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ВСТУП 

  

Актуальність дослідження зумовлюється науковою та політичною 

необхідністю визначити перспективи консолідації міжнародного порядку, 

що активізувалася в умовах глобальних політичних трансформацій. 

Усвідомлення глобальних загроз сприяє поступовій консолідації 

міжнародного порядку, яка є важливою умовою сталого розвитку людства, 

покликана забезпечити рівноправну та справедливу реалізацію основних 

потреб учасників міжнародної системи. Моральною та правовою основою 

консолідації міжнародного порядку є загальнопланетарні інтереси, такі, як 

мир, безпека та сталий розвиток, а також наявність глобальних проблем і 

криз, запобігти та вирішити наслідки яких учасники міжнародних відносин 

не в змозі самостійно, без цілеспрямованих об’єднаних зусиль усього 

світового співтовариства. Міжнародно-політична консолідація є 

об’єктивним процесом, який відбувається на тлі повільної консолідації 

учасників міжнародної системи, що пріоритетними визначають вирішення 

локальних, а не планетарних проблем. 

Система сучасних глобальних викликів і загроз є мало 

прогнозованою, а сучасний міжнародний порядок формується за наявності 

різноспрямованих глобальних тенденцій: інтеграції та фрагментації, 

глобалізації та регіоналізації, тобто закономірних об’єктивних 

суперечностей на шляху до консолідації міжнародного порядку, яка має на 

меті реалізувати ідею організованості та впорядкованості 

зовнішньополітичних інтеракцій між учасниками міжнародної системи. 

Вирішити комплекс політичних, соціально-економічних, демографічних, 

екологічних, продовольчих і ресурсних проблем світового співтовариства 

допоможе підвищення рівня гуманності, загальні міжнародні цінності, 

правила та норми. Тому особливо важливим є завдання об’єднати зусилля 

провідних учасників міжнародної системи з метою забезпечити 

функціонування стабільної та сталої міжнародної системи та консолідації 
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міжнародного порядку. Консолідація міжнародного порядку на основі 

гуманістичних принципів є необхідною умовою стабільного розвитку 

міжнародної системи та подолання глобальної системної кризи.  

З-поміж основних чинників консолідації міжнародного порядку 

виділяється усвідомлення неможливості перемоги в ядерній війні, 

зростання рівня гуманізму і культури в світі, зростання кількості 

демократичних держав, переосмислення національних інтересів із позицій 

інтересів загальнопланетарних, зростання ролі міжнародного права, 

забезпечення безпеки держав винятково політичними засобами та відмова 

від застосування сили, створення системи всеосяжної міжнародної 

безпеки, відмова від ідеологізації міждержавних відносин і готовність до 

діалогу та компромісів.    

Актуальність теми дисертації окреслила наукову проблему, що 

вирішується в роботі, а саме: з’ясування об’єктивних передумов посилення 

консолідації учасників міжнародної системи в умовах глобальних 

політичних трансформацій, теоретико-методологічних засад консолідології 

та евентуальних моделей прискорення та посилення міжнародно-

політичної консолідації. 

Для вирішення дослідницької проблеми запропоновано авторську 

наукову концепцію, сутність якої полягає в тому, що неспроможність 

учасників міжнародної системи консолідуватися відповідно до масштабів 

глобальних політичних трансформацій є однією з причин виникнення та 

поглиблення глобальної системної кризи. Наявність комплексу глобальних 

кризових явищ і відсутність ефективних інституціональних механізмів їх 

подолання у синергетичній єдності підсилюють дію одна одної, що 

поглиблює глобальну системну кризу. Її подолання залежить від ступеню 

консолідації міжнародного порядку, що має на меті вдосконалення 

механізмів глобального управління міжнародною системою. Основою 

консолідованого міжнародного порядку може стати реформована ООН з 

розширеними повноваженнями або інша глобальна міжнародна 
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організація. Глобальна системна криза вимагає пошуку засобів і чинників, 

що сприятимуть стабілізації соціально-економічних і політичних відносин 

та переосмислення форм і механізмів ефективного глобального 

управління.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах планової державної наукової 

тематики відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України «Системоутворююча 

роль євроатлантичного співтовариства у ХХІ столітті: прогностичний 

вимір» (державний реєстраційний номер 0111U000007), в межах планових 

тем відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії 

НАН України»: «Стратегічне партнерство міжнародних суб’єктів у 

контексті глобальних політичних трансформацій» (державний 

реєстраційний номер 0114U000641). Дисертаційна робота також виконана 

в межах Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої ради 

Університету № 13 від 20 червня 2011 року), наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (№ 

0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційного 

дослідження полягає у формуванні на підставі сучасних концептуальних 

підходів цілісного уявлення про консолідацію міжнародного порядку в 

умовах глобальних міжнародно-політичних трансформацій  

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 

 розкрити сутність і потенціал політичної консолідації міжнародного 

порядку, дослідити понятійно-категоріальний апарат проблеми 

консолідації міжнародного порядку, узагальнити теоретико-методологічні 
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підходи в межах наукової школи «консолідологія», систематизувати й 

класифікувати наявні та евентуальні концепції консолідації;  

 проаналізувати динаміку глобальних політичних трансформацій і 

глобальних проблем в контексті формування евентуальних моделей 

консолідації міжнародного порядку;     

 з’ясувати принципову відмінність між міжнародним і світовим 

порядком у контексті процесу міжнародно-політичної консолідації; 

 визначити об’єктивні причини й наслідки десуверенізації та окреслити 

перспективи трансформації інституту держави-нації в умовах консолідації 

міжнародного порядку; 

 з’ясувати сутність і потенційні можливості глобального управління у 

консолідації міжнародного порядку; 

 конкретизувати головні проблеми вертикальних взаємовідносин країн 

«центру» та «периферії», що обумовлюють характер глобального 

управління в контексті консолідації міжнародного порядку; 

 актуалізувати та проаналізувати наукові підходи щодо реформування 

ООН як оптимальної основи функціональної консолідації міжнародного 

порядку; 

 довести взаємозв’язок і взаємообумовленість чинників глобальної 

системної кризи, що зумовлюють консолідацію міжнародного порядку; 

 визначити конфігурації сил та співвідношення потенціалу 

можливостей в межах «Групи двох» (США, КНР) у структурі міжнародної 

системи; 

 визначити основні фактори  впливу подій в Україні на консолідацію 

міжнародного порядку в контексті російської збройної агресії.  

З урахуванням зазначеної мети і визначених завдань, об’єктом 

дослідження є сучасний міжнародний порядок, а предметом дослідження є 

політична консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних 

політичних трансформацій. 
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Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

становлять наукові методи та методологічні підходи до осмислення 

процесу консолідації міжнародного порядку в умовах глобальних 

трансформацій.  

Важливими умовами обраної дослідницької стратегії є дотримання 

принципів об’єктивності, науковості, багатофакторності, послідовності, 

конкретності, системності, цілісності, історизму та комплексності.  

В основу дисертаційного дослідження покладені методологічні 

принципи системного підходу. Використання системного підходу дає 

можливість вивчати міжнародну систему як комплекс відносин між 

основними суб’єктами: державами, міжнародними організаціями та 

транснаціональними акторами. Взаємодія елементів структури 

міжнародної системи обумовлена властивостями, характеристиками 

системи. Отже, структура міжнародної системи має достатню автономну 

силу, що здатна обмежувати дію елементів системи. Структурні 

обмеження на теоретичному рівні виявляються в обмеженні дій і 

визначенні правил взаємодії держав, міжнародних урядових і неурядових 

організацій і численних транснаціональних акторів. 

Значущою теоретико-методологічною складовою дисертаційного 

дослідження стали принципи світ-системного підходу. Вони необхідні для 

розуміння процесів консолідації учасників світової системи. Світ-

системний підхід дає можливість вивчати не окремі складові світу, 

наприклад, нації-держави та цивілізації, а весь світ як цілісну систему. 

Світ-системний підхід схожий із цивілізаційним, однак  досліджує не 

тільки еволюцію соціальних систем, що охоплюють одну цивілізацію, а й 

такі системи, які об’єднують кілька цивілізацій або навіть всі цивілізації 

світу. Світ-системний підхід дозволяє вивчати динаміку формування 

нового міжнародного порядку на макро- і мікрорівнях. На макрорівні 

виявляються закономірності еволюції міжнародного порядку в його 

динаміці, а на мікрорівні можна досліджувати як окремі підсистеми 
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міжнародної системи, так і певні проблеми, вирішення яких необхідне для 

консолідації учасників світової системи. Саме тому необхідність 

інтерпретувати консолідацію міжнародного порядку відповідно до 

сучасних суспільних реалій актуалізує значимість світ-системного підходу 

та його соціально-філософського осмислення. Важливе методологічне 

значення для аналізу консолідації міжнародного порядку набувають 

категорії, притаманні цьому підходу: «світ-економіка», «світ-імперія», 

«міні-система», «світова система», «ядро», «периферія», «напівпериферія».  

Використання еволюційного підходу дозволило зрозуміти, що всі 

глобальні процеси мають прогресивну, регресивну, циклічну, хвильову або 

іншу спрямованість і форму розвитку. Еволюційна векторність глобальних 

процесів формує загальну спрямованість глобального розвитку. При цьому 

глобальну діяльність важливо організувати таким чином, щоб сприяти 

утвердженню позитивних і подоланню негативних тенденцій глобального 

розвитку, який  спрямовується на збереження цивілізації та біосфери.   

У дисертаційному дослідженні використовується транзитологічна 

методологія, що відбиває конкретний об’єкт дослідження – сучасний 

міжнародний порядок. Суперечливість цих процесів зумовила поєднання 

методів аналізу, характерне тільки для транзитологічної дослідницької 

стратегії як певної концепції перехідного періоду. Таке поєднання вкрай 

необхідне для формування концептуального базису вивчення нестабільних 

політичних систем і політичного процесу. Головними науковими 

проблемами транзитології є спрямованість і стадіальність політичних 

трансформацій.  

Синергетичний метод уможливлює розуміння механізмів 

самоорганізації елементів міжнародної системи і принципи побудови 

ієрархічних зв’язків між ними. Структурна ієрархія виявляється в 

наявності вищих рівнів міжнародної системи, що взаємодіють з нижчими 

рівнями згідно з законами самоорганізації систем. Механізми їх взаємодії є 

важливими для розробки моделей консолідації міжнародного порядку. 
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Елементи системи, які зв’язуються між собою в структуру, передають їй 

частину своїх функцій. Це робить систему цілісною і дозволяє встановити 

параметри порядку та підпорядкування, які постійно змінюються під час 

самоорганізації системи. Параметри порядку вищого рівня керують 

поведінкою елементів системи нижнього рівня, що унеможливлює повну 

редукцію ієрархічних систем. Зміни керівних параметрів порядку 

дозволяють змінювати систему нижчих рівнів. У разі кризового характеру 

змін настає «точка біфуркації», що пов’язано з нестійкістю міжнародної 

системи, але відкриває можливість несиловим шляхом вплинути на вибір 

поведінки системи, а також обрати альтернативний розвиток подій. 

Основним принципом проходження системою «точок біфуркації» 

ієрархічних рівнів є динамічна ієрархічність, за якої властивості цілісності 

системи не є простою сумою її складових частин.  

Метод моделювання дозволяє конструювати евентуальні моделі та 

сценарії консолідації міжнародного порядку, враховуючи чинники  та 

тенденції глобальних політичних трансформацій. Моделювання посідає 

особливе місце в аналізі різних процесів і застосовується для побудови 

можливих сценаріїв розвитку ситуацій і визначення стратегічних завдань. 

Цей метод пов’язаний із побудовою абстрактних об’єктів, ситуацій, що 

являють собою системи, елементи й відносини яких відповідають 

елементам і відносинам реальних міжнародних феноменів і процесів.   

