтувань «європейського вибору» України (1993-1997 pp.), поступової 

концептуалізації європейської інтеграції як соціалізації (1998-2004 pp.), 

конкретизації внутрішньополітичного виміру «європейського вибору» та 

усвідомлення обсягів необхідних внутрішніх реформ, до розвороту 
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зовнішньополітичного вектору України у бік Російської Федерації, яка 

підштовхувала Україну до співробітництва з РФ (2005-2013 pp.). Це 

відбувалося за умов, коли незадоволеність України рівнем визнання з боку 

ЄС урівноважувала відсутність «щільного» визнання з боку РФ, яка при 

цьому не вимагала від українського політичного керівництва проведення 

масштабних внутрішніх реформ. Але преференції в постачанні енергоносіїв 

навряд чи могли б компенсувати ризик часткової втрати власного 

суверенітету внаслідок тиску з боку російського керівництва. В 2013 – 

2018 рр. відбувається остаточна конкретизація «європейського вибору» 

внаслідок Революції Гідності і російсько-українського міждержавного 

конфлікту, анексії Кримського півострова та проголошення сепаратистських 

утворень  на території окремих районів Донецької та Луганської обл. 

Переважна частина громадян України визнає євроатлантичний напрям 

інтеграції як пріоритетний і такий, що відповідає зовнішньополітичній 

ідентичності українського народу. 

Протягом років незалежності вплив глобалізаційних чинників розвитку 

міжнародної системи на Україну був складним і суперечливим. Він мав як 

позитивні, так і негативні сторони. Серед позитивних виокремлюється: 

можливість брати участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних 

політичних та економічних відносин. На цьому тлі відбувалося скорочення 

витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що дуже важливо, 

оскільки загальне підвищення цінової конкурентоспроможності українських 

виробників є актуальним питанням. Цим Україна виконувала одну з головних 

умов поглиблення відносин з Європейським Союзом і отримувала 

можливість захисту її інтересів відповідно до міжнародних форм і процедур, 

мінімально залежачи від політичної коньюктури на світовій арені [269, 

с. 102].  

Забезпечення інвестиційної привабливості, а також стрімкого 

економічного зростання нашої держави для іноземних інвесторів за рахунок 
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приєднання Українидо міжнародних регулятивних норм також є однією з 

позитивних сторін, особливо коли сучасне становище держави в умовах 

зовнішньої агресії є нестабільним. Позиція, яку зараз займає Україна, 

призведе до збільшення можливостей її входження в великі міжнародні 

коопераційні проекти. Дані проекти евентуально мають можливість 

забезпечити суттєве підвищення конкурентоспроможності України на 

світових ринках. Однак, на жаль, на сьогодні Україна недостатньо залучена в 

ці процеси. Це пояснюється тим, що Україна суттєво відстає від високо 

розвинутих учасників системи міжнародних відносин, особливо в сфері 

науково-технічного розвитку та розвитку інформаційних технологій. На 

сьогодні констатуємо, щоУкраїна знаходиться лише на початку формування 

власних ТНК, конкурентоспроможних на глобальному рівні [270]. 

До позитивів глобалізації в Україні можна також зарахувати 

можливість глобального регулювання екологічної ситуації в державі, 

забезпечення безпеки суспільства від глобальних загроз різного характеру, 

які жодна держава не може подолати без допомоги інших держав. Зокрема до 

таких загроз можна віднести різного рівні глобальні катастрофи, нездоланні 

не тільки для кожної окремої держави, а навіть наддержави, можливість 

надати соціально-економічну підтримку країні, що постраждала від 

стихійних лих [271]. 

Як позитивний вплив глобалізації на Україну слід виокремити також 

економічні чинники. Серед основних виокремлюється зростання 

споживацького ринку з більш насиченою та різноманітною продукцією. 

Зростає глобальна конкуренція, що позитивно впливає на якість продукції. 

Завдяки науково-технічному прогресу, появі автоматизованих систем 

виробництва констатується зниження собівартості продукції, що у свою 

чергу збільшує попит та стимулює економічний розвиток.  Інформаційно-

комунікаційна революція сприяє поширенню ідей, миттєвій комунікації, що є 

позитивною тенденцією, яка сприяє культурному обміну та покращенню 
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взаєморозуміння між колись ізольованими державами та регіонами світу. 

Розповсюдження західних норм, культури та образу життя сприймається 

деякими вченими, як позитивне явище, однак більшість дослідників 

вважають, що західна культура переважає на іншими культурами, що заважає 

їх розвитку [272]. 

Серед негативних чинників впливу глобалізації на Україну можна 

віднести той факт, що негативні тенденції в різних країнахабо регіонах 

позначаються в кінцевому рахунку на рівні функціонування українського 

соціуму, залежність від коливань світової ринкової кон‘юнктури; небезпека 

неефективності підприємств, які не здатні конкурувати з іноземними 

постачальниками;  економічні та політичні втрати від виконання статутних 

вимог деяких міжнародних організацій; додаткові проблеми, пов‘язані з 

глобальними проблемами, зокрема небезпека міжнародного тероризму, 

збільшення міграційних потоків, нелегальної міграції, погіршення стану 

довкілля, яке приноситься в жертву інтересам міжнародного бізнесу; 

негативний вплив масової культури на національні культурні цінності. В 

епоху глобалізації, коли міждержавні кордони стають прозорими, розвиток 

транспортної та інформаційної комунікації розвивається шаленими темпами 

однією з проблем в Україні стає питання «витоку мізків» 

Міжнародні відносини стали тісними і залежними, тому Україна 

сповна відчула на собі наслідки  економічної кризи 2008-2010 рр. Саме через 

світову кризу в 2009 р. різко впали обсяги експорту та імпорту, зменшилися 

світові інвестиції та фінансові вкладення. Як і інші країни, Україна зазнала 

величезних збитків, але головне, відбулося зменшення шансів на швидку 

реабілітацію економіки країни. Довгих три роки знадобилося Україні, щоб 

досягти відносної економічної стабільності, але в 2011 році вона так і не 

змогла досягти рівня економічних показників докризового 2008 р. 

Серед негативів виокремлюється і збільшення розриву в рівнях 

економічного й соціально розвитку між Україною та країнами «золотого 
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мільярда». За офіційними даними ООН, різниця між ВВП багатих і бідних 

країн становила в 1960 р. – 1:30, у 1990 р. – 1:60, у 1999 р. – 1:90, а в 

подальшому можна констатувати, що цей процес продовжує 

прискорюватися. Частка світового доходу, яка перебуває у розпорядженні 

найбіднішої частини людства, має тенденцію до зменшення: у даний час 

приблизно 1,3 млрд. людей живуть в умовах абсолютної бідності [273]. В 

Україні, що у постбіполярному періоді належить до країннапівпереферії, 

констатується збільшення рівня безробіття, безпритульності, бідності, а 

також крах природно-екологічних систем та стрімке забруднення  довкілля. 

Економічне і політичне послаблення України, пригнічення внутрішньо-

національного ринку, національної економіки, сприяє практичному 

усуненню України з конкурентного середовища. На цьому тлі відзначається і 

зростання рівня тіньової економіки і її вихід з-під контролю держави, а також 

загальна криміналізація економічної діяльності та зростання корупції 

[274, с. 65].  

Констатується і конфлікт між вимогами глобалізації та соціально-

культурними й економічними традиціями України. У якості прикладу можна 

навести такий факт, щосвітова еліта домагається від України відкрити 

таринок землі та дозволити її продажу іноземцям, що суперечить чинному 

законодавству України). Але в цілому, вважаємо, що глобалізація має 

потенціал створити більш сприятливі умови для соціально-економічного 

розвитку та зростання добробуту українців, забезпечити кожному 

можливість доступу до глобального передового досвіду та інтелектуальних 

ресурсів [272]. 

В цілому розвиток українського суспільства сьогодні  тісно залежить 

від загального розвитку світової цивілізації і знаходиться під впливом низки 

глобальних трендів та чинників. Серед головних тенденцій як раз і 

знаходиться глобалізація, інтеграція, фрагментація. Вони визначають 

спрямованість розвитку міжнародної системи, її еволюцію. Саме тому 
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дослідження даних тенденцій, які взаємопов‘язані і підсилюють дію одна 

одної, іноді суперечать одна одній, дуже важливо для розвитку українського 

суспільства, для розуміння глобальних тенденцій та роль і місце України в 

них.  

За словами відомого українського вченого-міжнародника, глобаліста 

О. Білоруса, вплив нової реальності, що обумовлена перш за все глобалізацій 

ними процесами має надзвичайно потужний, а іноді навіть шокуючий 

соціально-економічний та політичний ефект. Даний ефект потребує 

визначити ставлення до динаміки глобалізацій них процесів, її основних 

трендів з метою розроблення стратегії поведінки відповідно до ключових 

парадоксів і викликів глобалізації [ 275, с. 102 ]. 

В підсумку маємо надзвичайно складну ситуацію, коли разом з 

інтенсивними процесами глобалізації та економічної інтеграції, формуванням 

глобальних соціально-економічних, політичних, правових, природно-

екологічних, а також численних культурних асоціацій, відбувається не менш 

активний процес фрагментації державних суб‘єктів міжнародних відносин, 

зростання національної самосвідомості, посилення культурної диференціації 

світу, відродження етнічно-національних цінностей України [271]. 

У колективній монографії українських дослідників «Соціально-

економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна 

доповідь» за загальною редакцією. В. Гейця в контексті зазначеного вище 

наголошується, що глобалізація негативно впливає на клімат, техногенний 

розвиток цивілізації викликає парниковий ефект, що призводить до 

глобального потепління.  Виникає пригнічення розвитку окремих галузей 

національних економік, які виявляються не готовими до повноцінної 

міжнародної конкуренції. «В умовах глобалізації спостерігається зниження 

ролі національної держави, втрата національної ідентичності, цілісності. Для 

національних виробників немає достатньої внутрішньої мотивації для 

застосування інновацій, що дозволяє іноземним конкурентам 
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використовувати розбіжності між міжнародним та внутрішнім правом та 

законодавчими нормами. На сьогодні Україна значно відстає від високо 

розвинутих країн Заходу оскільки офіційний сектор економіки 

неефективний. На тлі цього конкуренти нашої держави широко застосовують 

високі і запатентовані технології, стимулюють виробництво унікальних 

товарів, всебічно використовують новітні наукові розробки, кредитують 

інновації [276, c. 345-350]. 