Геополітичним методом визначаються геополітичні інтереси 

учасників міжнародної системи. Особливими інструментами геополітики 

виступають геополітичний аналіз і геополітичний прогноз. Одним із 

найважливіших завдань геополітики вчені вважають не прогноз певних 

подій, а комплексне прогнозування історичного розвитку окремих країн і 

регіонів. Геополітика, як і більшість дисциплін, що з’явилися на межі 

століть, виникла на базі трьох наукових підходів: цивілізаційного, 

військово-стратегічного та теорій географічного детермінізму. 

Геополітичний метод дає розуміння важливих регіональних процесів, що 
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передусім пов’язані з питаннями регіональної безпеки, транскордонного 

співробітництва у синергетичній взаємодії з зовнішніми факторами. За 

допомогою геополітичного аналізу можна, наприклад, проаналізувати 

чинники російської збройної агресії проти України.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у формуванні 

цілісної картини консолідації міжнародного порядку на основі 

дослідження наявних концепцій та напрямів політичної консолідації.  

  Вперше: 

– доведено, що, незважаючи на те, що «консолідологія» є молодою 

науковою дисципліною, а категорія «консолідація» рідко використовується 

в політології міжнародних відносин, вона поступово стає повноцінною 

теоретичною дисципліною з практичними аспектами у сфері політики, що 

розглядає комплекс глобальних проблем людства й аналізує можливі 

моделі координації всебічних зусиль учасників міжнародної системи; 

– на основі комплексного аналізу структуровано та систематизовано 

наявні концепції консолідації в межах нової наукової дисципліни – 

консолідології: концепції консолідації громадянського суспільства, 

концепції національної консолідації, концепції консолідації демократії, 

концепції консолідації міжнародного порядку в межах якої виокремлено: 

концепцію консолідації міжнародного порядку у вирішенні проблеми 

тероризму і нерозповсюдження зброї, матеріалів масового знищення; 

консолідацію міжнародного порядку у забезпеченні сталого розвитку 

людства;  

– доведено, що консолідації є політичним явищем та об’єктивним 

процесом. Інтегрована політологічна концепція дослідження дозволила 

дослідити наявні теоретичні підходи для виявлення сучасних політичних 

передумов консолідації міжнародного порядку, а також поглибити 

теоретичне осмислення проблем забезпечення консенсусу між учасниками 

міжнародної системи, дослідити специфіку і перспективи його досягнення.  
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– обґрунтовано тезу про те, що глобальна системна криза є 

контрфазою або кризою консолідації міжнародного порядку, яку необхідно 

подолати спільними зусиллями учасників міжнародних відносин заради 

збереження стабільності міжнародної системи та запобігання її 

руйнуванню. 

Удосконалено: 

–  розуміння сутності та значення категорій «міжнародний порядок» 

і «світовий порядок». У цьому контексті виявлено основні відмінності між 

категоріями і доведено, що міжнародний порядок завдяки консолідації має 

стати основою для формування світового порядку; 

– аналіз наукових підходів та концепцій щодо реформування ООН як 

інституційної основи функціональної консолідації міжнародного порядку, 

котра накопичила великий досвід і формально посіла центральне місце в 

ієрархії міжнародних інститутів, тож її реформування є передумовою 

консолідації міжнародного порядку; 

– положення про те, що події в Україні впливають на трансформацію 

засад міжнародного порядку, зокрема на процес роззброєння та 

нерозповсюдження зброї масового знищення. Анексія Криму і війна на 

Сході України доводять, що РФ не виконує міжнародні зобов’язання, які 

передбачали непорушність національних кордонів в Європі та забороняли 

змінювати кордони шляхом зовнішнього втручання. Росія, США і 

Великобританія зобов’язалися в обмін на відмову України від ядерної 

зброї підтримувати її територіальну цілісність. Нездатність провідних 

учасників міжнародних відносин сприяти деескалації російсько-

українського конфлікту свідчить про кризу дипломатії та міжнародних 

організацій. На цьому тлі в російсько-американських відносинах 

посилюється тенденція «перевантаження», повернення до «холодної 

війни» і гонки озброєнь. 
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Набуло подальшого розвитку:  

– цілісна концептуально-теоретична інтерпретація основних понять і 

категорій проблеми консолідації міжнародного порядку. Це дало 

можливість виявити суттєві, найбільш стійкі та повторювані зв’язки між 

явищами та процесами досліджуваної проблеми, а також поглибити 

розуміння таких категорій, як «консолідація», «світовий порядок», 

«міжнародний порядок», «глобальний порядок», «світова політика», 

«міжнародна політика», «глобальна політика», «світ-системний підхід 

(аналіз)», «світ-система»; 

– розширення та змістовне доповнення предметного поля 

консолідології за рахунок нової концепції, представленої автором ‒ 

концепції консолідації міжнародного порядку та класифікації наявних 

концепцій політичної консолідації;   

– узагальнення теоретичних і методологічних підходів до сутності 

міжнародно-політичної консолідації, а також підбиття підсумків 

вирішення  політичних проблем міжнародної системи і умов сталого 

глобального розвитку. В цьому контексті виявлено наявність глобальних 

проблем, вирішення яких залежить від консолідації міжнародного порядку; 

– дослідження сучасної міжнародної системи у взаємодії з її 

елементами в умовах глобальних міжнародно-політичних перетворень. На 

цій основі визначено глобальні проблеми і тенденції  консолідації 

міжнародного порядку. Серед них все актуальнішими стають глобальні 

кліматичні зміни, екологічні та природні катастрофи, виснаження 

ресурсно-сировинної бази, швидке зростання населення, міграція тощо;   

 – параметри впливу як державних, так і недержавних акторів на 

трансформацію міжнародного порядку і взаємодію учасників міжнародної 

системи, зокрема країн-лідерів, таких як США та КНР. Основні чинники 

трансформації державоцентричної моделі міжнародного порядку: 

зростання учасників міжнародної системи; інституціоналізація світової 

політики; розвиток новітніх інформаційних технологій; глобалізаційні 
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процеси; транснаціоналізація світової економіки; транспарентність 

міждержавних кордонів; виникнення нових спільностей і форм 

ідентичності, які не завжди збігаються з національними кордонами; 

перерозподіл владних повноважень і зміна характеру прийняття 

зовнішньополітичних рішень;  

– дослідження суперечливих тенденцій консолідації міжнародного 

порядку: фрагментація-інтеграція; глобалізація-регіоналізація; 

глобалізація-локалізація; 

– використання у політологічного дискурсу поняття консолідації 

міжнародного порядку; 

– теза про те, що консолідація демократії сприяє і є чинником 

консолідації міжнародного порядку; 

–  виокремлення об’єктивних чинників конфігурації сил у 

вертикальній структурі консолідації міжнародного порядку в контексті 

боротьби США та КНР за лідерство. Визначено перспективи збереження 

лідерства США та ролі інших центрів сили, зокрема КНР, у боротьбі за 

вплив на формування міжнародного порядку. В цьому контексті 

проаналізовано та порівняно можливість азійського і західноєвропейського 

викликів США за панування в новому міжнародному порядку. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження 

випливає з його актуальності й наукової новизни та полягає в тому, що 

теоретико-методологічні висновки дисертаційної роботи можуть бути 

використані для подальших наукових досліджень консолідації 

міжнародного порядку. Результати дослідження мають на меті 

оптимізувати адаптацію України до функціональних параметрів сучасного 

міжнародного порядку. Основні положення та висновки дисертації є 

авторськими та можуть використовуватися науково-дослідними 

інститутами та інформаційно-аналітичними структурами органів 

державної влади України, зокрема МЗС України, Адміністрацією 

Президента України, міжнародними організаціями. Результати 
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дослідження можуть також використовуватися під час підготовки 

лекційних курсів з консолідології, глобалістики, теорії міжнародних 

відносин, аналізу та моделювання міжнародних відносин. Матеріали 

дисертації можуть бути покладені в основу підручників і навчальних 

посібників із зазначених курсів у вищих навчальних закладах України.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були апробовані у численних доповідях на міжнародних наукових 

конференціях: Міжнародна наукова конференція «60-річчя ради Європи: 

осмислення звершень та перспектив діяльності у ХХІ ст.» (м. Київ, 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка,  9 квітня 2009 р.); Міжнародний круглий стіл 

«Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи (політичний, 

економічний, соціальний та безпековий аспекти)» (м. Київ, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, 30 січня 2010 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Ялтинська система» і сучасний світовий порядок: проблеми глобальної 

та регіональної безпеки» (м. Ялта, Лівадійський палац, 17-21 лютого 2010 

р.); Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія фінансової 

цивілізації: людина у світі грошей» (м. Львів, Львівський інститут 

банківської справи, 25-26 травня 2010  р.);  Міжнародна науково-

практична конференція «Міжнародні інформаційні відносини ХХІ ст.: 

тенденції і перспективи» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 19 травня 

2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Геополітичний 

вимір європейської інтеграції: інформаційний аспект» (м. Київ, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, 20 травня 2010 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Аналітичні дослідження міжнародних відносин та 

зовнішньої політики: прагматика і прогнозування» (м. Київ, 24 квітня, 

2009 р. Інститут міжнародних відносин Київського національного 
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університету ім. Тараса Шевченка); Міжнародна наукова 

міждисциплінарна конференція «Самоутверждение России: социум, 

экономика, политика» (м. Москва, МДУ ім. М. В. Ломоносова, 8-10 

грудня 2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Еліта і 

обдарованість: точки перетину» (м. Київ, АПН України, 22-23 грудня 

2010 р.);  Міжнародна конференція: «Толерантність і протидія 

політичному екстремізму» (м. Київ, Центр міжнародних та порівняльних 

досліджень, 16 березня 2011 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною 

Україною і Туреччиною» (Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, 3 березня 2011 р.); 

Міжнародна конференція «Перспективи відносин України з США, РФ, 

ЄС і НАТО в посткризовому світі» (Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 4 березня 

2011 р.); Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія 

фінансової цивілізації: людина у світі грошей» (м. Київ, Інститут світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України, 18-22 травня 2011 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Интеллект-революция: свершения и 

ожидания», присвячена 300-річчю з дня народження М. В. Ломоносова 

(1711– 2011) (м. Москва, МДУ ім. М. В. Ломоносова, 6-9 грудня 2011 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Синергетика і освіта» (м. 

Київ, Економічний факультет Київського Національного Університету ім. 

Тараса Шевченка, 15 березня 2012 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні 

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

МЗС України, 15 травня 2012 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в 

країнах Європи» (м. Київ, Інститут всесвітньої історії НАН України, 16 

травня 2012. р.); V Міжнародні філософсько-економічні читання 

«Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей» (м. Ірпінь, 
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Академія державної податкової служби України, 28-29 травня 2012 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Людина в модифікаціях 

інформаційного світу: синергетичний аспект» (м. Київ, Університет 

банківської справи Національного банку України, 23 жовтня 2012 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Міжнародна інформація: 

концептуальні та прикладні виміри» (м. Київ, Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

19 квітня 2013 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та 

виклики» (м. Київ, Дипломатична академія України при МЗС України, 18 

квітня 2013 р.); Міжнародна конференція «Международное 

воспроизводственное обустройство евразийского (постсоветского) 

пространства: экономика и политика» (м. Москва, МДУ ім. 

М. В. Ломоносова, 4-6 грудня 2013 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні 

імперативи та виклики» (м. Київ, Дипломатична академія України, 24 

квітня 2014 р); 7-й Київський безпековий форум «Безпека на лінії 

розриву» (м. Київ, Гранд готель, 10-11 квітня 2014 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів 

розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.» (м. Київ, ДУ «Інститут 

всесвітньої історії НАН України», 10 червня 2014 р);  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 ім. 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 «Стратегії 
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партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої 

історії та міжнародних відносин» (м. Київ, ДУ «Інститут всесвітньої 

історії НАН України», 31 березня 2015 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.); 8-й Київський безпековий форум (м. 

Київ, Феермонт готель, 28-29 травня 2015 р.); Міжнародний круглий стіл 

«Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-

річчя Гельсінського заключного акта» (м. Київ, ДУ «Інститут всесвітньої 

історії НАН України», 29 вересня 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 наукова конференція «Держави пострадянського простору в 

умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та 

перспективи» (м. Київ, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 19 

листопада 2015 року); Міжнародна науково-практична конференція 

«Зовнішня політика і дипломатія: український та світовий досвід» (м. 

Київ, Дипломатична академія України при МЗС України, 23 грудня 2015 

р.);  Eastern platform seminar «Post-soviet space between the EU and 

Russia. The state of the crisis: winding down or going global?» (Tartu, Estonia, 

The Centre for the Law of EU External Relations (CLEER), 18-19 March 
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2016); Международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной коммуникации» (г. Минск, 

Беларусь, Белорусский государственный университет, 14-16 апреля 

2016 г.); Международная научная конференция экономического 

факультета МГУ Ломоносовские чтения – 2016 «Экономическая наука и 

развитие университетских научных школ (к 75-летию экономического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова)» (Москва, МГУ, 20-22 апреля 

2016); Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та 

перспективи співпраці (присвяченої пам’яті проф. Б. М. Гончара)» (Київ, 

Київський національний університет імені Т. Шевченка, 17-18 березня 

2016 року); Міжнародна наукова конференція «Стратегічне партнерство у 

зовнішній політиці США, ЄС та держав Латиноамериканського регіону» 

(Київ, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 19 

квітня 2016 р.); Міжнародний круглий стіл «Чорнобильська катастрофа у 

сприйнятті країн та народів світу»  (Київ, ДУ «Інститут всесвітньої історії  

НАН  України», 3 березня 2016 р.); IV Міжнародний молодіжний 

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

академія України при МЗС України, 25 березня 2016 р.); 9-й Київський 

безпековий форум (Київ, Фермонт готель, 14-15 квітня 206 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (Київ, Дипломатична 

академія України при МЗС України, 19 травня 2016 р.).  

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою розробкою автора. Всі положення та висновки дослідження 

розроблено безпосередньо дисертантом. Публікації за темою дисертаційної 

роботи підготовлені автором самостійно. Сформульовані в дисертації 

наукові результати, висновки, рекомендації та пропозиції належать 

особисто автору та є його науковим доробком. Дисертантом особисто 

розроблено наукові положення нової наукової дисципліни ‒ консолідології 

та представлено евентуальні моделі консолідації міжнародного порядку з 
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метою подолання як глобальної системної кризи. У 15 публікаціях, які 

опубліковані у співавторстві внесок здобувача складає 5,35 авторських 

аркушів. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 83 наукові 

праці загальним обсягом 66,2 друк. арк., з яких 68 наукових публікацій 

належать особисто автору (60,5 друк. арк.), 15 підготовлені у співавторстві. 

Автором опубліковано індивідуальну монографію, в якій викладено 

основні результати дисертаційного дослідження (17,5 друк. арк.), 7 

розділів у колективних монографіях, 33 статті у наукових фахових 

політологічних виданнях України, 7 – у закордонних наукових виданнях та 

фахових виданнях України, що входять до міжнародних науково-

метричних баз, 10 наукових статей апробаційного характеру та 25 тез 

наукових доповідей за результатами міжнародних наукових конференцій.   

Структура дисертації обумовлена визначеними метою, завданнями, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, тринадцяти підрозділів, висновків до розділів та 

дисертації, списку використаних джерел (818 найменувань англійською, 

російською та українською мовами на 88 сторінках). Загальний обсяг 

роботи становить 481 сторінок, з них основного тексту – 393 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

КОНСОЛІДАЦІЇ 

 

 

1.1. Формування понятійно-категоріального апарату проблеми 

консолідації міжнародного порядку 

   

 

Для більш глибокого розуміння проблеми консолідації міжнародного 

порядку розглянемо понятійно-категоріальний апарат, який 

використовується в дисертаційному дослідженні. Він слугує 

найважливішим компонентом системи логічно упорядкованого знання і є 

сукупністю понять, категорій і термінів, які дозволяють в узагальненій 

формі представити явища, а також зв’язки між ними шляхом фіксації їх 

істотних властивостей, ознак і закономірностей. Поняття є найважливішою 

логічною формою, яка дає можливість виявити суттєві, найбільш стійкі і 

повторювані зв’язки між явищами та процесами. Вважаємо за необхідне 

розглянути такі категорії, як «консолідація», «світовий порядок», 

«міжнародний порядок», «глобальний порядок», «світова політика», 

«міжнародна політика», «глобальна політика», «світ-системний підхід 

(аналіз)», «світ-система», «суб’єкти світ системи». 

Отже, дослідження проблеми консолідації міжнародного порядку 

потребує визначення спочатку етимології терміна «консолідація». У 

цілому, в політологічній літературі дослідження процесу консолідації є 

відносно новим. Термін «консолідація» походить від лат. consolidatio, що 

означає зміцнювати, укріплювати, інтегрувати, зрощувати, об’єднувати. 

Цей термін використовується, як у технічних так і в гуманітарних науках, 

де він найчастіше трапляється у правознавстві та економіці. Політична 
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консолідація – це зміцнення чого-небудь; об’єднання, згуртування окремих 

осіб, груп, організацій для посилення боротьби за спільні цілі. 

У контексті дисертаційного дослідження подаємо авторське 

розуміння категорії «консолідація»: об’єднання зусиль учасників 

міжнародної системи, спрямованих на подолання наявних та запобігання 

потенційних кризових явищ на глобальному рівні управління 

міжнародною системою з метою її подальшого стабільного розвитку. 

Важливим елементом консолідації є згода і консенсус,  що базуються на 

довірі учасників міжнародної системи та їх прагненні стабільного 

світового розвитку [1, c. 12]. 

Політичну консолідацію найчастіше розглядають як об’єднання 

політичних сил, учасників міжнародної системи для вирішення спільних 

завдань або реакції на політичні дії. Політична консолідація є формою 

політичної взаємодії, яка призводить до об’єднання зацікавлених груп та 

учасників міжнародної системи з метою досягнення спільних завдань. 

Такою, наприклад, є консолідація політичних націй, народів, етносів; 

консолідація політичних партій, громадських рухів, парламентарів і 

парламентських фракцій. В основу консолідації покладається близькість 

завдань і цілей, принципів взаємовідносин, а також політичної практики. 

На відміну від інтеграції консолідація не приводить до виникнення нових 

організаційних утворень. Політична консолідація втілюється в 

усвідомлених, політично мотивованих і організованих діях. Інакше 

кажучи, політична консолідація, на противагу інтеграції, існує на рівні 

свідомості. Політичний процес консолідації суспільства призводить до 

позитивних змін у політико-владних і громадських структурах, забезпечує 

розвиток країни і суспільства. Політично консолідуватися можуть члени 

суспільства з різною етнічною, конфесійною приналежністю, різним 

соціальним і культурним станом, політична діяльність може бути 

спрямована як на підтримку наявної політичної системи, так і на її 

трансформацію [2].  
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На сьогодні в політології найчастіше термін «консолідація» 

вживається разом із «демократизацією» – консолідація демократії. Вона 

може бути визначена як складний і багатоплановий процес зміцнення 

інститутів демократії, розвитку та закріплення демократичних цінностей, 

поведінкових норм і установок у свідомості індивідів і соціальних груп, що 

знаменує завершення транзиту та затвердження стабільної демократичної 

політичної системи. Консолідація розпадається на два етапи: негативну 

консолідацію, тобто стримування, зниження, якщо не усунення будь-яких 

серйозних викликів демократії, і позитивну консолідацію –  впровадження 

і закріплення демократичних цінностей і установок у свідомості та 

поведінці мас і еліт [3, с. 20].  

Процес консолідації демократії виступає найважливішим об’єктом 

дослідження політичної транзитології – особливого напряму порівняльної 

політології, що вивчає перехідні процеси в різних країнах. Теорія 

консолідації демократії передбачає вивчення факторів і механізмів 

закріплення позитивної динаміки демократичного розвитку [4, c. 3]. 

Наразі вважаємо за необхідне розглянемо категорію «порядок» у 

науці про міжнародні відносини. Ця категорія належить до тієї невеликої 

групи наукових понять, значення й актуальність яких істотно перевищує 

ступінь їх розробленості. На даний момент залишається відкритим питання 

про співвідношення термінів «світовий порядок», «міжнародної порядок» і 

«глобальний порядок». Вважаємо, що категорія «порядок» може 

стосуватися трьох різновидів планетарної політики: світової політики, 

міжнародної політики та глобальної політики. Відповідно до «належності» 

можемо виокремити світовий, міжнародний і глобальний порядки.  

Світовий порядок належить до сфери світової політики. Коли ж мова 

йде про міжнародну або глобальну політику, що відрізняються сферами 

політичної реальності, то точніше використовувати термін «міжнародний 

порядок» або «глобальний порядок» відповідно. Такий підхід, на нашу 

думку, дозволяє усунути термінологічну плутанину. Міжнародну, світову і 



  24 

глобальну політику об’єднують спільні учасники міжнародних відносин. 

Усім учасникам міжнародних відносин притаманні такі властивості: вони 

мають здатність самостійно визначати свої цілі та інтереси; вони здатні 

мобілізувати людські та матеріальні ресурси для досягнення цих цілей і 

реалізації інтересів; масштаб їх діяльності дозволяє вплинути на інших 

учасників міжнародної системи. Водночас об’єкти, сфери реальності 

міжнародної, світової та глобальної політик суттєво різняться [5].  

Головним чинником появи поряд із міжнародною політикою таких 

феноменів, як світова політика і глобальна політика, є глобалізація, тобто 

процес становлення цілісного світу, процес перетворення людства на 

глобальну спільність або «перетворення людства в єдину структурно -

функціональну систему, побудовану за ієрархічною ознакою –  так, що 

найрозвинутіші в економічному й науково-технічному відношенні країни 

Заходу та, частково, Далекого Сходу, стають беззаперечними гегемонами 

нового глобального постіндустріального та інформаційного світу»                   

[6, с. 652]. В умовах глобалізації держави вимушені відкривати «двері 

своїх національних квартир» [7, c. 99]. 

Сфера світової політики має не настільки формалізовані, як сфера 

міжнародної політики, інститути, водночас інституціоналізація глобальної 

політики ще не відбулася сьогодні не створено жодних інституцій, яким би 

повноваження делегувалися безпосередньо більшістю мешканців планети, 

а не посередниками в особі держав або будь-яких організацій. Світова 

політика базується не на ідеї повної десуверенізації держави, як глобальна 

політика, а на ідеї розмивання або обмеження державного суверенітету, 

так званим «пом’якшеним» або «зменшеним» суверенітетом [8; 9]. 

Держава втрачає лише монополію, але не право на контроль за процесами, 

що відбуваються в межах його території. Світова політика допускає 

зовнішнє втручання у внутрішні справи певної держави не тільки під 

приводом збереження міжнародної безпеки, як у міжнародній політиці, а й 

під приводом захисту інтересів громадян такої держави. Приводом для 
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втручання вважається як реальна, так і потенційна загроза (превентивний 

інтервенціонізм) [10, c. 44]. Симптоматично, що кінцевою метою 

інтервента є не руйнування держави, яке однак є неминучим, а створення 

нової, за іншим зразком чи моделлю [5; 11 ]. 

У світовій політиці суверенітет втрачає те значення, яке він має у 

політиці міжнародній, іноді навіть перетворюючись на деструктивний 

чинник, що вимагає зовнішнього втручання. Права людини стають 

пріоритетнішими за державний суверенітет, що надає право здійснити 

агресію проти держави, яка зневажає ці права («гуманітарна інтервенція»), 

і піддати його лідерів і провідних політиків судовому переслідуванню, 

незважаючи на відсутність міжнародної правової бази («творчий арешт») 

[12, c. 24-26]. У світовій політиці на роль учасників міжнародної системи 

активно претендують, крім державних акторів, і недержавні, які всі разом 

формують неієрархічну мережеву структуру. Не випадково чимало 

дослідників асоціюють світову політику передусім із цим видом учасників 

міжнародної системи [13; 14; 15]. На відміну від світової політики 

міжнародна політика є сферою діяльності, що пов’язана з відносинами 

держав (інституціональним символом міжнародної політики можна 

назвати ООН, МВФ і Світовий банк, тоді як світової політики – Групу 

семи, Групу двадцяти і Банк міжнародних розрахунків (МБР)), а глобальна 

політика –  зі стосунками мешканців планети, безвідносно традиційних 

політичних одиниць [5;16]. У контексті нашого дисертаційного 

дослідження саме другий тип планетарної політики стосується питань 

консолідації учасників міжнародної системи з метою вдосконалення 

механізмів глобального управління, що може вирішити частину 

глобальних проблем людства. 