Сучасні процеси транснаціоналізації мають динамічну тенденцію 

розвитку, що впливає на процеси функціонування міжнародної системи. 

Загалом на сучасному етапі можна виділити декілька основних тенденцій. 

Серед них виокремлюється формування глобальної економіки, концентрація 

транснаціонального капіталу, розвиток високотехнологічних галузей 

промисловості, зростання рівня транснаціоналізації переважної більшості 

країн тощо. В результаті економічного та соціального розвитку , глобалізації 

та стандартизації усіх сфер суспільно-економічного та політичного життя, 

встановлення стійких зв‘язків між суб‘єктами різних країн, процесу 

виробництва в одній державінабуває ознак процесу, щомає місце в 

регіональному, або глобальному масштабах. Об‘єднуючою ланкою даних 

тенденцій виступає активізація інноваційної діяльності. Інноваційна 

діяльність як основний пріоритет довгострокової стратегії підвищення рівня 

конкурентоспроможності країн, впливає на позиції останніх у світовій 

економіці» [270]. 

Для України як держави з економікою незрілого ринкового типу, яка 

відчуває значний дефіцит багатьох ресурсів, а також має істотно занижений 

рівень міжнародних зовнішньоекономічних контактів із зовнішнім світом 

відносно реальних потреб і можливостей національної економіки, 

кардинальне значення набуває врахування тенденцій, що складаються в 

глобалізації сучасної системи міжнародних відносин [277, с. 57]. Для України  

особливу актуальність набуває питання «європейської регіоналізації» в 
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контексті її законодавчо закріпленого курсу на євроінтеграцію, на входження 

до Європейського Союзу та НАТО. Однак можна виділити низку  проблем в 

поступі нашої держави до інтеграційних структур, її відставання  від інших 

країн, внутрішньополітичну нестабільність.   

Далі Україна долучається досвітового процесу глобалізації. Це, з однієї 

точки зору, є причиною виникнення низки назрілих проблем, як на 

локальному, так і на глобальному рівні, а з іншої точки зору – дає можливість 

відродитися  та у подальшому розвиватись. На сьогодні Україна має певні 

конкурентні переваги у системі міжнародних політичних та економічних 

відносин і приймає доволі помітну участь у глобальних політичних та 

соціально-економічних процесах.Великого значення, в умовах глобальних 

кліматичних змін, набуває природний потенціал нашої держави, який у 

поєднанні з науково-технічним та людським потенціалом надає чимало 

перспектив для успішного розвитку України в умовах інтенсивної 

глобалізації [278, с. 20]. 

У міжнародному контексті мікроінтеграція української економіки 

пов‘язана перш за все з процесами її транснаціоналізації.  Науковий аналіз 

досліджень з даної проблематики виявив збільшення кількісного складу 

транснаціональних акторів в Україні, які все активніше проникають на 

вітчизняний ринок і залучаються до соціально-економічного розвитку 

України. Транснаціональні корпорації задіяні у всіх соціально-економічних, 

торгівельних, валютно-фінансових сферах, що, на переконання низки вчених, 

свідчить про експансіоністський характер діяльності транснаціональних 

акторів. Одним з мотивів розповсюдження транснаціональних корпорацій в 

Україні є розширення ринків збуту, що пов‘язується з завоюванням нових 

територій та ринків збуту власної продукції та використання людського 

потенціалу, який є дешевим та вигідним для зменшення собівартості 

різноманітної продукції [279]. 
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 Крім традиційних факторів транснаціоналізації, абсолютно очевидно, 

що сьогодні і в найближчому майбутньому основними чинниками у 

залученні серйозного міжнародного транснаціонального капіталу в 

економічний розвиток та соціально-економічний прогрес України є його 

участь в приватизації, перш за все, стратегічних об‘єктів країни, яких 

залишилося не багато. Різними статистичними даними, а також аналітичними 

дослідженнями підтверджена пряма залежність між реалізацією 

приватизаційних програм і обсягами іноземного інвестування. зазначимо, що 

майже половина усіх іноземних інвестицій було забезпечено саме 

іноземними інвесторами тому, що вони приймали участь в приватизації 

українських підприємств) [279]. 

У перспективі слід очікувати істотного розширення масштабів 

транснаціональної взаємодії, мотивація якої буде визначатися, 

насамперед,логікою розвитку великого бізнесу. З одного боку, це обумовлено 

нездатністю українських промислових структур інвестувати в соціально-

економічний розвиток, а вітчизняні банківські структуриграютьтак звану 

роль портфельного інвестора. Інші фінансові інститути, перш за все 

інвестиційні фонди і компанії, сьогодні перебувають на початковій стадії 

розвитку. З другого боку, зарубіжні ТНК дійсно мають можливість та 

потенціал сприяти модернізації капіталомістких виробництв і поліпшенню 

загального рівня корпоративного управління, а також надати так звані 

антикризові гарантії. Також необхідно зазначити, що через існуючих 

транснаціональних каналіввітчизняні партнери мають можливість 

закріпитися на традиційних і вийти на нові ринки збуту [279]. 

Низка реформ в різних сферах в Україні, що мають місце після розпаду 

біполярної міжнародної системи створюють основу для подальшого 

поширення процесів транснаціоналізації. Серед основних чинників, що 

сприяють транснаціоналізації, є поступове зменшення державного контролю 

в соціально-економічній сфері, а також зменшення рівня витрат на  
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соціально-економічний розвиток у складі державного бюджету України. 

Отже, вирішення питання конкурентоспроможності значно зсунулося 

протягом періоду проведення реформ на рівень суб‘єктів господарювання, 

які в умовах конкурентного тиску, що зростає, змушені об‘єднувати зусилля 

шляхом запровадження сучасних форм концентрації капіталу у тому числі й 

шляхом формування ТНК.  Необхідно зазначити, що розвиток 

вітчизняногомає тенденцію тяжіння до того, що на певному етапі 

констатується  необхідність його виходу за межі національних кордонів. 

Інакше кажучи такі процеси, що пов‘язані з транснаціоналізацію прямо 

обмовлені процесом, що пов'язаний  з концентрацією, а також з 

інтернаціоналізацію національного капіталу [280, с. 73]. 

Неохідно зазначити наявність і іншої наукової позиція, яка базується на 

думці про, що транснаціоналізація відбувається в основному на двох 

рівнях.Перший рівень полягає в  інтеграції національних економічних систем 

на рівні комерційного середовища. З цієї точки зору необхідно 

відштовхнутися від протилежного. Необхідно звернутись до визначення 

самого поняття – міжнародна економічна інтеграція.  

Так, наприклад, в цьому контексті українські дослідники в колективній 

монографії «Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України» 

за редакцією В. Лошенюка подають її «як відносини і як процес» і наразі 

зауважують, що, по перше, інтеграції властива відсутність будь-якої форми 

інтеграції, що пов‘язана з  іноземних партнерів у кожній із національних 

економік. По-друге зазначаєтьсясуттєве зменшення відмінностей між 

економічними суб‘єктами  різних держав. Вчені розглядають можливість 

звести обидва ці аспекти до поняття взаємозалежності, яка охоплює чималу 

кількість форм політико-дипломатичну, соціально-економічну, стратегічну, 

культурну тощо та примушує державні структури співпрацювати з ціллю 

управління сукупної кількістю цих взаємозалежностей [280, с. 74-75]. 
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Зіставляючи ж явища взаємозалежності та транснаціоналізму,  

вважається, що, як у першому, так і у другому випадках мається на увазі 

стрімкий розвиток солідарності в межах сучасної системи міжнародних 

відносин. Однак, якщо при взаємозалежності держава контролює ці зв‘язки, 

то транснаціональні актори перетинають кордони національних держав 

уникаючи державного контролю і починають таким чином діяти в обхід 

державного суверенітету. З тієї точки зору транснаціоналізація здебільшого 

тяжіє до мікрорівня інтернаціоналізації, характеризуючись переважно 

комерційним колом інтересів, які не завжди збігаються з державними 

інтересами. Однак, і в даному випадку, чітко відмежувати процеси 

транснаціоналізації від інтеграційних процесів дуже важко [280, с. 74-75]. 

Попри посилення рівня транснаціоналізації політики та економіки 

України протягом останніх років, вона все ще залишається на досить 

низькому рівні. Стає очевидно, що вимірювання рівня інтернаціоналізації 

економіки в Україні стикається зі значними методологічними труднощами. 

Вони пов‘язані перш за все зі відчутним рівнем тінізації національної 

економіки та високим рівнем розповсюдження неформальних угод в 

соціально-економічній системі. Відтак, необхідно зазначити, що деякі 

економічні структури, що закономірнорозвиваються як реальні монополісти 

на українському  ринку та володіють, за неофіційною інформацією, значними 

офшорними активами в багатьох країнах світу. Отже, виникає суттєва 

проблема рівня достовірності наявних статистичних даних про реальний 

рівень транснаціоналізації економіки України. Однак, доводиться 

констатувати,  що на сьогодні в Україні відсутнє будь-яке систематичне 

спостереження у цій сфері, а наявні  міжнародні методики внаслідок 

вищенаведених причин дещо занижують реальний рівень транснаціоналізації 

економіки у країнах, що розвиваються, до яких безумовно належить і наща 

держава[280, с. 101]. 



165 

 

Як зазначає український дослідник С. Телешун, світові тенденції 

істотно впливають на Україну і ставлять її в неоднозначну ситуацію, свого 

роду точку біфуркації, висхідний момент, який здатний кардинально змінити 

як в гіршу, так і в кращу сторону розвиток подій в країні. Слід зазначити, що 

глобальні тренди світу в значній мірі впливають на формування умов 

всередині України, тому, що багато в чому українські тенденції повторюють 

світові тренди. Останнім часом в Україні склалася досить складна соціальна, 

економічна і політична ситуація. В опублікованих матеріалах «Звіт про 

світовому багатстві 2012» німецької страхової кампанії «Allianz», з 52 країн 

світу, ВВП яких становить 90% світового ВВП, Україна опинилася на 49 

позиції серед 10 найбідніших країн світу. При цьому подальший розвиток 

країни характеризується збільшенням зовнішнього боргу, зменшенням 

золотовалютного запасу, девальвацією гривні, збільшенням розриву між 

бідними і багатими, масштабним відтоком капіталу з країни в Європу і США, 

падінням промислових потужностей, неконкурентною здатністю українських 

товарів, обмеженням експортно-імпортних можливостей країни (СОТ) і так 

далі [281]. 