Категорії «міжнародний порядок» та «світовий порядок» введені в 

науковий обіг на межі ХІХ-ХХ ст. На переконання більшості вчених, 

поняття «міжнародний порядок» потрібно відрізняти від «світового 

порядку». З цього приводу українська дослідниця О. Коппель зазначає, що 
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«традиційно поняття «міжнародного порядку» пов’язують з 

міждержавними відносинами, що не передбачає втручання держав у 

внутрішні справи інших держав, зокрема у контексті прав людини. 

Світовий порядок найчастіше розглядають як прийнятий всіма устрій, що 

виник в результаті відмови кожного від абсолютного суверенітету з метою 

врахування загальнолюдських інтересів і цінностей, як правовий устрій 

світу шляхом політичної форми. За таких умов «міжнародний» 

(міждержавний) порядок може існувати і без наявності світового порядку». 

Він перейде в якісно новий стан «світового порядку» лише тоді, коли до 

процесу порядкоутворення будуть залучені абсолютно всі учасники 

міжнародної системи, а відносини між ними регулюватимуться єдиними 

для всіх нормами, правилами та механізмами підтримки цього порядку на 

основі критеріїв, що відповідають потребам усіх учасників міжнародної 

системи [17].  

Світовий порядок є вищим, глобальним рівнем структурної 

організації міжнародних відносин. Він неможливий без створення 

ефективних процедур міжнародної співпраці, які передбачають особливий 

міжнародний порядок, що відповідає загальним основним цілям і 

цінностям усіх держав та їх громадян. Отже, йдеться про відмінності між 

правами держав і правами людини; змістом світового порядку є базові 

потреби людства. Міжнародний порядок у такому розумінні є ядром 

світового порядку [17]. О. Коппель пропонує під «міжнародним порядком» 

розуміти ідентифіковану за часом у фізичному та міжнародно-політичному 

просторі структуру взаємозв’язків, заснованих на системі норм і правил, 

вироблених світовим співтовариством для регулювання відносин держав 

та інших учасників міжнародної системи на певному історичному етапі 

розвитку, а також на різних ієрархічних рівнях цієї системи. Причому ці 

правила відповідають потребам найвпливовіших учасників міжнародної 

системи даної історичної епохи. З точки зору дослідниці, міжнародний 

порядок утворюється поміж складовими елементами міжнародної системи 
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в процесі їх внутрішньої взаємодії та під впливом зовнішнього середовища 

[17]. 

Низка дослідників розглядає міжнародний порядок як структуру 

міжнародних відносин. Особливо це характерно для представників 

реалістичної та неореалістичної шкіл науки про міжнародні відносини. На 

їхню думку, саме структура впорядковує взаємовідносини між суб’єктами 

світової політики, формує зразки поведінки [18, c.66]. При цьому головним 

у структурі міжнародної системи вважається співвідношення сил 

провідних держав, ієрархія відносин між ними. Враховуючи той факт, що 

міжнародна система є різновидом соціальної системи, що функціонує 

завдяки діяльності людей, є підстави припустити, що порядок є 

реалізацією їх потреб. В його основу покладено головним чином потреби в 

безпеці та виживанні. Якщо міжнародні актори у своїй 

зовнішньополітичній діяльності не дотримуватимуться певних правил, 

взаємини між ними набудуть непередбачуваного характеру, що може 

загрожувати існуванню життя на Землі. Саме з цієї причини людство 

постійно намагається певним чином упорядкувати міжнародні відносини, 

що виявляється, зокрема, у розвитку міжнародного права, створенні 

міжнародних організацій, посиленні їх ролі у стабілізації світової політики 

[19, c. 33].  

Необхідно особливо підкреслити, що порядок іманентний 

міжнародній системі, оскільки через складність процесів, що відбуваються 

у світі, значного поширення набули настрої «катастрофізму», настання 

світового безладу [20, c. 16]. Насправді ситуація не настільки 

песимістична, бо впорядкованість й організованість не віддільні від 

соціальних систем, включаючи міжнародну [21]. 

Розглянувши категорію «порядок» і відповідно її поєднання з 

категоріями «світова політика», «міжнародна політика» і «глобальна 

політика» перейдемо до короткого розгляду таких категорій, як «світ-

система» і «світ-системний підхід (аналіз)». 
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У цілому, світ-системний підхід (світ-системний аналіз) – 

макроісторична парадигма дослідження, яка розглядає соціальну еволюцію 

економік, історичних систем і цивілізацій як структурний взаємозв’язок у 

межах широкомасштабної історико-географічної спільності, так званої 

«світ-системи». У широкому сенсі світ-системний підхід – це сукупність 

історичних, економічних, соціально-філософських досліджень і практик, 

орієнтованих на проблематику вивчення історії людства та формування 

сучасного соціального порядку як глобальної інтегрованої ієрархічної 

системи [22]. 

Сучасний філософський словник дає таке визначення світ-

системного підходу: «Світ-системний підхід – це стратегія діяльності і 

пізнання, що моделює сучасну історію 1) як систему взаємодій між 

різними соціальними суб’єктами (регіональними союзами, державами, 

товариствами, культурами, етнічними та релігійними групами, поміж 

людських індивідів), 2) представляє людську спільноту як історично 

мінливу систему, 3) як систему зв’язків, що постають у процесі 

оформлення сучасного соціального світу» [23]. На відміну від попередніх 

соціологічних підходів, у межах яких теорії соціальної еволюції 

розглядали розвиток насамперед окремих співтовариств, світ-системний 

підхід досліджує соціальну еволюцію всього суспільства. Світ-системний 

підхід на відміну від цивілізаційного застосовується до еволюції не тільки 

окремих соціальних систем однієї цивілізації, а й до систем, що об’єднує 

всі цивілізації світу [24, c. 124]. 

Виходячи зі світ-системного підходу, світ-система ‒ це глобальна 

соціальна система зі своїми кордонами, структурами, елементами, 

правилами легітимації та ієрархічністю; вона має певну тривалість 

«життя», протягом якого деякі її властивості змінюються, а інші 

залишаються стабільними. Процеси функціонування світ-системи як 

матеріально-економічного утворення мають властивості самопідтримки на 

основі широкого функціонального та географічного поділу праці, 
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культурного різноманіття і т. п., а динаміка її розвитку має переважно 

внутрішньосистемний характер [25]. 

Світ-системи є цілісними соціальними системами (не обов’язково 

глобальними), складовими яких виступають культурні, нормативні, 

економічні, політичні й військові зв’язки, обмежені територіальною 

мережею упорядкованого обміну матеріальними благами [26]. На 

переконання І. Валерстайна, «світ-система» ‒ обмежена в просторі і часі, 

цілісна, інтегрована сукупність структурних одиниць ‒ співтовариств (світ-

імперій, світ-економік, цивілізацій, суперетносів тощо), в межах якої всі 

об’єкти й елементи структури пов’язані загальною логікою економічних, 

політичних та інших взаємозв’язків, що утворюють внутрішній 

ієрархічний порядок. Світ-система ‒ це альтернативна можливість 

організації матеріального світу: не суспільство, не національна держава, а 

особлива одиниця аналізу горизонтальних зв’язків між історичними 

спільнотами і, в цілому, між історико-географічними регіонами, етносами, 

економіками  [27, с. 114].  

Важливою особливістю є те, що світ-система визначається як 

утворення з єдиним розподілом праці та множинністю культурних систем 

[28, c. 7, 75]. Світ-система без єдиної політичної системи є світ-

економікою. Вона об’єднує множину політичних і культурних систем, які 

не є економічно саморегулятивними, а навпаки – взаємозалежні у сфері 

економічних відносин. Єдиний поділ праці у ній означає, що різні регіони 

залежать від економічного обміну з іншими регіонами, необхідного для 

постійного та плавного забезпечення потреб цих регіонів, – тільки світ-

система, на відміну від її частин, є самодостатньою у сенсі стабільного 

забезпечення власних потреб [29, с. 74]. 

Натомість глобальна світ-система є відносно самостійною цілісністю 

з просторово-часовими межами. За І. Валерстайном, у процесі історичного 

розвитку існувало три типи систем. Перший тип – міні-системи, характерні 

для первіснообщинного ладу, які відповідають поняттям роду або племені. 
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Вони недовговічні – період життя всього кількох поколінь людей – 

локальні елементи світ-системи більше не існують. Другий – світ-імперії, 

що складаються з кількох локальних культур, приєднаних шляхом 

завоювання (наприклад, Стародавній Єгипет, Стародавній Рим, Росія 

епохи кріпосного права або Османська імперія). Світ-імперії 

характеризуються переважанням сільськогосподарського виробництва, 

наявністю розвиненого військово-бюрократичного правлячого класу, 

перерозподільним способом виробництва. Третій тип системи – світ-

економіки - це частина світу або весь світ, які є єдиним економічним 

цілим, де саме економіка стає головною сферою суспільної діяльності. 

Вона представлена незалежними державами-націями з капіталістичним 

способом виробництва – Європа від Нового часу до наших днів, США, 

Японія та ін. [30]. 

Важливо відрізняти світову систему (англ. world system, без дефіса), 

що характеризує весь світ у цілому, від світ-системи (англ. world-system, з 

дефісом), що є структурною одиницею світової системи. Світ-імперії 

об’єднують дві і більше етнічні нації з різними культурними традиціями, 

пов’язані примусовим присвоєнням додаткового продукту (обов’язком 

сплачувати данину) і перерозподілом останнього на користь правлячого 

класу в політичних цілях. Головною ознакою світ-імперії є територіальна 

обмеженість основних економічних зв’язків кордонами держав. Зміни у 

світ-імперіях відбуваються за схемою циклічного розширення і стискання, 

як просторового, так і часового [31, c. 124].   

Важливо також відрізняти світ-економіку від світової економіки. На 

відміну від світової економіки, яка за визначенням збігається з усім світом, 

світ-економіка являє собою самодостатнє економічне утворення, яке є 

лише частиною світу, що прагне поширитися на весь простір. 

Світ-економіки існують над політичними, культурними та 

релігійними кордонами і характеризуються трьома ознаками:  
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1) вони займають визначений географічний простір, кордони якого 

можуть коливатися;  

2) у них завжди наявні один або кілька полюсів, центрів тяжіння або 

економічні столиці;  

3) навколо цих центрів утворюються концентричні зони: навколо 

центру (чи ядра) розташовуються області «серединної зони» 

напівпериферійного типу, далі – ближня та далека периферія і нарешті 

зовнішній простір [31, c. 124].  

Найсуттєвішими відмінностями між світ-імперіями та світ-

економіками є такі: світ-імперія має тільки одне ядро; у світ-економіці 

ядром може виступати як одна держава, так і кілька; світ-імперія завжди 

обмежується кордонами тільки однієї цивілізації, тоді як світ-економіка 

здатна об’єднувати кілька цивілізацій; інтегральним чинником у світ-

імперії є примус, політична та військова сила, а світ-економіки 

формуються добровільно, виходячи з економічної доцільності розвитку 

міждержавного обміну товарами та послугами; для існування світ-імперії 

вирішальне значення має наявність сильного у політичному, 

економічному, військовому аспектах ядра (центру), а в разі світ-економіки 

наявність розвинених держав центру лише констатується. Акцент робиться 

на стійкості економічних зв’язків у системі [31, с. 124-125]. 

Світ-економіка має трирівневу структуру. В її центрі, або ядрі, 

перебувають високорозвинені держави, які домінують в економічних 

відносинах, отримують додаткові прибутки зі світового поділу праці, що 

визначають світову політику. Ядро світ-системи складається з кількох 

держав, тобто фактично із «соціоісторичних організмів». Утім вони не є 

рівноправними, бо одна з них виступає гегемоном. Історія ядра – це історія 

боротьби за гегемонію між декількома претендентами, перемоги одного з 

претендентів, його панування над світ-економікою та подальшого 

занепаду. Проте вважається, що взаємовідносини ядра та периферії є 

головними в межах світ-системи. Їх сутність полягає в тому, що держави 



  32 

ядра безоплатно привласнюють надлишок, створений у країнах периферії. 

Периферію світ-економіки становлять країни, які постачають сировину 

країнам ядра і тому економічно та політично залежні від останніх. 

Напівпериферійні країни світ-економіки посідають проміжне положення 

між державами ядра і периферії (держави Центральної, Східної Європи, 

країни Південно-Східної Азії, що прискорено розвиваються, Україна, 

Росія) [30]. 

Розглянувши категорію «світ-система», логічно дослідити суб’єктів 

світ-системи. У роботі вживається термін «суб’єкти світ-системи», 

оскільки провідним підходом є світ-системний аналіз, однак вважаємо, що 

ця категорія близька до загальноприйнятих – актор та учасник 

міжнародних відносин. Враховуючи той факт, що світ-системний аналіз 

перебуває в полі світової політики, до суб’єктів світ-системи, крім 

державних учасників, належать також недержавні, які діють у межах 

світової системи, світ-систем та світ-економік. Серед недержавних 

учасників міжнародних відносин виокремлюють міжурядові організації, 

неурядові організації, транснаціональні корпорації та інші громадські сили 

та рухи, що діють на світовій арені. Зростання їх ролі і впливу – відносно 

нове явище в міжнародних відносинах, характерне для другої половини 

ХХ ст. 

У цілому, в немарксистських концепціях міжнародних відносин 

переважно увага приділяється таким поняттям, як «світ-система» і «світ-

економіка», тоді як «держава» є лише зручним інституційним 

посередником панівного в міжнародному масштабі класу, покликаним 

забезпечити його домінування над світовим ринком [32]. Дослідження 

представників неомарксизму орієнтовані на вивчення розвитку світової 

системи, яка формується в першу чергу провідними державами. Завдяки 

технологічному відриву і значній військовій могутності вони володіють 

інструментами тиску на інших суб’єктів світ-системи та можливістю 

визначати світову політику в цілому. Абсолютизувати ступінь їх 
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домінування не варто, втім саме в розвинених державах відбувається 

генерація інновацій, які охоплюють не тільки науково-технологічну, а й 

політичну сфери. На підставі цього закономірно припустити, що основні 

тенденції трансформації сучасної світ-системи закладаються провідними 

державами. Не можна заперечувати можливість зародження нових 

тенденцій в інших державах, однак для їх втілення вони не володіють 

достатніми, в порівнянні з провідними державами, ресурсами [33]. 

Отже, в соціології міжнародних відносин для позначення носіїв або 

учасників соціальних відносин склалося кілька термінів. Із них найбільш 

широким за змістом є термін «соціальний суб’єкт» – індивід, група, клас 

або спільність людей, що вступають між собою у відносини, тобто 

взаємодіють один з одним з приводу та / або за допомогою певного 

об’єкта. Один з основних критеріїв виділення суб’єкта – його наділеність 

свідомістю і здатність до дії. Найбільш вживаним терміном, яким у науці 

про міжнародні відносини прийнято позначати учасників взаємодії на 

світовій арені, є термін «актор». В цьому контексті американські 

дослідниці Б. Рассет і Х. Старр підкреслюють, що «Шекспір уявляв собі 

весь світ як велику сцену, а людей її акторами». Однак з огляду на те, що 

значення терміна «актор» в українській мові є набагато вужчим, більш 

конкретним, а також те, що в цьому своєму конкретному, вузькому 

значенні (як особа, яка виконує заздалегідь задану роль іншого персонажа) 

в науці про міжнародні відносини він практично не вживається, у 

вітчизняній літературі прийнято термін «актор» [34]. 

Б. Рассет і Х. Старр зазначають, що термін «актор» має низку 

переваг. По-перше, він відбиває широкий спектр спільнот, які взаємодіють, 

і тому є всеосяжним. По-друге, він акцентує увагу на поведінці спільнот. 

Тим самим цей термін допомагає зрозуміти сутність спільноти, що 

поводить себе певним чином і здійснює певні дії. Нарешті, по-третє, він 

допомагає зрозуміти те, що «різні актори грають різні ролі: деякі з них 

займають авансцену і є «зірками», тоді як інші залишаються не більше ніж 
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статистами або ж членами хорової групи. І водночас всі вони беруть участь 

у створенні закінченої вистави на світовій сцені» [35, с. 72]. 

Значущою віхою в міжнародних дослідженнях з питання учасників, 

акторів міжнародних відносин виявилася публікація в 1972 р. монографії 

під редакцією Дж. Ная і Р. Кохейна «Транснаціональні відносини та 

світова політика». Автори сформулювали ідею трансформації 

Вестфальської моделі світу під впливом діяльності недержавних 

транснаціональних акторів. Тим самим було покладено початок одному з 

напрямків неолібералізму – транснаціоналізму, або плюралізму. Дж. Най і 

Р. Кохейн розширили уявлення про «акторність» на міжнародній арені. 

Поруч із державами як акторами світової політики почали виступати 

недержавні учасники. Дж. Най і Р. Кохейн уже на початку 1970-х рр. 

побачили мережевий ефект впливу недержавних акторів на світову 

політику. Вчені наочно продемонстрували ідею про трансформацію 

політичної моделі світу. Вона полягала в тому, що до міждержавної 

взаємодії додавалася транснаціональна взаємодія інших акторів [36]. 

На переконання представників більшості теоретичних напрямів і 

шкіл, типовими міжнародними акторами є держави, а також міжнародні 

організації. В цьому контексті М. Каплан розрізняє три типи міжнародних 

акторів: національний (суверенні держави), транснаціональний 

(регіональні міжнародні організації, наприклад, НАТО) й універсальний 

(всесвітні організації, наприклад, ООН) [37]. М. Мерль в якості типових 

міжнародних авторів розглядає держави, міжнародні організації та 

транснаціональні сили (наприклад, мультинаціональні фірми, а також 

світову громадську думку) [38]. Ф. Брайар і М.-Р. Джалілі додають до цих 

трьох типів інших потенційних акторів – національно-визвольні рухи, 

регіональні та локальні спільності: наприклад, Європейська Рада комун, 

Європейська Конференція місцевих органів влади [39, c. 31]. Дж. Розенау 

вважає основними міжнародними акторами держави, підсистеми 

(наприклад, органи місцевої адміністрації, що володіють певною 
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автономією в міжнародній сфері), транснаціональні організації (такі, як, 

наприклад, компанія з виробництва мікросхем «Європейські кремнієві 

структури», що існують поза межами національної юрисдикції), когорти 

(наприклад, етнічні групи, церкви тощо), рухи [40]. Із наведених прикладів 

зрозуміло, що вчені одностайні відносно основних типів міжнародних 

акторів, до яких належать, перш за все, держави і міждержавні 

(міжурядові) організації. Питання про інших учасників міжнародних 

відносин залишається предметом теоретичних розбіжностей [34].  

На переконання російської дослідниці М. Лебедєвої, наприкінці ХХ 

ст. – на початку ХХІ ст. з акторами світової політики відбуваються 

інтенсивні зміни, які виявилися у такому: 

1. Масштаби транснаціоналізації (іншими словами, масштаби 

діяльності за межами національних кордонів однієї держави) стали 

величезними. Міжнародних неурядових організацій, за різними оцінками, 

нараховується від 7 000 [41] до 30 000 [42];  

2. Одночасно з процесом транснаціоналізації спостерігається процес 

гібридизації акторів, а також переплетіння їх функцій. Це призводить до 

того, що стає неможливо чітко розділити акторів на державних і 

недержавних. Особливо інтенсивно ця тенденція стала розвиватися у ХХІ 

ст. Створюються різного типу партнерства, а саме: держави та бізнесу, 

неурядових організацій та держави, бізнесу та неурядових організацій 

тощо; 

3. Кардинальні зміни спостерігаються на рівні ключових акторів 

міжнародних відносин – держав. По-перше, відбувається розшарування 

ресурсного потенціалу держав. Поряд із самостійним військово-

політичним ресурсом все більш чітко виділяються різні види економічного 

ресурсу, а також соціально-гуманітарний ресурс. По-друге, відбувається 

розшарування держав, які перебувають в єдиній політичній системі – 

Вестфальській, по відношенню до самої цієї системи. «З’являються 

держави переважно вестфальські, переважно поствестфальскі (країни ЄС), 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7780#_edn11
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7780#_edn12
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переважно довестфальскі (наприклад, Сомалі)» [43]. У кожній із цих 

категорій є власні держави-актори світової політики. По-третє, набуває 

розвитку феномен «трансдержавності». Його сутність полягає в тому, що 

різні міністерства і відомства починають активно взаємодіяти зі своїми 

партнерами за кордоном; 

4. З’являються нові феномени, які яскраво демонструють 

«акторність» недержавних структур та організацій; 

5. Останнім часом все частіше спостерігаються процеси утворення 

нових акторів світової політики, або учасників, які все ближче підходять 

до цієї категорії [43].  

 

 

1.2. Ступінь наукової розробки дослідження міжнародно-

політичної консолідації 

 

 

На сучасному етапі формування міжнародного порядку все 

актуальнішим стає питання його консолідації з метою вирішення 

глобальних проблем появу яких зумовив глобалізований світ. Їх вирішення 

є запорукою недопущення апокаліптичного сценарію у розвитку людства. 

Зміни в суспільному розвитку зробили проблему консолідації необхідною 

умовою регулювання загальнолюдських відносин. Завдяки ним тенденція 

консолідації міжнародного порядку стає політичною необхідністю, 

покликаною забезпечити стабільний розвиток всього світового 

співтовариства. З цієї точки зору наростання глобальних проблем і потреба 

в їх спільному вирішенні якраз і актуалізують консолідацію міжнародного 

порядку. У світовому співтоваристві починає формуватися новий розклад 

сил, виникають різні підходи до розв’язання нагальних проблем та 

зниження конфрантаційності міжнародної системи.  
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Аналіз ступеня розробленості проблеми дослідження дає підстави 

зазначити, що процес консолідації міжнародного порядку з метою 

вирішення глобальних кризових явищ залишається недостатньо вивченим. 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне розглянути всі концепції 

міжнародно-політичної консолідації та класифікувати їх. 

У науковій політологічній і соціологічній літературі вивчення 

феномену та процесу консолідації є відносно новим, і в сучасній 

зарубіжній і вітчизняній політології спостерігається все вищий інтерес до 

цієї проблеми. 

Термін «консолідація» (від лат. сonsolidatio – зміцнювати, 

зрощувати, об’єднувати) використовується досить часто в різних 

контекстах. Авторська класифікація дозволила виокремити такі найбільш 

розроблені концепції, як: 

1. Консолідації громадянського суспільства; 

2. Національної консолідації; 

3. Консолідації демократії; 

4. Консолідації світового співтовариства. 

У межах останньої концепції виокремлюються дві підконцепції 

консолідації. 

4.1. Консолідація міжнародного порядку у вирішенні проблеми 

тероризму та нерозповсюдження зброї, матеріалів масового знищення.  

Враховуючи той факт, що молода наукова дисципліна консолідологія 

перебуває в процесі розробки, автор дослідження вважає за необхідне 

внести у класифікацію синоніми терміна «консолідація», які також 

відбивають прагнення світового співтовариства вирішити різноманітні 

глобальні проблеми. Отже, в межах четвертої класифікації пропонуємо 

розширити існуюче поняття глобальне партнерство країн «Групи семи» 

(«G-7») проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» і 

використовувати його в межах консолідації світового співтовариства з 

метою вирішення нагальних проблем. 
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4.2. Консолідація міжнародного порядку у забезпеченні сталого 

розвитку людства. 