Разом з тим не припинялися геополітичні маніпулювання Україною 

ззовні. З цієї позиції, Україну сприймають як свого роду «дике політичне 

поле з відпрацюванням нових технологій впливу». Створюється враження, 

що до України застосовують такі правила гри, коли єдиним правилом є 

відсутність правил при тимчасовому переможці. З моменту отримання 

незалежності України Росія здійснювала на неї вуглеводневий та 

гуманітарний тиск, постійно тримаючи її на «газовому гачку» залежності, 

намагаючись впливати на внутрішньодержавну політику. Після Революції 

Гідності і в умовах збройної агресії Росія продовжує спроби використовувати 

Україну як вагомий чинниквпливу на західні країни для реалізації своєї 

геополітичної стратегії [281]. 
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США, разом з ЄС вибудовують поліваріантні моделі поведінки. Вони 

використовують особистісні, економічні, етнічні чинники розвитку 

українського політико-економічного істеблішменту. Західні країни і США за 

допомогою соціально-економічних, суспільно-політичних, науково-

технічних, освітніх та культурних проектів, а також фондів достатньо 

успішноопосередковано впливають на внутрішньополітичні та економічні 

процеси України.  Очевидно, «тиск», а точніше вплив, в різних формах, з 

боку ключових акторів світової спільноти на Україну буде підвищуватися. Це 

обумовить посилення ролі та значення національних центрів прийняття 

соціально-економічних та політичних рішень. Може йтися як про посилення 

авторитарної складової в управлінні політичними режимами, так і появи 

нових модифікацій демократій (контрольована демократія, керована 

демократія, теледемократія, мережева, духовна, стихійна демократія і так 

далі). Поступово можна буде спостерігати процес перерозподілу капіталу, 

наявних ресурсів і розширення монополій з подальшим відтоком отриманих 

фінансових дивідендів в країни Заходу. Паралельно з модифікацією і 

пошуком нових моделей управління відбуватиметься радикалізація 

населення, існує підґрунтя для поширення анархічних, ізоляціоністських 

тощо настроїв середпредставників молоді, а  також середнього класу 

враховуючи їх суспільно-політичної соціально-економічної нереалізованості  

на тлі значного зубожіння населення. Це, в свою чергу, може привести до 

нових соціальних катаклізмів високого рівня напруги. Все це буде 

підігріватися політичними розбіжностями і хитросплетіннями української 

політики [281]. 

Негативні наслідки глобалізації для України проявляються в так 

званому  процесі «витоку мозків» [282, с. 60]. Українські вчені і перспективні 

фахівці залишають країну, сподіваючись на визнання в більш розвинених 

країнах і приносять величезні доходи іноземним виробникам – конкурентам 

української продукції. В цей же час національні компанії відчувають гостру 
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потребу в інноваціях і високих технологіях, але не мають можливості їх 

застосовувати. Щороку десятки тисяч людей іммігрують на Україну і 

емігрують з неї. Витік українських вчених значно погіршує рівень 

освіченості в країні і знижує шанси українським молодим даруванням в 

майбутньому отримати належну освіту і навички [283, с. 105].   

Для поліпшення характеру глобалізаційних відносин для України 

необхідно підвищити рівень спеціалізації і для початку надавати більшу 

увагу провідним українським галузям, орієнтуючись на виробництво 

високотехнологічної продукції. Держава повинна підтримувати вітчизняного 

виробника, підвищувати державні замовлення і сприяти виходу 

національного продукту на світовий ринок. Потрібно орієнтуватися на 

виробництво, в яке буде залучатися капітал. Таким чином це вирішить ще 

одну проблему відтоку робочої сили. Україна, маючи величезний природний, 

сировинний і трудовий потенціал, може, звертаючись до досвіду багатьох 

країн, запропонувати ТНК партнерство. В рамках глобалізації, ТНК отримає 

вигоду у вигляді місцевої сировини і зниження податків, а Україна у вигляді 

передачі досвіду і технологій. Можна також всіляко сприяти розширенню 

українських компаній до розмірів ТНК. Це буде сприяти інтеграції України в 

світову економіку і її участі в глобалізації. Необхідно також враховувати 

пряме відношення політичної ситуації в країні до рівня довіри інвесторів. 

Нестабільність і мінливість в Україні відлякує багатьох інвесторів. 

Найвірогідніше інвестувати проект в країні з меншим ресурсним 

потенціалом, але більш стабільною законодавчою базою та політичною 

ситуацією, ніж, навпаки, піддавати себе можливості не одержати прибуток 

від інвестованого капіталу. Саме це є причиною нерівномірності поширення 

фінансових потоків у світі. Розвинені країни продовжують накопичувати 

капітали і віддалятися від інших країн. Внаслідок процесу глобалізації розрив 

між бідними і багатими державами неухильно  зростає [283, с. 105]. 
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Глобалізація як об‘єктивний загальносвітовий процес чинить 

суперечливий вплив на політику та економіку України. З одного боку, сприяє 

більш ефективному використанню ресурсів, залученню нових технологій, 

збільшенню обсягів виробництва, створенню додаткових робочих місць. З 

іншого боку, Україна стала більш вразлива до світових фінансових криз, 

процес глобалізації супроводжується відтоком висококваліфікованих кадрів, 

втрачаються національні духовні цінності.  

Можемо констатувати неналежну готовність  державних органів 

України  до участі в глобалізаційних процесах, її технічне відставання, 

збереження бюрократичних традицій управління, загострення проблем 

соціального забезпечення та бідності, зростання розриву між багатими та 

бідними із зростанням все більшої концентрації основної частини населення 

в групі з низькими доходами, функціонуванням значного сектору тіньової 

економіки, фінансові результати діяльності якого не беруть участь у 

формуванні доходів бюджету та наповненні фондів соціального страхування. 

Важливим питанням є загострення асоціальних явищ на кшталт корупції. 

Для посилення позитивних ефектів глобалізації і нейтралізації 

негативних необхідно використовувати комплекс заходів, серед яких: 

розвиток знання орієнтованих виробництв, створення умов для реалізації 

творчого потенціалу працівників, створення і впровадження нових 

технологій, поліпшення інвестиційного клімату, і, відповідно, підвищення 

конкурентоспроможності національного виробництва. Використання даних 

заходів сприятиме більш ефективній участі України в глобалізації та 

розвитку національної економіки [283, с. 105-106]. 

Найважливішою проблемою є необхідність формування виваженої 

зовнішньоекономічної політики, вдосконалення концептуальних підходів та 

організаційних принципів досягнення стратегічних цілей. 

Постає необхідність у реалізаціїважливих напрямів соціально-

економічної політики на основі норм міжнародного права, основним 
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пріоритетом формування яких має бути дотримання конституційних прав 

громадян. Це передбачає вдосконалення системи державних соціальних 

стандартів, яка на сьогодення не є цілісною і в повній мірі зорієнтованій на 

конституційні норми. 

Таким чином, на сьогодні Україна є недостатньо залученою в 

глобалізаційні процеси  і суттєво відстає від високо розвинутих країн світу 

особливо в сфері забезпечення соціально-економічних стандартів, а також в 

сфері науково-технічного розвитку, перед усім інформаційних технологій, не 

приділяє належної уваги координації зовнішньоекономічної політики, має 

слабкі зовнішні позиції, які значно погіршились в умовах зовнішньої агресії, 

знаходиться лише на початку формування власних ТНК, конкуренто здатних 

на глобальному рівні.  

Таким чином, наближення України до світових та європейських 

процесів транснаціоналізації обумовлює необхідність реального поглиблення 

соціально-економічних реформ, здійснення широкомасштабних структурних 

трансформацій, що дозволить пришвидшити інституційні зміни, що призвиде 

до суттєвого скорочення тіньового сектора. Зрештою йдеться про 

запровадження комплексу заходів та інструментів економічної політики, 

спрямованих на всеосяжну модернізацію, тобто осучаснення економіки, 

всебічну раціоналізацію господарських процесів. Головними показниками 

раціональної економіки мають стати реальна ефективність використання усіх 

ресурсів, чинників виробництва, добробут населення, індекс людського 

розвитку тощо. Така економіка будується на точному розрахунку поточних і 

довгострокових стратегій, урахуванні сукупності внутрішніх та зовнішніх 

умов, господарської кон‘юнктури в головних країнах-партнерах по 

економічному співробітництву [284, с. 462]. 

Отже, однозначно, місце України в глобальній «перебудові», на думку 

зарубіжних експертів, досить номінальне. Україна залишається лише 

об‘єктом зовнішніх впливів. Разом з тим, виклики, які стоять перед молодою 
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українською державою, є свого роду шансом дати таку відповідь, яка 

дозволить їй стати конкурентним суб‘єктом в регіональних і глобалізаційних 

процесах. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Серед негативних чинників транснаціоналізації як феномена необхідно 

виокремити транснаціоналізацію злочинності. Серед головних чинників, що 

сприяють процвітанню транснаціональної злочинності виокремлюється 

відсутність або недостатня правова база для регулювання проблеми 

організованої транснаціональної злочинної діяльності. Необхідно поліпшити 

законодавство проти відмивання «брудних» грошей та переказ величезних 

фінансових потоків в так звані офшорні зони. До цього списку необхідно 

додати і те, що робота правоохоронних органів в даній сфері є низько 

ефективною. Не вистачає ефективного валютно-фінансового, банківського, а 

також податкового економічного контролю з боку держави. Негативним 

чинником є і погане обладнання кордонів та неефективна робота міграційних 

служб. 