Визнаючи, що глобальна системна криза, природні і техногенні лиха 

залишаються одними з основних загроз стабільності міжнародній системі, 

впливають на зовнішню політику держав, завдають величезної шкоди 

державам і сталому розвитку міжіжнародної системи в цілому, додаємо до 

авторської класифікації концепцію  міжнародного порядку, що має на меті 

забезпечити сталий розвиток людства в контексті за рахунок консолідації 

акторів міжнародної системи [1, c. 10-11]. 

Авторська концепція ґрунтується на тому, що комплекс кризових 

явищ у найрізноманітніших сферах і на різних рівнях, від локального до 

глобального, свідчить про відсутність необхідних механізмів і відповідно 

про нездатність світової спільноти подолати кризу, яку можна вважати 

глобальною системною кризою, причиною та наслідком якої є криза 

світоуправління. Отже, сучасна кризова ситуація на глобальному рівні 

наполегливо вимагає пошуку засобів і чинників, що сприятимуть 

стабілізації соціально-економічних і політичних відносин, консолідації 

суспільних сил і різноманітних учасників міжнародної системи: держав, 

міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій тощо.  

Консенсус, також як і соціальне партнерство є об’єктивно 

необхідними передумовами подальшого стабільного розвитку світової 

спільноти. Проте доводиться констатувати, що за теперішніх обставин 

консолідація тлумачиться доволі фрагментарно в різних контекстах. 

Найчастіше консолідаційний підхід простежується у спробах дослідників 

вирішити проблеми, в основному, на локальному, регіональному, рідше – 

на глобальному рівнях, переважно в контексті подолання певних 

ізольованих кризових наслідків. При цьому консолідація у форматі 

комплексного підходу до взаємодії міжнародно-політичних акторів на 

глобальному рівні майже не розглядається. Тож, представлене дослідження 

є першою спробою цілісного політологічного аналізу феномену 



  39 

консолідації, і воно покликане актуалізувати подальші розробки в межах 

встановлення нової дисципліни – консолідології [1, c. 11-12]. 

Враховуючи зазначене вище, автор розуміє під терміном 

«консолідація міжнародного порядку» об’єднання зусиль учасників 

міжнародних відносин, спрямованих на подолання наявних та запобігання 

евентуальних кризових явищ на глобальному рівні регулювання 

міжнародною системою з метою її подальшого стабільного розвитку. 

Важливим елементом консолідації є згода, заснована на довірі та прагненні 

стабільного світового розвитку міжнародної системи. 

На рубежі XX та XXI ст. міжнародна система опинилася в ситуації 

надзвичайно гострої системної кризи, що охопила всі сфери життя 

суспільства, національних і транснаціональних акторів. Це зумовило 

пошук інноваційних шляхів і способів виходу з неї. Кризовий стан 

суспільства в цілому на глобальному рівні настійливо вимагає зміни всієї 

системи цінностей і наявних політичних інститутів, гостро потребує 

демократичної глобальної перебудови міжнародної системи [1, c. 12].  

Консолідація міжнародного порядку на даний момент має 

фрагментарний характер через неефективні механізми, діяльність 

міжнародних організацій, в першу чергу ООН, а також міжнародних груп – 

«Групи семи» та «Групи двадцяти», провідних ТНК, найбільш впливових 

індивідів. За наявності усвідомлення необхідності спільного злагодженого 

вирішення глобальних проблем уявляється все ж таки можливим створити 

необхідні умови, за яких консолідація може набути цілісного характеру, 

«переважно з основних напрямів і стратегій політичного, соціально -

економічного та етнокультурного розвитку» [44, c. 139]. 

Необхідною умовою консолідації є наявність механізмів духовно-

ціннісного впливу, здатного гуманізувати та інтегрувати учасників 

міжнародної системи в єдиний цілісний соціальний організм, що 

заснований на спільності ідей, поглядів і позицій щодо вирішення 

ключових проблем. Необхідним також є прийняття цілісної політичної 
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стратегії. Вона має на меті визначати єдині цілі та узгоджувати інтереси, 

що матимуть компромісний характер вирішення проблем і основних 

суперечностей поміж акторами міжнародної системи. На базі стратегії 

повинні бути вироблені нові та вдосконалені існуючі організаційно-

управлінські механізми, що забезпечуватимуть консолідовану й 

цілеспрямовану діяльність усіх учасників міжнародної системи та 

утвердження системи політико-адміністративного управління нею. 

Консолідація повинна сприяти загальновизнаності найважливіших 

засадничих положень розвитку міжнародної системи та діяльності її 

інститутів. 

Досягнення консолідації міжнародного порядку має стати завданням 

виняткової значущості, адже складність вирішення цієї проблеми полягає 

ще й у тому, що людство поділяється на групи, об’єднані нерідко 

політичними поглядами, економічними інтересами, конфесійною або 

національною належністю, геополітичними домаганнями тощо. Така 

строкатість у глобальному суспільстві стає чинником посилення протиріч 

у світовому співтоваристві. Через це часто з’являється ворожість у 

міждержавних відносинах. У цілому, учасники міжнародної системи не 

можуть створювати взаємоприйнятні відносини в  політичному та 

економічному вимірі [1, c. 13]. 

Із розвитком глобалізаційних процесів кількість учасників 

міжнародної системи зростає. Їх множинність впливає на трансформацію 

структури міжнародної системи та зумовлює посилення суперечностей, 

наприклад, коли мова йде про інтереси транснаціональних корпорацій та 

інших великих монополій, які задіяні у сфері стратегічних ресурсів, 

насамперед енергетичній. За цих умов дуже важливо, щоб були знайдені 

способи умиротворення посилюваних інтересів на користь досягнення 

міжнародного консенсусу, що забезпечує мир і безпеку в усіх його вимірах 

– національних, регіональних і загальних. Це також необхідно тому, що 

досі наявна тенденція посилення контролю деяких країн над джерелами 
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дешевої та найбільш доступної природної та іншої енергетичної сировини. 

Тим часом інтереси миру і безпеки вимагають, щоб будь-які геополітичні 

пріоритети країн чи союзів держав задовольнялися цивілізовано, з 

дотриманням не тільки так званих «правил гри», а й насамперед принципів 

міжнародного права. В іншому випадку людство своїми необдуманими 

діями стимулюватиме формування нових терористичних центрів й 

осередків міжнародної напруженості  [45]. 

За останні роки значно зросла кількість публікацій та наукових 

досліджень, присвячених вивченню та аналізу різних рівнів консолідації. 

Однак у контексті консолідації міжнародного порядку ця проблематика 

залишається слабо вивченою. Наукова проблема дослідження обумовлена 

недостатньою розробленістю концепції консолідації міжнародного 

порядку в цілому, зокрема його міднародно-політичних аспектів, і 

вимогою пошуку перспектив процесу консолідації учасників міжнародної 

системи. У зв’язку з цим перед автором виникає низка питань, що 

передбачають теоретико-методологічне осмислення й аналіз міжнародно-

політичної консолідації як передумовою розвитку глобального розвитку, 

вивчення джерел, які розкривають загальнотеоретичні підходи до 

дослідження складових поняття «консолідація» і взаємопов’язаних 

суміжних категорій, а саме «глобальне управління», «міжнародний 

порядок», «глобалізація», «міжнародна система», «світ-система» тощо, які 

досліджуються в роботі. 

У науковій літературі з проблеми консолідації практично відсутні 

дослідження, які б комплексно розглядали її теоретичні основи, чинники, 

способи та методи її досягнення. Констатуємо, що найчастіше консолідації 

в її політичному контексті розглядається як соціальний процес, 

національна консолідація та у вивченні проблеми національної безпеки. 

Розглядаючи рівень наукової розробленості досліджуваної проблеми, 

автор дійшов до висновку, що в політологічній літературі вивчення 

процесу консолідації є відносно новим, хоча на ранніх етапах розвитку 
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політичної думки вчені та політичні діячі розглядали різні шляхи 

забезпечення єдності держав і головний акцент робився на політичній та 

етнічній консолідації суспільства 

Автор також ставить перед собою завдання вивчити можливості 

політичної модернізації наявних механізмів глобального регулювання в 

якості необхідної умови консолідації міжнародного порядку, особливості 

його реалізації в умовах глобальних міжнародно-політичних 

трансформацій, можливості його оптимізації. Отже, перед тим як перейти 

до докладного розгляду авторської класифікації концепцій консолідації 

стисло зупинімося на важливій її умові – політичній модернізації. 

Цей аспект виявляється для нашого дослідження вельми важливим 

тому, що перспективу виведення світової спільноти з кризи пов’язуємо 

саме з політичною модернізацією, яка є неминучою та необхідною. Без 

політичної модернізації міжнародної системи подолання глобальної 

системної кризи уявляються малоймовірним. Правильно обраний напрям 

політичної модернізації міжнародної системи може стати визначальним 

чинником консолідації міжнародного порядку.  

Огляд класичних робіт зарубіжних учених і дослідників 

пострадянського простору, що стосується досліджуваної проблематики, 

дозволить автору краще осмислити політичний феномен і процес 

консолідації.   

Серед робіт зарубіжних класиків і сучасників слід виділити таких 

учених, як X. Арендт [46], У. Бек [47], М. Вебер [48], Р. Даль [49], 

К. Лефор [50], Н. Макіавелі [51], К. Шмітт [52]. Серед наукових здобутків 

російських науковців виокремлюємо праці Т. Алексєєвої [53], І. Ільїна [54], 

Л. Гумільова [55], І. Василенко [56]. 

Значний внесок у розробку проблематики, що пов’язана з 

політичним розвитком, політичним моделюванням, глобальними 

політичними трансформаціями та політичною адаптацією, на наш погляд, 

зробили передусім такі зарубіжні вчені, як Г. Алмонд [57],  Д. Аптер [58], 
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Р. Арон [59], Д. Бел [60], С. Блек [61], Л. Біндер [62], Т. Веблен [63], 

Р. Інглхарт [64], Д. Колема [65], Т. Парсонс [66],  М. Леві [67], У. Ростоу 

[68],  А. Турен, Ю. Хабєрмас [69], В. Цапф тощо.  

Важливим аспектом при вивченні феномену політичної консолідації 

стала методологія теорії політичної модернізації, а саме концепції 

Ф. Теніса [70], М. Вебера [71], Е. Дюркгейма, Т. Парсонса [72], А. Турена. 

У цьому зв’язку зазначимо, що зазвичай поняття «політична модернізація» 

вживають щодо органів, що здійснюють перехід до індустріального 

суспільства і демократичного політичного устрою. У цьому випадку 

підкреслюється, що політична модернізація є імпортуванням 

периферійними країнами соціальної модернізації і політичних інститутів, 

що сформувалися в високорозвинутих демократичних державах. 

Концепція суспільно-політичної модернізації виникнула як теоретичне 

підгрунття політики Заходу стосовно інституту національних держав та в 

підсумку перетворилася на обґрунтування певної загальної моделі 

цивілізаційного процесу, мета якого полягає в аналізуванні характерних 

рис і напрямів переходу від традиційного до раціонального суспільства. 

У цьому контексті слід підкреслити важливе значення 

цивілізаційного підходу до проблеми модернізації Ш. Ейзенштадта, 

викладеного ним у книзі «Революції та перетворення суспільств. 

Порівняльне вивчення цивілізацій». Констатуємо, що вчений зробив 

значний внесок у розробку теорії модернізації, цивілізації та революції. 

Він виділив основні суперечності модернізації, що дозволило автору 

розробити основу для створення її багатовимірної моделі, яка розкриває 

різні сторони впливу модернізації на характер суспільного розвитку, її 

взаємозалежність з проблемою консолідації суспільства, а також 

підкреслити, що модернізація є багатовимірним, суперечливим процесом і 

тому її не можна зводити лише до засвоєння досягнень західних країн [73]. 