Транснаціоналізація тероризму проявляється в наявності специфічної 

ідеології, а також використанні методів залякування в міжнародних 

масштабах. В цілому, тероризм є в меншій мірі провідником 

транснаціоналізації, але набагато більшою мірою елементом, який 

використовує в своїх інтересах досягнення в розвитку комунікаційних та 

інформаційних технологій. В цілому констатуємо, що тероризм є 

провідником нового мережевого принципу організації міжнародно-

політичного простору. В сучасних умовах терористичні організації 

намагаються формувати інтегровані, цілісні, але поліцентричні ідеологічні 

мережі.  
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Сьогодні на тлі інтенсивної глобалізації всезростаючу роль відіграють 

процеси регіональної або субрегіональної інтеграції. Обидва феномени в 

умовах глобальних політичних трансформацій наповнилися новим змістом, 

що дозволило виділити в процесах глобалізації стрімке зростання 

інтеграційних угруповань і позначити цей процес як другу хвилю 

регіоналізму або за іншим визначенням – «новий регіоналізм». 

Вищезазначені відмінності і особливості вказують на нагальну необхідність 

досліджувати процеси глобалізації, інтеграції та регіоналізації з нових 

наукових позицій, що дозволяє адекватно оцінити зміни, що відбуваються у 

світовій політиці. Сьогодні процеси глобалізації та регіоналізації 

перебувають у центрі суспільної уваги і наукових дискусій, викликають 

найрізноманітнішу реакцію у всіх сферах сучасної системи міжнародних 

відносин. Численних акторів або учасників цих процесів прийнято поділяти 

на дві категорії: країни-суб‘єкти і країни-об‘єкти. Перша група держав є 

прикладомпозитивного потенціалуглобалізацій них процесів. Однак, друга 

група країн, що є об‘єктами глобалізацій них процесів є прикладом прояву 

негативних тенденцій, що пов‘язані з глоблізаційними процесами. Відтак 

констатується нагальна необхідність у перегляду позиції країн-суб‘єктів 

глобалізації і країн-об‘єктів глобалізації.  

Вплив транснаціоналізації на зовнішню політику держав особливо 

помітно в їх інтеракціях з різними акторами міжнародної системи і в зміні 

зовнішньополітичного інструментарію держав, де поряд з класичними 

дипломатичними зовнішніми діями і використанням засобів, що 

застосовуються для підтримки влади, використовуються і 

зовнішньоекономічні санкції і заходи. У політичних дослідженнях зовнішня 

політика розглядається як прерогативи національної держави. Навіть у такій 

високоінтегрованій організації, як ЄС, спільна зовнішня політика та політика 

безпеки відрегульовані виключно на міжурядовому рівні.  
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 «Новий» регіоналізм характеризується складністю і 

багатоаспектністю. Зазначене вище, зокрема, виражається у включенні до 

процесів інтеграції як державних, так і недержавних акторів, які часто 

спільно створюють різні неформальні мережі і багатосторонні мультиакторні 

коаліції – «нова багатосторонність», що виявляється на різних рівнях 

сучасної системи міжнародних відносин. Нові регіональні угруповання 

істотно відрізняються від попередніх. Вони включають в себе більше країн, у 

них ширші можливості інтеграції держав, що перебувають на різних рівнях 

економічного розвитку. Теоретично новий регіоналізм повинен гарантувати 

країнам з більш низьким рівнем розвитку вигідну інтеграцію з головними 

центрами світової економіки. Однак складний характер процесів глобалізації 

та регіоналізації викликає неоднозначні оцінки дослідників. Одні вважають, 

що глобалізація і регіоналізація перебувають у взаємозв‘язку і взаємно 

зміцнюють один одного. Згідно з іншими поглядами, ці процеси перебувають 

у стані суперечності або точніше – у суперечливій єдності, коли відбувається 

чергування одно- і різноспрямованих явищ. В одних випадках цілі 

глобалізації не збігаються з цілями регіональної інтеграції, в інших  

можливий певний збіг, а по-третє спостерігається їх значне розходження.  

Поняття глокалізація ввів в науковий обіг англійський соціолог Р. 

Робертсон. Глокалізація – регіональний сценарій розвитку глобальних 

процесів, що тісно пов‘язаний з поняттям глобалізація. Р. Робертсон, 

стверджує, що глобальні та локальні тенденції в кінцевому рахунку 

взаємодоповнюють один одного і діють у синергетичній єдності, однак 

необхідно зауважити, що можуть виникнути і суперечливі ситуації і 

зіткнення між ними. Глокалізація, на переконання Р. Робертсона є  

діалектичним процесом взаємодії двох рівнів – локального і глобального. 

Глокалізація не є лише процесом зміщення глобального на локальний рівень 

– локалізацію. У якості прикладу може бути процес формування певних 

національних стандартів з міжнародного зразку, але і вихід локальних 
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процесів на глобальний рівень, тобто їх глобалізація. Відтак, в основі 

процесів глокалізації покладено ідею децентралізованого розвитку сучасної 

системи міжнародних відносин. Моделі глокалізації, перш за все, 

розробляються, спираючись переважно на усталені мережеві форми 

самоорганізації і транскордонну комунікацію.Глокалізація проявляється в 

здатності основних тенденцій у таких сферах, як виробництво та споживання 

споживчих товарів перетворитися в усталені регіональні форми, іншими 

словами підлаштуватися до специфічних умов розвитку локального 

В даний час найбільш потужними є три регіональних об‘єднання, які 

уособлюють так звану «нову геометрію світу», правильніше – геометрію 

тріади: ЄС, НАФТА і АТЕС. Паралельно з великими об‘єднаннями активно 

формуються нові, менш значущі блоки і зони вільної торгівлі в різних 

частинах світу. Всього в даний час налічується понад 100 регіональних 

об‘єднань. У світовій економіці посилюється вплив таких країн-гігантів, як 

Китай і Індія, економічний потенціал кожної з них може в майбутньому 

порівнюватися з регіональним блоком. 

З економічної точки зору процес регіоналізації регулюється зміненими 

умовами оптимальності економічного простору, з урахуванням масштабів 

ринку і забезпеченості факторами виробництва. Економічний простір 

вважається самодостатнім з ємністю ринку від 300 млн. споживачів при 

середньому рівні забезпеченості природними ресурсами, що дозволяє 

створювати життєздатні структури, що відповідають глобальним критеріям. 

В даний час таким критеріям відповідає США, Китай і Індія, а серед 

інтеграційних угруповань ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, АСЕАН  

Україна, як і решта сучасних держав, підлягає впливу процесів 

транснаціоналізації, інтеграції, фрагментації, глобалізації та локалізації як 

суперечливих, але нерозривних тенденцій сучасного світового розвитку. В 

той же час на сьогодні Україна є недостатньо залученою в глобалізаційні 

процеси внаслідок причин як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 
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Вона значно відстає від провідних держав світу в галузі розвитку, перед усім 

інформаційних технологій, не приділяє належної уваги координації 

зовнішньоекономічної політики, знаходиться лише на початку формування 

власних ТНК, що дає підставу віднести її до країн напівпериферії.  

Вплив глобалізаційних чинників розвитку міжнародної системи ХХІ ст.  

на Україну є складним і суперечливим. Серед позитивних виокремлюється: 

можливість брати участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних 

політичних та економічних відносин. На цьому тлі відбувається скорочення 

витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що дуже важливо, 

оскільки загальне підвищення цінової конкурентоспроможності українських 

виробників є актуальним питанням. Цим Україна намагається виконати одну 

з головних умов покращення відносин з ЄС і отримує можливість захисту її 

інтересів відповідно до міжнародних форм і процедур, мінімально залежачи 

від коливання політичних відносин з тією чи тією країною. До негативних 

чинників можна віднести також й пригнічення розвитку окремих галузей 

національної економіки, які виявляються не готовими до міжнародної 

конкуренції. Україна не використовує всі свої конкурентні переваги, оскільки 

офіційний сектор економіки є неефективним.   

Україна включена до світового процесу глобалізацій них процесів, що 

обумовлює виникнення низки серйозних проблем, але поруч з цим 

глобалізація надає можливість відродження і подальшого розвитку. Україна 

отримує певні конкурентні переваги у системі міжнародних політичних та 

економічних відносин і бере достатньо помітну участь в глобалізацій них 

процесах. Це стосується унікального природного потенціалу нашої держави, 

що володіє величезним запасом чорноземів та інших природнх копалин, до 

цього можна додати величезний людський, а також науково-технологічний 

потенціал. Інтеграція української економіки пов‘язана перш за все з 

процесами її транснаціоналізаціі.  Серед основних чинників, що сприяють 

транс націоналізації виокремлюється зменшення державного контролю в 
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соціально-економічні процеси в середині держави, а також скорочення 

витрат на соціально-економічний розвиток в межах державного бюджету 

країни. Попри посилення рівня транснаціоналізації політики та економіки 

України протягом останніх років вона все ще залишається на досить 

низькому рівні. Істотний вплив на державну політику здійснює політика 

олігархічних груп, які блокують різкі зміни, які здатні істотно 

реконфігурувати існуючий баланс політичних та економічних сил.   

Для поліпшення характеру глобалізаційних відносин для України 

необхідно підвищити рівень спеціалізації і для початку надавати більшу 

увагу провідним українським галузям, орієнтуючись на виробництво 

високотехнологічної продукції.  Для посилення позитивних ефектів 

глобалізації і нейтралізації негативних необхідно використовувати комплекс 

заходів, серед яких підвищення конкурентоспроможності національного 

виробництва. Використання даних заходів сприятиме більш ефективній 

участі України в глобалізації та розвитку національної економіки. 

Наближення України до світових та європейських процесів 

транснаціоналізації обумовлює нагальну необхідність поглиблення 

неоліберальних реформ з широкомасштабними структурними 

перетвореннями, інтенсифікацією інституційних змін,  а також реального 

скорочення тіньового сектора та боротьби з корупцією. Зрештою йдеться про 

запровадження комплексу заходів та інструментів економічної політики, 

спрямованих на всеосяжну модернізацію, тобто осучаснення економіки, 

всебічну раціоналізацію господарських процесів.   

До позитивного впливу глобалізації на суспільно-політичний та 

економічний розвиток Україні відносимо можливість на глобальномурівні 

впливати та регулювати екологічну політику в державі, а також гарантування 

суспільно-політичної безпеки від глобальних загроз та викликів, які жодна 

держава не може подолати без допомоги світового співтовариства. Зокрема 

до таких загроз можна віднести різного рівні глобальні катастрофи 
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нездоланні не тільки для кожної окремої держави, а навіть наддержави, 

можливість надати соціально-економічну підтримку країні, що постраждала 

від стихійних лих.Як позитивний вплив глобалізації на Україну слід 

виокремити також економічні чинники.  

Серед негативних чинників впливу глобалізації на Україну можна 

віднести, перш за все, той факт, що усі глобальні тенденції та чинники 

світового розвитку взаємопов‘язані та певним чином підсилюють дію одна 

одної. Проте вважаємо, що глобалізація має потенціал створити більш 

сприятливі умови для соціально-економічного розвитку та зростання 

добробуту українців, забезпечити кожному можливість доступу до 

глобального передового досвіду та інтелектуальних ресурсів. Негативні 

наслідки глобалізації для України проявляються в так званому  процесі 

«витоку мозків». Українські вчені і перспективні фахівці залишають країну, 

сподіваючись на визнання в більш розвинених країнах і приносять величезні 

доходи іноземним виробникам – конкурентам української продукції. В цей 

же час національні компанії відчувають гостру потребу в інноваціях і 

високих технологіях, але не мають можливості їх застосовувати. Щороку 

десятки тисяч людей іммігрують на Україну і емігрують з неї. Витік 

українських вчених значно погіршує рівень освіченості в країні і знижує 

шанси українським молодим даруванням в майбутньому отримати належну 

освіту і навички.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації поглиблено теоретичні і методологічні засади 

дослідження трансформації міжнародної системи і подано нове політологічне 

бачення наукової проблеми, яка стосується формування на підставі 

узагальнення сучасних концептуальних підходів до процесів глобалізації та 

систематизації концепцій глобалізму цілісного уявлення про характер і 

спрямованість цих трансформаційних процесів та необхідності визначення 

перспектив реалізації національних інтересів України в контексті глобальних 

політичних трансформацій, пошуку глобально орієнтованих стратегій форму-

вання і ефективної реалізації її зовнішньої політики в умовах формування 

нового світового порядку. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано концептуально-

теоретичніта методологічні висновки, що спрямовані на реалізацію мети 

дисертаційного дослідження. 

1. Розуміння глобалізації, її сутності, специфіки, спрямованості, 

ціннісно-моральних характеристик відрізняються в залежності від  поглядів 

дослідників, контексту та дискурсу дослідження.Найбільш фундаментально 

розробленими можуть вважатися лише теорії, що вивчають окремі аспекти 

глобалізації. Насамперед це теорія економічної глобалізації, теорія 

політичної глобалізації та теорія інформаційно-культурної глобалізації. 

Однак те, що глобалізація має об‘єктивний характер, що її процеси 

призводять до міжнародно-політичних трансформацій у всіх напрямах і 

рівнях системи міжнародних відносин відзначається у науковому доробку 

переважної більшості дослідників феномена глобалізації.  

Процес глобалізації носить системний характер і охоплює всі сфери 

сучасної міжнародної системи. В цьому контексті ефективне дослідження 

будь-якого одного елемента трансформації міжнародної системи  неможливо 

поза комплексного вивчення всієї системи глобалізаційних процесів. 
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На сьогодні феномен глобалізації викликає інтерес у багатьох 

дослідників. Однак, розуміння природи глобалізації на теоретичному 

системному рівні поки залишається недостатньо розробленим. Основна 

причина цього полягає у тому, що міждисциплінарні підходи практично 

відсутні, а засоби та результати таких метанаук, як загальна кібернетика, 

загальна теорія систем, кібернетична теорія систем, синергетика 

використовуються не широко.  На сьогодні фундаментально розробленими 

можуть вважатися лише теорії, що вивчають окремі аспекти глобалізації. 

Насамперед, це теорія економічної глобалізації, теорія політичної 

глобалізації та теорія інформаційно-культурної глобалізації. Проте питання 

про природу та джерела глобалізації залишаються одними з суперечливих та 

невирішених  у всій глобалістиці. 

Систематизація наявних точок зору на природу глобалізації дозволяє 

звести їх до наступних основних позицій, які подані в працях «революційних 

глобалістів (гіперглобалістів), еволюційних глобалістів 

(трансформаціоналістов) і скептиків.На основі структурування та  

комплексного і всебічного  аналізу критичних концепції глобалізації як 

провідного процесу трансформації міжнародної системи і чинника 

транснаціоналізації світового політичного процесу, комплексно і докладно 

репрезентована багаторівнева структура сучасної міжнародної системи, що 

трансформується в умовах збільшення транснаціональних акторів. Доведено, 

що процес глобалізації має системний характер і охоплює всі сфери сучасної 

міжнародної системи. 

Джерелом глобалізації виступає потреба людства як єдиного соціально-

екологічного організму у здійсненні єдиного системного контролю над 

загальною та єдиною ресурсною базою – Земною кулею. Під носіями 

глобалізації розуміємо суб‘єктів міжнародних відносин, що посилюють і 

реалізують прояви глобалізації.   Під центром глобалізації ми будемо 

розуміти співтовариство, що включає до себе країни та наднаціональні 
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інститути, які впроваджують у реальне життя усі ті політичні, соціальні, 

економічні, інформаційні, культурні, військові, психологічні та інші акції та 

заходи, які або являють собою саму сутність глобалізації, або складають її 

інфраструктурне забезпечення. Периферією глобалізації вважається частина 

міжнародної системи з мінімальною залученістю до інтенсивних 

глобалізаційних процесів. Головна відмінність центру глобалізації від 

периферії полягає в тому, що для останньої цілі глобалізації є екзогенними. У 

більшості випадків атрибути глобалізації у країни периферії експортуються з 

країн центру. При цьому процес експорту глобалізації може набувати 

необмежені, болючі  та насильницькі форми. Напівпериферією глобалізації 

вважається група країн, соціально-економічна та політична еліта яких 

сприймає цілі глобалізації як ендогенні, а інші її рівні  як екзогенні. В цьому 

контексті під суб‘єктом глобалізації   розуміємо будь-яку особу (у самому 

широкому розумінні), яка усвідомлює цілі глобалізації, проводить 

глобалізацію за допомогою себе та усвідомлює себе як її агента. Об‘єктом 

глобалізації   виступає будь-як особа, яка не задовольняє хоча б одному з 

трьох перелічених ознак суб‘єкта.  

Через невизначеність терміна «глобалізація» як теоретичне 

відображення реальних процесів, має багато спільного з концепціями 

мондіалізаціі, модернізації, універсалізації, вестернізації та 

інтернаціоналізації. Неясність, розпливчатість поняття глобалізації стає 

серйозною перешкодою на шляху осмислення і практичного вирішення 

фундаментальних питань трансформації неоліберальної моделі глобалізації. 

Проблема, що виникла, не є питанням самовизначення людством свого місця 

в історичному просторі і часі. Тому суть процесу глобалізації не можна 

зводити до усунення традиційних уявлень про класичну взаємодію між 

державами, народами, культурами і цивілізаціями, так само як і до появи 

наднаціональних інститутів, організацій та органів управління. 
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У категоріях політичної науки та відповідно до наявної міжнародної 

практики зміст  глобалізації визначають у якості процесу, що спрямований на 

створення єдиної глобальної економіки за допомогою механізмів 

глобального регулювання та управління. Глобалізація має територіально-

часовий вимір, її дія починається тоді,  коли та чи інша територія вичерпує 

можливості розвитку панівних форм людської діяльності, або, навпаки, ці 

панівні форми діяльності вичерпують доступну територію. Сучасні 

глобалізаційні процеси характеризується кризою глобального управління, яка 

зумовлена відсутністю єдиної позиції серед транснаціональної елітивідносно 

розподілу світових ресурсів, а також  забезпечення глобальної стабільності та 

безпеки. 

Основними методологічними принципами концепції глобалізації є 

принципи системності, історизму, еволюціонізму, єдності логічного та 

історичного, матеріалістичного розуміння історії, багатоваріантності 

соціального прогресу. Усі учасники міжнародно-політичної взаємодії в межах 

сучасної системи міжнародних відносин та міжнародного порядку інтегровані 

в складні структури взаємопов‘язаних сил, стосунків і мереж. Поза сумнівом, 

вони структуруються за ознаками нерівності та ієрархії. Навіть наймогутніші з 

них, зокрема й держави, зазнають впливу нових умов, що постійно змінюються і 

процесів регіонального та глобального характеру.   Майже в усіх основних 

сферах політики національних урядів виникає потреба в транскордонному 

координуванні та контролі через все більше залучення національних 

політичних спільнот у регіональні та глобальні процеси.  

Відбувається зростання співробітництва та взаємовпливу поміж 

державами та міжнародними організаціями. На цьому фоні значна кількість 

недержавних акторів, які стають дедалі більш залежними від 

постіндустріального розвитку та новітніх технологій, транспорту та 

швидкісного зв‘язку зацікавлені в інтенсифікації глобалізацій них процесів. 
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В результаті  дослідники неоліберальної глобалізації почали говорити про  

кризу Вестфальської системи міжнародних відносин та «постглобалізацію».  

2. Глобалізм розглядається як взаємопов‘язана система політичних, 

соціально-економічних, ідеологічних, різних військових та невійськових 

заходів. Всі вони спрямовані на реалізацію в глобальному масштабі тієї чи 

іншої доктрини – соціально-економічної, ідеологічної чи релігійної. Це дає 

підстави для  виокремлення в історії людства хвиль глобалізму: мілітарний 

глобалізм (імперій Олександра  Македонського Римська, Карла Великого, 

Візантійська імперія, Арабський Халіфат, англійський та французький 

колоніальний глобалізм). У ХХ ст. глобалізмом відрізнялись США, СРСР, 

Німеччина за часів Третього рейху, ісламістський глобалізм). Отже, як 

правило, конкретним формоутворенням глобалізму історично  виступала та 

чи інша держава. 