Інший, не менш відомий теоретик модернізації С. Блек розглядав 

модернізацію як адаптацію традиційних інститутів до нових функцій, які 
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відбивають безпрецедентне зростання людського знання, що дозволяє 

встановити контроль над навколишнім середовищем [74, с. 78, 46]. М. Леві 

трактував модернізацію як «загальну соціальну революцію», що заходить 

настільки далеко, наскільки це можливо без руйнування самого 

суспільства [75, с. 735].  Д. Джермані у цьому зв’язку зазначав, що аспекти 

модернізації становлять процес єдиної структурної зміни суспільства та не 

віддільні один від одного[76, с. 17, 21]. 

Актуальні проблеми політичної модернізації, її впливу на суспільний 

прогрес, демократичної адаптації та напрями суспільної консолідації 

представлені в монографіях і статтях таких російських дослідників, як: 

А. Вишневського [77], О. Гаман-Голутвіної [78], С. Каспе [79], 

В. Красильщікова [80], Г. Купряшина [81], Н. Наумової [82], А. Панаріна 

[83], В. Пантіна [84], Е. Строєва [85], В. Тішкова [86], А. Чешкова, 

В. Ядова [87]. 

В РФ останніми роками захищена низка докторських і кандидатських 

дисертацій, присвячених дослідженню різних наукових проблем 

консолідації. Серед робіт, які заслуговують на увагу, такі наукові доробки 

вчених пострадянського простору: Г. Гусєв «Міждержавна взаємодія у 

сфері боротьби з тероризмом на глобальному та регіональному рівнях» 

[88], Р.  Мелікян «Інформаційна безпека в процесі демократичної 

консолідації» [89], І. Хінтба «Консолідація демократії: сутність, чинники, 

моделі» [90], Е. Агєєва «Політичні аспекти консолідації сучасного 

російського суспільства: на прикладі поліетнічного регіону» [91], 

Е. Терешина «Консолідація демократії в умовах трансформації політичної 

системи суспільства: теоретико-методологічний аналіз» [92], 

Ю. Матвєєнко «Політична модернізація як фактор консолідації сучасного 

російського суспільства», О. Щукіна «Чинники процесу консолідації 

громадянського суспільства: досвід соціально-філософської 

концептуалізації» [93], А. Бондар «Зміцнення інститутів держави як 

фактор консолідації російського суспільства» [94]. 
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Розглянувши загальні питання, які є вступними при вивченні 

феномену міжнародно-політичної консолідації та дають поверхове 

уявлення про необхідність опрацювання даної проблематики як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях, проаналізуємо усталені 

концепції консолідації з авторської класифікації. 

1. Взаємодія держави і громадянського суспільства в ході 

демократичних перетворень вважається пріоритетним напрямом на шляху 

до демократії та консолідації. Тому передусім звернімося до відомих 

класичних робіт про громадянське суспільство Г. Гегеля [95], Дж. Локка 

[96], Ж.-Ж. Руссо [97], А. де Токвиля [98] тощо. Для комплексної розробки 

теми дисертаційного дослідження використовувалися роботи, що 

розкривають сучасне розуміння громадянського суспільства (А. Лейпхарт 

[99], Д. Растоу [100], А. Пшеворсьсий [101] тощо). Актуальні сучасні 

проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави в РФ 

представлені в монографіях і наукових публікаціях Б. Гершунського [102], 

В. Граждана [103], М.  Ільїна [104], З.  Зотової [105], В. Кулінченко [106], 

А. Мельвиля [107], А. Панаріна [108], О. Харитонова [109], А.  Циганкова 

[110]. 

З точки зору сучасних тенденцій суспільно-політичного розвитку для 

вивчення можливих моделей консолідації суспільства суттєвою є розробка 

так званої теорії мереж. Значний внесок у розробку цієї теми зробив, 

наприклад російський вчений Л. Сморгунов [111]. Вивчення 

методологічних підходів, зокрема мережевого, до політичного і 

соціального управління представлено в статтях А. Дегтярьова [112], 

М. Урбана [113], М. Афанасьєва [114],  В. Сергєєва та Н. Айо [115].   

Для розробки інтегрованої концепції дослідження автор 

використовував також теоретичні аспекти політичної регіоналістики. Це 

дозволило дослідити процеси суспільної консолідації на рівні регіону. 

Значне місце посідають наукові доробки вчених пострадянського 
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простору, серед них виокремлюються роботи В. Комаровського, 

Р. Туровського та ін. [116-118].  

Ціннісні аспекти консолідації висвітлюються в роботах 

Т. А. Алексєєвої [119], Б. Г. Капустіна, І. К. Пантіна, Е. С. Сарматіна  [120] 

тощо.  

Питання консолідації суспільства тією чи тією мірою розглядаються 

в статтях російських соціологів і політологів, де досліджуються конкретні 

можливості застосування згаданих нами теорій, концепцій і підходів. 

Регіональні особливості політичних процесів висвітлювалися в 

дисертаційних роботах різного рівня. Серед основних слід виділити роботи 

М. А. Аюпова «Політико-трансформаційні процеси в регіонах» [121], 

К. Іманалієва «Національна ідея як фактор політичної консолідації 

суспільства» [122], М. Ф. Косих «Взаємодія політичних партій і рухів з 

державою як умова реформ російського суспільства» [123], 

Ю. І. Матвєєнко «Політична модернізація як фактор консолідації 

сучасного російського суспільства» [124]. 

Проблема консолідаційної ролі громадянського суспільства є однією 

з центральних у роботах таких російських авторів, як А.  С. Ахієзер [125], 

В. В. Вітюк, М. В. Ільїн, А. Ю. Мельвіль [126], І. Клямкін [127], В. Лапкін 

[128], В. Пантін, [129] М. С. Кудряшова [130], М. В. Рац, Б. Г. Слєпцов, 

Г. Г. Копилов [131], В. С. Стєпін [132], В. І. Толстих [133], І. Шапіро [134].   

З-поміж західних авторів, дослідницький інтерес яких також 

стосується проблем консолідації громадянського суспільства, назвемо 

таких: Е. Геллнер [135], Х. Зандкюлєр [136], Дж. Коен, Е. Арато [137], 

Ю. Хабермас [138], Х. Арендт [139],  Р. Хайєк [140],  С. Гантінгтон [141], 

А. Турен [142], М. Уольцер [143],  Дж. Роулз [144], Дж. Лінц [145]. Роботи 

зазначених дослідників присвячені аналізу явища консолідації 

громадянського суспільства. Однак дослідження феномену консолідації 

вимагає застосування цілісного підходу. Він передбачає опис основних 
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елементів консолідованого суспільства, а також враховує аналіз 

механізмів, напрямів і факторів цього процесу, які ще недостатньо вивчені. 

Отже, умовами гармонічного розвитку суспільства, з позицій 

зазначених учених, можуть стати лише громадянське суспільство, відносно 

автономне політичне суспільство, підпорядкування держави та основних 

політичних акторів пануванню права, захист індивідуальних свобод і 

соціального життя, інституціоналізоване державне управління тощо.  

2. Розглянувши проблему консолідації громадянського суспільства, 

перейдемо до розгляду концепцій національної консолідації. Перші 

дослідження проблеми національної консолідації з’явилися ще у другій 

половині XVII ст. – на початку XVIII ст. з розвитком націй і національних 

держав. У цей період ключову роль у політичній та національній 

консолідації відігравала держава, яка сприяла розвитку культури, освіти, 

мови. Дослідники по-різному розглядали проблеми виникнення і сутність 

націй, виділяли різні підходи до націй, зокрема виділяли різні чинники 

національної консолідації: культурні, етнічні та історичні.  

У процесі функціонування держав відбуваються трансформації 

інститутів, структур, змінюється світосприйняття громадян, виникають 

загальні та специфічні тенденції суспільно-державного розвитку, 

формуються інтереси, уподобання, ставляться цілі й визначаються  

стратегії. Для їх реалізації і переважно ефективного розвитку державі 

необхідна консолідація суспільства. Феномен і процес консолідації 

багатогранний і вимагає наукового обґрунтування. Для нашого 

дослідження основний інтерес становить вивчення політичних аспектів 

консолідації. Під політичними аспектами автор розуміє ті особливості, 

умови, чинники суспільної сфери, які безпосередньо пов’язані з розвитком 

держави як ядра політичної системи, з існуванням і функціонуванням 

політичного режиму, а також сприяють інтеграції суспільства у процесі 

досягнення цілей. 
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У контексті вивчення проблем міжнародно-політичної консолідації 

національної консолідації варто зазначити праці таких українських учених, 

як О. Дергачов [146], А. Мальгіна, І. Іванов [147], А. Луцишин [148],                    

І. Піляєв [149], С. Федуняк [150].   

Український дослідник різних аспектів консолідації С. Федуняк [151-

153] виокремлює три виміри консолідації. Зміна балансу сил у 

безпековому вимірі зумовлює трансформацію міжнародного порядку. Як 

влучно зазначає автор, трансформація системи міжнародних відносин 

зумовлює формування нового балансу сил і відповідно нового режиму 

безпеки завдяки реструктуризації ключових компонентів її системи. 

«Консолідація» стає основною категорією, яка визначає характер процесів 

у системі міжнародних відносин і відбувається у трьох  

вимірах. «По-перше, це цивілізаційна консолідація, сутність якої полягає у 

самовизначенні держав на основі спільної історії, духовних цінностей, 

релігії тощо, а також створенні відповідних інституційних форм. По -

друге, консолідація на пострадянському просторі у сфері безпеки, з огляду 

на схожі проблеми та завдання, що стоять перед молодими державами і 

виявляються через формування і зміцнення авторитарних та 

напівавторитарних режимів. По-третє, консолідація інститутів 

безпеки шляхом формування інтегрованої системи безпеки у складі 

Євроатлантичного та Євразійського компонентів». В цьому контексті 

вчений зокрема зазначає, що характер та інтенсивність перебігу трьох 

зазначених процесів суттєво впливатиме на розвиток міжнародної системи 

впродовж принаймні найближчих десятиліть [152, с. 30, 31]. 

Сутність цивілізаційної консолідації полягає у «групуванні країн на 

основі історичної та культурно-релігійної близькості. Це означає, що під 

час прийняття стратегічних рішень й обрання довгострокових орієнтацій 

держави більше керуватимуться такими чинниками, як ментальна 

спорідненість і схоже розуміння базових цінностей, що сформувалися на 

основі спільного історичного розвитку. Геополітичні інтереси та 
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традиційні союзники при цьому відходитимуть на другий план». Зазначене 

підтверджується тим, що, наприклад критерії запрошення до НАТО чи ЄС 

мають не «політичний», а «цивілізаційний» характер. Вчений зокрема 

зазначає, що на протязі ХХ ст. політика основних учасників міжнародної 

системи була поєднанням цивілізаційної та геополітичної консолідації і  в 

основному практикувалося у країнах «третього світу» для боротьби з 

ідеологічним супротивником. «Великі держави підтримували ідеологічно 

близькі режими, не забуваючи при цьому створювати форпости у 

стратегічно важливих регіонах світу для захисту власних довготривалих 

воєнних та економічних інтересів». Після завершення «холодної війни» 

дедалі чіткіше став виявлятися зсув до цивілізаційних чинників, що перш 

за все виявилося у розповсюджені «Заходом» неоліберальної моделі 

глобалізації та демократизації. Разом з тим геополітичні мотиви 

продовжують визначати політику Заходу у ряді регіонів, зокрема у 

Перській затоці та Центральній Азії. Наприклад, у Центральноазійському 

регіоні США підтримують місцеві режими  в обмін на можливість 

довготривалої військової присутності в регіоні. Беззаперечним виглядає 

твердження вченого про те, що «тоді як Європа об’єднується на основі 

демократичних цінностей, на пострадянському просторі переважно 

відбувається консолідація авторитарних та напівавторитарних режимів. Це 

впливає на характер процесів у галузі безпеки в регіоні Європи та Євразії, 

що виявляються через створення відповідних підсистем на основі вже 

діючих інститутів» [152, с. 32-35]. 