Сприйняття глобалізму як багатовимірного феномена дає можливість  

виокремити його моделі (перша модель – конкретним формоутворенням 

глобалізму виступає та чи та держава; друга модель – розподілена глобальна 

відповідальність); і вимірів (мілітарний глобалізм, економічний глобалізм, 

соціальний і культурний глобалізм, політичний глобалізм, екологічний 

глобалізм).  В той же час за будь-якої концептуальної дослідницької 

детермінанти глобалізм як комплексний феномен характеризується 

інтернаціоналізацією стратегій.  

Наприкінці 1960-х років  формуються реформістські версії глобалізму 

як ідейно-політичної системи, що претендувала на глобальну сферу 

реалізації, в яких взаємозалежність розглядалась як основа взаємовідносин з 

рештою світу. В 1970–1980-х років трилатералізм як ідейно-політична 

альтернатива лібералізму та комунізму постулює ідеї щодо особливої 

глобальної місії індустріально розвинутих демократій та їх «глобальної 

відповідальності». В 1990-х років формуються ліберально-глобалістські 

версії глобалізації. Ліберальний глобалізм стає домінуючою ідеологією 
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західних еліт, який майже повністю витискує глобалізм реформістський, хоча 

й запозичує у нього ряд ідей. В сучасній міжнародній системі суперечливі 

явища в глобалізацій них процесах, що свідчили про її нестаціонарний, 

нелінійний та флуктуаційний характер, стали причиною  висновків про 

настання постглобалізаційної епохи, альтернативою неоліберальної моделі 

глобалізації є стратегія постглобалізму на основі універсальних цінностей та 

плюралізму. Вищезазначена стратегія має виходити з принципу 

мультіполярності нового світоустрою, що враховуватиме точку зору усіх 

учасників міжнародної системи.  Нова парадигма так званої «планетарної 

свідомості» орієнтована на пошук шляху насичення глобалістської ідеї новим 

ідейним та духовним змістом заснованим на діалозі культур і цивілізацій. 

Наслідком цього стає плюралізація глобалізму як оформлення моделі 

розподіленої глобальної відповідальності. 

Оскільки політичний аспект глобалізації найбільше проявляється через 

вплив ідеології,  закінчення «холодної війни» започаткувало нову епоху в 

світовій політиці, яка набуває контурів сучасного глобалізму. З початку ХХІ 

ст. на планетарному просторі присутні три глобалізму: США, Китаю та 

ісламістський.  

На основі з‘ясування динаміки розвитку наукової думки з питань 

сутності і значення глобалізму, дослідження понятійно-категоріального 

апарату проблеми і систематизації відповідних концепцій автором 

запропоноване політологічне визначення спільного і відмінного в категоріях 

«глобалізм» і «мондіалізм», надано визначення та обґрунтоване подальше 

запровадження у науковий обіг категорії «детериторізація». В політології 

міжнародних відносин інколи ототожнювалось поняття «глобалізм» і 

«мондіалізм», які вживаються, відповідно, в англомовному і франкомовному 

середовищі. Враховуючи поширеність англійської мови, найбільш вживаним 

став термін «глобалізм». Позафранкомовний контекст терміна «мондіалізм» 

набувдодатковогонегативного значення. Саме тому, коли йдеться не про сам 
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процес глобалізації, а також не про соціально-економічні або політологічні 

концептуальнізасади глобалізації, а про інституції, що спряють 

пришвидшенню глобалізаційних процесів застосовують наукову категорію 

«мондіалізм». Концепції мондалізму і глобалізму базуються на гострій 

потребі консолідувати зусилля усього світового співтовариства заради 

сталого розвитку людства. 

Мондіалізм більшою кількістю науковців вважається ідеологією 

космополітичного універсалізму. Або за іншим визначенням –  геополітична 

стратегії трансформації в єдину структурно-функціональну систему. В 

умовах біполярного протистояння виокремлювався правий мондіалізм, який 

є глобалізацією атлантизму та передбачав перемогу  Заходом геополітичного 

протистояння зі Сходом, а також лівий мондіалізм, представники якого 

вважали за необхідне включити в єдину державу так званий євразійський 

сектор. Розглядалась необхідністьконвергенції двох протилежних 

ідеологічних полюсів зі створенням цивілізації нової якості на основі 

симбіозу капіталістичної та соціалістичної моделі розвитку. 

Лідерство США в постбіполярній міжнародній системі полягало у їх 

домінуванні у всіх сферах суспільного розвитку. Сучасний глобалізм 

принагідно виявив той факт, що усі державні учасники міжнародних 

відносин не змогли увійти в постіндустріальне суспільство без підтримки 

США. В той же час однополярність США перешкоджала національним 

державам самостійно визначати свою долю.Це призводить до збільшення 

кількості наукових досліджень, в яких зазначається «закінчення глобалізму 

США», їх глобального домінування і стверджується початок нової епохи 

постглобалізму. 

В сучасній міжнародній системі суперечливі глобалізаційні процеси, 

стали причиною висновків про настання постглобалізаційної епохи. 

Констатується те, що ідеологія глобалізму зазнала концептуальної поразки. 
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Виникає і масовий соціальний рух «антиглобалізму» сучасні прояви якого 

виявляються в масових протестах, що є не більш ніж верхівкою айсберга.  

Аналіз критичних концепцій глобалізму показав наявність негативного 

впливу глобалізму на сталий розвиток, наприклад в питаннях забруднення 

довкілля, екологічних катастроф, глобального потепління тощо.  Усе 

зазначене демонструє концептуальну невизначеність і розмитість як 

проблеми глобалізму в цілому, так і його впливу на сталий розвиток 

міжнародної системи. Саме тому, сьогодні альтернативою неоліберальної 

моделі глобалізації є стратегія постглобалізму на основі універсальних 

цінностей та плюралізму.  

3. Аналіз феномена постглобалізації в контексті трансформації 

міжнародної системи передбачав виявлення в рамках політичної 

компаративістики характерних рис, спільності та відмінності європейських 

концепцій трансформації глобалізаційних процесів, дослідження 

особливостей ідеологічного забезпечення американського глобалізму в 

концепціях постбіполярного міжнародного порядку. Концепції глобальних 

політичних трансформацій почали формуватися в американсько-

європейській ліберально-інституалістській традиції. Лише пізніше виникають  

«незахідні» альтернативні моделі.Вперше ідеї постглобалізації і кризи 

неоліберальної моделі глобалізації стали обговорюватися як 

американськими, так і російськими, китайськими і деякими європейськими 

дослідниками. В свідомості  європейських політичних еліт в зв‘язку з 

глобальними політичними трансформаціями формуються ідеологічні 

тенденції, які відрізняються від американських. В США концепції нового 

світового порядку переважно розглядалися як пряме керівництво до дій. В 

Західній Європі ці ідеї використовувались перш за все експертним 

співтовариством  для пояснення тих змін, які відбувались у світі. 

Серед європейських концепцій трансформації глобалізаційніх процесів 

найбільшу цінність мають «доктрина Х. Солани», британська концепція 
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«третього шляху», німецька концепція «космополітичної Європи», концепція 

інтергавернменталізму Е. Моравчика. 

«Доктрина Х. Солани» акцентувала увагу на тому, що в умовах 

розвитку сучасної цивілізації жодна держава не здатна вирішити комплекс 

проблем, покладаючись виключно на власні сили. За таких умов з‘являється 

можливість для ЄС взяти на себе частину відповідальності за глобальну 

безпеку і поряд зі США та іншими гравцями протистояти глобальним 

викликам і загрозам. «Доктрина Солани» закликала до розширення зони 

безпеки навколо Європи завдяки розширенню кількості демократичних 

держав та зміцненню міжнародних багатосторонніх систем безпеки, таких як 

ООН, НАТО, МЕРКОСУР, АСЕАН.  

Британська концепція третього шляху, представлена Е. Гіденсом та 

іншими вченими, акцентувала увагу на діалектичності категорій інтеграція – 

інтернаціоналізація та суперечливості глобалізації. Концепція «третього 

шляху» стала ідейною основою руху «нових лейбористів», що ставили під 

сумнів інші доктрини. Концепція ЄС розглядається як початкова форма 

глобального управління, на рівні якого досі діють лише міжурядові 

організації. Представники британської школи вбачали в СОТ, МВФ і 

Світовому банку майбутні контури єдиного органу – аналога Центрального 

національного банку, висловлювалися за поширення концепції управління 

ЄС на всі країни ОЕСР, підтримували ідею створення при ООН Асамблеї за 

образом Європейського парламенту та Міжнародного кримінального суду, 

юрисдикція якого превалювала б над юрисдикцією окремих держав.  

Німецька концепція «космополітичної Європи»,  презентована 

соціологом і політичним філософом У. Беком, розглядала процес 

космополітизаціїразом з глобалізаційними процесами, що здійснюється 

всередині національних суспільств і пропонувала один з можливих варіантів 

процесу створення спільного європейського соціокультурного простору – 
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концепцію космополітичної Європи. Зазначається, що з поширенням 

космополітизму національні відносини набувають глобальних рис. 

Німецька школа наполягає на існуванні так званої «внутрішньої 

космополітизації» ЄС та констатує розгортання космополітизації як на 

мікрорівні, так і на макрорівні. За таких умов неминуче постає питання щодо 

нових вимірів регіональних ідентичностей.  В цьому контексті європейська 

ідентичність цілком може будуватися як космополітична ідентичність, що 

неминуче повинна рефлексувати на процеси глобалізованого світу. 

Концепція інтергавернменталізму Е. Моравчика стверджує, що 

міжнародне право та норми посилюватиметься, однак будуть гармонізувати з 

дією законодавства національних держав, а отже, не будуть досить 

жорсткими. Концепція передбачала застосування ліберального міжурядового 

підходу і була сформована на таких принципах, як формування спільних 

національних інтересів на основі делегування національними урядами 

політичних повноважень наднаціональним інституціямта політична 

координація спільних дій. 

Транснаціоналізація пов‘язана з виникненням досить впливових 

наднаціональних інститутів, що мають автономну сферу повноважень. З 

ліберально-раціоналістичної точки зору, в ЄС європейську політику як і 

раніше, ведуть головним чином уряди окремих держав. Вони нібито 

вимушено, неохоче і навіть із запізненням погоджуються на інтеграцію, щоб 

зберегти свою колишню роль і міжнародний вплив на тлі потужної 

конкуренції. Інтегруючись, держави делегують частину свого суверенітету 

наднаціональним європейським інститутам або міжнародним організаціям. 

Головною причиною політичної кризи в рамках ЄС послужило різне бачення 

його майбутнього. Інституційна та економічна криза ЄС відбулась через 

нездатність забезпечити подальше економічне зростання та кризу довіри, що 

створена величезною прірвою між лідерами Європи та її громадянами. Все 

більша кількість громадян ЄС віддає перевагу демократичному прийняттю 
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стратегічно важливих рішень на національному рівні. ЄС необхідно 

переосмислити основні цінності спільноти, адаптуючи їх під існуючу 

реальність, дати чітке визначення спільних інтересів і визначити ступінь 

відповідальності кожного учасника. Наростаючі націоналістичні настрої, як 

реакція на кризи, є найбільшою загрозою для ідеологічної основи об‘єднання 

Європи. Про це, зокрема, свідчить як рішення Великобританії щодо виходу з 

ЄС, так і вимоги протестувальників у Франції щодо виходу з ЄС та НАТО в 

листопаді-грудні 2018 р. Таким чином, доходимо висновку, що розбіжності, 

які пов‘язані з визначенням основ сучасного процесу європейської інтеграції, 

мають об‘єктивно зумовлений характер, що вимагає суттєвої корекції 

теоретичних підходів до вивчення суті цих процесів. 

Американські концепції постбіполярного міжнародного порядку 

наполягають на на лідерстві США в міжнародній системі. Виокремлюється 

два напрями. Перший наполягає на відсутності глобального світового лідера, 

рівного за комплексом потужності США, а другий констатує наявність кризи 

неоліберальної глобалізації та  демократії, що зумовило настання періоду 

постглобалізації, що означає послаблення світових позицій США у всіх 

сферах міжнародної діяльності. 

Після закінчення епохи біполярності розглядалися дві основні 

концепції нового світового порядку: американсько-європейський проект 

однополярного (моноцентричного, або американоцентричного) світу і 

російсько-китайська ідея багатополярності (поліцентричності).  

Необхідність лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин 

відстоювали як представники неореалістичної школи, які були ідеологами 

адміністрації Дж. Буша-молодшого, так і представники неолібералізму за 

президентства Б.Обами. Обидві школи виступають за необхідність такого 

лідерства, хоча мають певні розбіжності щодо методів та масштабів його 

реалізації. Дана концепція американського лідерства стала об‘єктом гострих 

політичних дискусій. 
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За президентства Б. Обами збільшується кількість  постглобалізаційних 

концепцій постбіполярного міжнародного порядку, в яких піддається сумніву 

світове лідерство США і вказується на кризу неоліберальної моделі 

глобалізації та демократії.   Основний науковий дискурс йде про важливість 

колективного регулювання, коригування стратегії пришвидшеної 

демократизації, необхідності збереження окремих елементів старого порядку. 

Однак велика кількістьпредставників наукової еліти продовжують 

стверджувати, що США грають вагому роль в еволюції системи міжнародних 

відносин та формуванні нового міжнародного порядкуВони пропонують так 

звану концепцію – «складного ядра»,в якому США мають місію основного 

локомотива розвитку міжнародної системи і продовжуватимуть грати 

важливу роль на світовій політичній арені світу з певним урахуванням 

інтересів інших учасників міжнародної системи.  

Концепції глобального лідерства США за президентства Д.Трампа 

спрямовані на зміцнення позицій американської держави як світового лідера, 

просування і захист американських інтересів, перш за все економічних. В той 

же час необхідність в координації дій між різними «великими» державами 

буде визначати політику США в найближчі  роки, про що, зокрема, свідчить 

останні рішення  адміністрації Д.Трампа щодо політики на Близькому Сході. 

По суті мається на увазі, що  Вашингтон погоджується з обмеженням там 

американського впливу. Американські науковці і аналітики 

постглобалізаційної доби радять керівництву своєї країни визнати факт 

множинності центрів сили і докласти зусиль використати трансформаційні 

процеси міжнародного порядку з вигодою для США без радикальної зміни 

глобальної стратегії. 

Поряд із радикальними антиамериканськими підходами існують 

«м‘які» форми, як форсування багатополярності, стимулювання відходу від 

долара, створення єдиної валюти в масштабах Азії, формування регіональних 

організацій безпеки без участі США тощо. 
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З початку ХХІ ст. з огляду на посилення глобалізаційних процесів, 

транснаціоналізації, ослаблення старих акторів і появи нових, крім уже 

сформованих концептуальних ідей щодо моделей полярності сучасної 

системи міжнародних відносин, формуються уявлення про так звану 

«безполярність», в якій важливу роль грають числені актори. Кардинальна 

відмінність епохи «безполярності» від традиційної моделі багатополярного 

світу полягає у кількісному зростанні нових центрів впливу і їх 

різноманітності. Роль традиційних акторів міжнародної політики слабшає. 

Незважаючи на те, що США залишаться провідною державою, що володіє 

величезним потенціалом, їх вплив в світі і здатність до глобального 

управління будуть зменшуватися, влада і управління будуть 

децентралізовані. Відзначається зростання проблем керованості міжнародної 

системи, оскільки організовувати колективні дії низки акторів міжнародної 

системи за умов глобальних трансформацій буде вельми складно. Крім того, 

світовий порядок, що формується, збільшує число загроз основам безпеки в 

системі міжнародних відносин, таких, як міжнародний тероризм, 

розповсюдження ядерної зброї тощо.   

Проблема  міжнародного порядку, особливо в контексті 

постглобалізації, залишається однією з найбільш дискусійних. Це 

пояснюється складністю наукового завдання щодо вироблення концепції 

нового порядку, яка найбільш правильно відображає сучасний стан 

міжнародних відносин, труднощами реалізації тієї чи іншої моделі. 

Формування  міжнародного порядку – це складний і тривалий процес, його 

концептуальні засади народжуються в ході гострих дискусій на державному 

та міжнародному рівнях, коригуються в процесі реалізації 

зовнішньополітичних планів окремих держав, насамперед провідних держав 

світу, серед яких на даному етапі світового розвитку США виступають 

лідером. Важливо, хто буде підтримувати США морально і матеріально,  

оскільки для глобального лідерства жодна країна в світі не має в своєму 
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розпорядженні всіх ресурсів, вони можуть бути вичерпані і обмежені навіть у  

глобальної держави. 

Таким чином, можна виокремити три основні підходи в теоретичній 

інтерпретації американської глобальної стратегії. Концептуальні засади 

жорсткої, або відвертої гегемонії США запропонована науковцями та 

політичним діячами, які за переконаннями представляють правий напрям 

традиційного консерватизму. Серед представників ідей жорсткої гегемонії, 

винятковості, місії США в основному політичні діячі, що належать до 

Республіканської партії, а також науковці неоконсервативного напряму. 

Ліберально-консервативна концепція лідерства («ліберальна 

гегемонія») була запропонована ліберальними вченими і політиками. В її 

основі – також ідеї гегемонії, що спрямовані на розповсюдження ідеї 

винятковості та місії США на світовій політичній арені, однак з певним 

урахуванням інтересів інших учасників системи міжнародних відносин.  

Ліберально-реалістична концепція лідерства, в основі  якої – більш 

поміркована позиція щодо можливостей США в межах реаліях сучаних 

глобалізаційних процесів, проведення політикиінтеграції США в 

багатополярну систему міжнародних відносин. 

Необхідність лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин 

відстоюють як представники неореалістичної школи, так і представники 

неолібералізму. Обидві школи виступають за необхідність такого лідерства, 

хоча мають певні розбіжності щодо методів та масштабів йогореалізації. 

Вищезазначене виявилось основною причиною того, що концепція 

американського лідерства стала об‘єктом гострих політичних дискусій під 

час виборів президента США, які завершились перемогою Д.Трампа.  

Таким чином, досить часто зміни в міжнародній системі пояснюються 

кризою регулювання, пов‘язаною з переходом Сполучених Штатів в іншу 

якість, а саме зі зміною Америкою статусу глобального гегемона 

уніполярного світу на статус глобального лідера мультиполярного світу.  На 
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сучасному історичному етапі США зберігають достатню владу, яка є 

необхідною умовою для лідерства, проте недостатнього для збереження 

міжнародного порядку. 

4. Діяльність транснаціональних акторів виявилася одним з істотних 

чинників розвитку концепцій постглобалізації і формування світового 

порядку, заснованого на нових правилах міжнародно-політичної взаємодії. З 

концептуальних позицій постглобалізації роль держави знижується, а роль 

недержавних акторів, які діють поза суверенітету національних кордонів, 

зростає. Поява і збільшення кількості нових акторів сприяє 

транснаціоналізації – формуванню транснаціонального середовища 

глобальної взаємодії. Становлення транснаціонального середовища світової 

політики характеризується закріпленням як легітимних учасників світових 

політичних процесів транснаціональних акторів, формуванням і розвитком 

самостійної сфери активних транснаціональних взаємодій. До переліченого 

необхідно додати і появу новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

які сприяють стрімкому розвитку нетрадиційних каналів і інструментів 

транснаціональних взаємодій.  

Транснаціоналізація передбачає взаємодію, перш за все, недержавних 

акторів, а також державних акторів поза межами суверенної держави-нації, в 

ході якої вони використовують специфічні мережеві форми політичної та 

соціально-економічної діяльності. До даної групи політичних акторів 

відносимо транснаціональну еліту, трансмігрантів, транснаціональних 

інтелектуалів, соціальні рухи, транскордонні етнічні спільноти, міжнародні 

терористичні об‘єднання, наднаціональні політичні інститути, 

транснаціональну громадськість в цілому. Транснаціональні актори на рівні з 

державами є активними провідниками глобалізації,  мають значний вплив на 

трансформаційні процеси. Їх роль і вплив на світову політику постійно 

зростає в силу більш ефективної порівняно з національними державами 

транскордонності. 
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Транснаціоналізація передбачає взаємодію, перш за все, недержавних 

акторів, а також державних акторів поза межами суверенної держави-нації. 

Транснаціональні актори  отримують можливість реалізовувати свої інтереси 

за межами національних кордонів, чому спряє спільність інтересів і 

необхідність узгодження певних принципів і норм. 

Найважливіше значення в контексті вивчення феномена 

транснаціоналізації набуває така наукова категорія, як детериторизація. 

Розвиток сучасних інформаційних технологій, інфраструктури, науки і 

техніки сприяють розмиванню національних кордонів, втрачається класичне 

значення території суверенної держави, що обмежена національними 

кордонами, тобто детериторизація. Посилення потоків людей через 

національні кордони значно сприяє детериторизації, яка в даному контексті 

означає культурну, науково-технічну, соціально-економічну та політичну 

гібридизацію національних держав. 

Транснаціональні актори часто мають обмежені ресурси і  змушені 

консолідувати свої зусилля на вирішення проблем, що виникають в процесі 

їх міжнародно-політичної взаємодії. Для транснаціональних акторів 

міжнародне співробітництво і взаємозалежність стають однією з 

нечисленних способів реалізації власних міжнародно-політичних стратегій.   

В умовах транснаціоналізації діяльність багатьох 

внутрішньодержавних регіонів стала виходити за рамки національних 

кордонів. Регіони окремих держав набувають ознак суб‘єкта міжнародних 

відносин. Це дає їм право та можливість здійснювати власну міжнародну 

політичну, фінансово-економічну, торгівельну тощо діяльність  незалежно 

від державної влади, доповнюючи реалізацію державою певних міжнародних 

проектів. Внутрішньодержавні регіони стають самостійними акторами 

сучасної світової політики і досить успішно реалізують зовнішні зв‘язки в 

різних областях. Разом з тим одним із трендів сучасного розвитку є 

встановлення широких міжнародних контактів між розвиненими 
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регіональними структурами – ЄС-МЕРКОСУР, ЄС-АСЕАН, АСЕАН-

МЕРКОСУР. Діяльність численних міжнародних регіональних 

організаційперед усім спрямована на розвиток зв‘язків між різними 

регіонами і вироблення узгодженої позиції по ряду загальних актуальних 

проблем розвитку.  Серед нових акторів світової політики виокремлюються й 

мегаполіси.  

Інтенсифікація глобалізаційних процесів дозволила багатьом 

недержавним акторам міжнародних відносин зайняти більш активну позицію 

в світовому політичному процесі. Наприклад, міжнародні терористичні 

організації досить легко пристосовуються до умов сучасного світу, який 

стрімко трансформується, з «проникними» або «прозорими» кордонами і 

державним суверенітетом, що «розмивається». Провідниками 

транснаціоналізму можна назвати соціальні рухи, транскордонні етнічні 

спільноти. Соціальні рухи, наприклад масові громадянські повстання за 

прикладом «арабської весни», стають суб‘єктами транснаціоналізації 

світового політичного процесу, причому цей феномен має динамічний 

характер. Транснаціональними соціальними рухами можуть бути і 

міжнародні заходи протесту.   

Глобалізація виступає потужним інструментом формування нових 

світових просторів, що, в свою чергу, є чинником реструктуризації сучасної 

системи міжнародних відносин і визначає напрямок її еволюції.  Серед 

притаманних характеристик світового розвитку можна назвати 

мультиакторність, під якою розуміємо появу впливових гравців на світовій 

політичній арені. тобто держав, регіонів, міст, індивідів і безлічі недержавних 

акторів. Поява і збільшення кількості нових акторів сприяє 

транснаціоналізації – формуванню «транснаціонального середовища 

глобальної взаємодії.Становлення транснаціонального середовища світової 

політики характеризується закріпленням як легітимних учасників світових 

політичних процесів транснаціональних акторів, формуванням і розвитком 
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самостійної сфери активних транснаціональних взаємодій. До переліченого 

необхідно додати і появу новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

які сприяють стрімкому розвитку нетрадиційних каналів і інструментів 

транснаціональних взаємодій. 

5. Мультиакторність і транснаціоналізація в світовій політиці сприяють 

глобальній регіоналізації, яка розглядається в даному науковому дослідженні 

як об‘єктивний процес розвитку міжнародної системи, що прагне до 

формування нових регіональних просторів з урахуванням глобальних 

політичних трансформацій. Даний процес має досить складну багаторівневу 

природу, що призводить до великої різноманітності інтеграційних форм, які 

формуються, від субрегіональних організацій до трансрегіональних структур.  

«Глобалізація» і «регіоналізація», «глобалізм» і «регіоналізм» на 

сьогодні виявляються одними з найпоширеніших, суперечливих, і таким 

чином, дискусійних понять. Різночитання в їх трактуванні пояснюються 

порівняною новизною і ще не цілком усталеним характером реальних 

процесів глобалізації та регіоналізації. На початку ХХІ ст. з‘являється  

категорія «новий регіоналізм». Головним атрибутом нового регіоналізму є 

розширений формат і відкритість для інших країн. Новий регіоналізм має на 

увазі посилення економічної взаємозалежності, культурно-комунікативну 

однорідність, що сприяє формуванню регіональної ідентичності – найвищого 

рівня регіональної інтеграції.  Нові регіональні угруповання істотно 

відрізняються від попередніх, так як вони вміщують більше країн, у них 

ширші можливості інтеграції держав, що перебувають на різних рівнях 

економічного розвитку.   

Головна суперечність між глобалізацією і регіоналізацією полягає в 

тому, що хоча остання є наслідком інтенсивних глобалізаційних процесів, 

однак, в той же час формування регіональних блоків перешкоджає процесам 

глобалізації. Інтеграційні процеси всередині блоків дозволяють об‘єднувати 

інтелектуальні і матеріальні ресурси країн регіону і створити більш 
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сприятливі умови для їх соціально-економічного розвитку, а також 

забезпечення конкурентних переваг в світовій економіці.  

Чим інтенсивнішими є глобалізаційні процеси, тим важливішим стає 

регіональний розвиток, який трансформує данні процеси, перетворює його в 

процес глокалізації. Сучасна світова економіка демонструє все більше 

включення глобальних елементів в регіональний контекст. Початок 

локального та місцевого починає все більш конвергувати з глобальним. 

Процес взаємодії стає все більш обопільним, виникає і розвивається процес 

«глокалізації». У випадку глобальної регіоналізації важливий процес 

інтеграції «знизу» та транснаціоналізація міждержавних відносин.  Глобальна 

регіоналізація означає ліквідацію монополії держав на управління процесами 

глобальної реструктуризації політико-економічних і соціальних просторів, 

що веде до формування великої різноманітності форм і методів глобальної 

регіоналізації. Глобальна регіоналізація є одночасно наслідком і невід‘ємною 

частиною процесу глобалізації, яка призводить до фрагментації світу на 

макрорегіони, мегарегіони та формування складної, багаторівневої 

глобальної системи.   

6. Україна  на сьогодні  недостатньо залучена в глобалізаційні процеси 

перед усім з-за недостатністю інформаційних технологій. Україна не 

приділяє належної уваги координації зовнішньоекономічної політики 

тазнаходиться лише на початку формування власних ТНК. На місце і роль 

України в глобалізаційних процесах впливає багато чинників, серед яких 

основними є її людський, науково-технічний, індустріальний, аграрний та 

ресурсний потенціали, стан інституціональної системи та 

зовнішньоекономічної інфраструктури, що визначають її місце у світовій 

економіці і міжнародних економічних відносинах, у виборі оптимальної 

взаємодії економіки України зі світовим господарством. 

Вплив глобалізаційних чинників розвитку міжнародної системи ХХІ ст.  

на Україну є складним і суперечливим. Серед позитивних виокремлюється: 
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можливість брати участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних 

політичних та економічних відносин. На цьому тлі відбувається скорочення 

витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що дуже важливо, 

тому що підвищення конкурентоспроможності українських виробників є 

актуальним питанням, що має на меті поглиблення відносин з ЄС і отримує 

можливість захисту її інтересів відповідно до міжнародних форм і процедур, 

мінімально залежачи від коливання політичних відносин з тією чи іншою 

країною. Виникає також й пригнічення розвитку окремих галузей 

національної економіки, які виявляються не готовими до міжнародної 

конкуренції. Україна не використовує всі свої конкурентні переваги, оскільки 

офіційний сектор економіки неефективний.   

Україна є частиною сучасних глобалізаційних процесів, що, з одного 

боку, обумовлює виникнення актуальних назрілих  проблем, з другого – дає 

можливість відродження та подальшого розвитку. На сьогодні Україна має 

певні конкурентні переваги у системі міжнародних політичних та 

економічних відносин і приймає доволі помітну участь у глобальних 

соціально-економічних процесах. Все вищезазначенемає відношення до 

унікального природно-ресурсного потенціалу України. Він істотно 

доповнюється значним соціально-економічним та науково-технічним 

потенціалом. Інтеграція української економіки пов‘язана перш за все з 

процесами її транснаціоналізаціі. Серед основних чинників, що сприяють 

транснаціоналізації, є зменшення державного контрою в соціально-

економічній сфері, а також зменшення рівня витрат на соціально-

економічний розвиток, що передбачений в державному бюджеті України.  

Попри посилення рівня транснаціоналізації політики та економіки України 

протягом останніх років вона все ще залишається на досить низькому рівні.   

Для поліпшення характеру глобалізаційних відносин для України 

необхідно підвищити рівень спеціалізації і для початку надавати більшу 

увагу провідним українським галузям, орієнтуючись на виробництво 
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високотехнологічної продукції.  Для посилення позитивних ефектів 

глобалізації і нейтралізації негативних необхідно використовувати комплекс 

заходів, серед яких підвищення конкурентоспроможності національного 

виробництва. Використання даних заходів сприятиме більш ефективній 

участі України в глобалізації та розвитку національної економіки. 

Наближення України до світових та європейських процесів 

транснаціоналізації визначаєпотребуу поглибленнісоціально-економічних 

реформ та масштабних структурних реформ, боротьба з корупцією. Зрештою 

йдеться про запровадження комплексу заходів та інструментів економічної 

політики, спрямованих на всеосяжну модернізацію, тобто осучаснення 

економіки, всебічну раціоналізацію господарських процесів. 
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