Інтерес представляє собою робота А. Луцишин «Національна 

консолідація України в умовах демократизації суспільства». Дослідниця 

зокрема зазначає, що «консолідованість є однією з важливих ознак зрілої 

держави та формою існування сучасних націй. Це властивість, яка 

досягається в процесі формування і розвитку нації, і без національної 

консолідації, тобто об’єднання, згуртування та зміцнення держави, 

неможливий стабільний розвиток. Консолідація у широкому значенні 
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визначає якість державності та конкурентоспроможність нації і тому 

залишається важливим та актуальним для більшості сучасних держав. 

Кожна держава намагається вибудовувати свою модель національної 

єдності та національної консолідації» [148]. 

Довгий час у багатьох європейських країнах втілювалася політика 

жорсткого централізму, держава залишалася основним чинником 

консолідації, нація розглядалася як синонім держави, а зацікавленість 

національною проблематикою була мінімальною. Для європейських 

учених проблематика національних питань стає однією з найбільш 

актуальних і дискусійних у середині XIX ст. Епоха національного 

відродження в країнах Європи актуалізувала питання розвитку націй, 

міжнаціональних відносин, національної єдності та консолідації нації. У 

цей період учені по-різному бачать роль національної консолідації, нації, 

титульного етносу, національних меншин. Етнонаціональний консенсус 

розглядається не тільки як засіб вирішення міжетнічних чи 

міжнаціональних суперечностей, але і як механізм попередження та 

усунення можливих конфліктних чинників [2, с. 41]. 

Вивчення проблеми політичної та національної консолідації 

інтенсифікувалося в другій половині XX ст. Розглядаючи проблему 

консолідації, зокрема, демократичної консолідації, відомий американський 

політолог, професор Європейського університету у Флоренції Філіп 

Шмітер ввів поняття «консолідологія», вважаючи, що вона може стати 

новим самостійним напрямом у політичній науці. 

Ф. Шмітер виділив об’єкт і суб’єкт консолідології. Зокрема, об’єктом 

вивчення консолідології, на думку вченого, є різні види консолідації: 

національна, соціальна, політична, етнічна, громадська. Суб’єктами 

консолідології є особи, групи інтересів, політичні партії та громадські 

організації, політичні, національні та суспільні інститути. Предметом 

консолідології може бути вивчення стабілізації політичних систем. В 

цьому контексті Ф. Шмітер зазначає, що в майбутньому консолідологія 
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може стати повноцінною теоретичною дисципліною з практичними 

аспектами у сфері політики, яка розглядає комплекс проблем, що пов’язані 

з демократизацією, пошуком шляхів динамічної стабілізації політичних 

систем, що дозволить гарантувати їх стабільність та сталий розвиток. 

Однак, навколо проблеми консолідології продовжують вестися дискусії, 

тому що дослідження на сьогодні переважно проводяться в контексті 

переходу до демократії [2]. 

Сьогодні вже можемо констатувати, що, незважаючи на недостатню 

розробленість консолідології, її все ж можна вважати однією з провідних 

галузей порівняльної політології, що вивчає поряд з політичними 

трансформаціями, становлення владних режимів і політичних інститутів у 

різних регіонах світу. У цій галузі визнання здобули дослідження 

російських учених – О. Гаман-Голутвіної [154], І. Кудряшової [155], 

Б. Макаренко [156], Е. Мєлєшкіної [157], А. Мельвиля [158], В. Сергєєва, 

І. Тимофєєва, О. Харитонової, Л. Шевцової [159].  

Серед основних монографій та статей безпосередньо з консолідології 

виділимо роботи Т. Карла [160], Г. О’Донела [161], С. Гантінгтона [162], 

С. Фіша [163], Ф. Шмітера [164]. Водночас слід зазначити, що навколо 

правомірності, також як і значущості консолідології, як загальновизнаної 

частини в межах науки про міжнародні відносини ведуться дебати. Деякі 

російські дослідники серед яких виокремлюється В. Гельман [165], 

В. Лапкін, М. Лебедєва [166], А. Мельвіль [167], В. Пантін вважають 

науковий напрямок в межах консолідології достатньо вузьким, бо 

здебільшого феномен консолідації розглядається в рамках переходу до 

демократії. 

Конфліктна ситуація між суспільством і державою, що може 

виникнути часто-густо постає з приводу методів, а також способів та 

механізмів реалізації політичного курсу. Відповідно найважливішим 

чинником консолідації є чітке усвідомлення представниками влади та 

суспільством шляхів виходу з кризи та їх наслідків. У зв’язку з цим 
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умовою консолідації суспільства є не тільки теоретична розробка стратегії 

і тактики розвитку країни, але і їх практична реалізація за допомогою 

соціально орієнтованих методів. 

Слід зазначити, що об’єктом вивчення консолідології є власне 

консолідація в незалежності від політичного режиму. До суб’єктів, 

учасників міжнародних відносин, що вивчаються консолідологією, 

належать особистості в складі суспільства, групи інтересів, організації, 

інститути. До предмета консолідології може бути віднесено стосунки між 

основними акторами політичного процесу – державою і суспільством. 

У сучасній політології консолідологія ще не здобула достатнього 

поширення, тож вивчаються, в основному, механізми консолідації 

демократії, а сам по собі феномен консолідації залишається осторонь. Утім 

існує нагальна потреба в пошуку критеріїв й особливостей консолідації.  

Зрештою інтегрована концепція дослідження дозволить розглянути 

феномен консолідації суспільства, її процес у сучасній системі 

міжнародних відносин з різних боків. З точки зору теоретичного 

обґрунтування концепції, висновок бачиться в тому, що, незважаючи на 

соціальні, етнічні, культурні цінності, що лежать в основі будь-якого 

суспільства, без створення політичних умов для їх збереження та реалізації 

громадських інтересів консолідація світового співтовариства неможлива. 

Практично ж, навіть якщо в сучасному суспільстві перспективи 

консолідації існують, це аж ніяк не означає, що з плином часу їх потенціал 

зростатиме без продуманої політики, раціональних політичних і соціально -

економічних програм і стратегій. Саме тому процес консолідації вимагає 

наукового вивчення й осмислення, а надалі – раціонального використання 

наявних умов і факторів [91]. 

3. У цьому зв’язку розглянемо одну з найбільш розроблених 

концепцій у межах нашого дослідження – консолідацію демократії. 

Спочатку коротко охарактеризуємо еволюцію виникнення цього феномену 

у досліджуваному нами контексті. Передусім необхідно зазначити, що 
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виникнення терміна «консолідація демократії» пов’язане з теорією 

демократичних переходів або транзитів. 

Отже, класична теорія демократичних переходів (транзитів) 

допускає, що «транзит», який визначався Г. О’Донелом і Ф. Шмітером як 

«інтервал між одним політичним режимом та іншим» [161, с. 6], 

розпадається на три основні стадії: лібералізацію, демократизацію та 

консолідацію. Лібералізація означає ерозію політико-ідеологічних несучих 

конструкцій авторитарного режиму. Часто вона здійснюється в умовах 

кризи легітимності влади, викликаної економічними проблемами. 

Демократизація ж є стадією, що слідує за лібералізацією, причому остання 

готує для неї основу. Основна відмінність лібералізації від  демократизації 

полягає в тому, що лібералізація передбачає скорочення репресій і 

розширення свобод у межах чинного авторитарного режиму, тоді як 

демократизація передбачає зміну режимів. Однак навіть настання стадії 

демократизації, коли відбувається інституціоналізація демократичного 

режиму, не гарантує створення міцних основ стабільної демократії  [161, с. 

6, 7]. 

Критичного значення в цьому сенсі набуває теоретично фінальна 

стадія – консолідація демократії. Вона може бути визначена як складний і 

багатоплановий процес зміцнення інститутів демократії, розвитку та 

поширення демократичних цінностей, поведінкових норм і установок у 

свідомості індивідів і соціальних груп, що знаменує завершення транзиту 

та затвердження стабільної демократичної політичної системи. Причому 

консолідація розпадається на два етапи: негативну консолідацію, тобто 

стримування, зниження, якщо не усунення будь-яких серйозних викликів 

демократії, і позитивну консолідацію – впровадження та закріплення 

демократичних цінностей та установок у свідомості та поведінці мас і еліт 

[161, с. 20]. 

Отже, жорстка фіксація стадіального характеру перехідних процесів – 

одна з особливостей першого етапу еволюції знань у транзитології.  
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Другий етап еволюції теорії переходів (транзитів) припав на кінець 

1980-х - другу половину 1990-х рр. Він пов’язаний з осмисленням краху 

комуністичних режимів у СРСР і країнах ЦСЄ крізь призму 

транзитологічної парадигми. Демократичні транзити в країнах Центральної 

та Східної Європи виявилися основним компонентом «третьої хвилі 

демократизації» (за С. Гантінгтоном). Стрімкість руйнування 

автократичних структур, практична синхронність демократичних транзитів 

у зазначених країнах викликали широкий науковий інтерес і дискусії. У 

цей період політична транзитологія була поставлена перед дилемою: або 

йти шляхом імплікації теоретичних моделей, сконструйованих на основі 

досвіду [161, c. 23] південноєвропейських і латиноамериканських 

переходів, до аналізу транзитів у країнах «реального соціалізму» і СРСР, 

або «порівнювати посткомуністичні країни між собою, конструюючи 

відповідний ad hoc методологічний інструментарій» [161, с. 22]).  

Саме ця дилема спричинила відому дискусію на сторінках 

щоквартального альманаху Slavic Review в середині 1990-х рр., в результаті 

якої перемогла позиція прихильників універсалізації теоретичних моделей. 

Результатом дискусій стала поява ґрунтовних колективних монографій, в 

яких із використанням єдиної концептуальної схеми досліджувалися 

причини, основні чинники та особливості демократичних транзитів як у 

Латинській Америці та Південній Європі, так і в країнах комуністичного 

світу.  

Загалом, другий етап позначився виходом класичних робіт із теорії 

та практики демократичних транзитів: «Третя хвиля» С. Гантінгтона [168], 

«Переходи до демократії» А. Пшеворського [169], «Проблеми 

демократичної трансформації та консолідації» Ш. Авенрі, Х. Лінца [170], 

«Динаміка демократизації» Д. Прідхема [171] та ін. Поява 

фундаментальної монографії Л. Даймонда «Розвиток демократії: на шляху 

до консолідації» стала свідченням зростання інтересу до вивчення 

консолідації демократії [172]. 
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Сьогодні однією зі складових глобальної системної кризи є криза 

неоліберальної моделі демократії, що зіштовхується з перепонами на 

шляху її подальшого поширення в світі. Це виявляється у несприйнятті 

неоліберальних цінностей, норм і правил, що поширюються США у якості 

переможця у біполярному протистоянні. Політика «нав’язування» 

демократії в світі призводить до виникнення низки квазідемократичних 

режимів, де демократичні вибори слугують лише прикриттям 

недемократичних дій влади щодо власного народу. Вважається, що 

процеси глобалізації та інформатизації не завжди сприяють розвитку 

демократичних інститутів і процесів у консолідації демократії, особливо в 

державах з незавершеним демократичним транзитом, натомість вони 

викликають різноманітні кризові явища, що можуть сприяти 

делегітимізації та авторитаризації «молодих» демократій. Більше того, 

демократизаційна політика США суперечить принципам суверенітету 

національних держав [173].  

Посилення тенденції до демократизації міжнародної системи після 

розпаду біполярної міжнародної системи відбувалося переважно не під 

впливом внутрішних чинників, таких як соціальний, політичний та 

економічний розвиток всередині країни, а зовнішніх чинників 

міжнародного середовища, які і визначають демократичний розвиток  

певної країни світу. Однак необхідно враховувати й той факт, що часто -

густо демократичні перетворення в багатьох країнах мають декларативний 

характер і насправді ґрунтовних демократичних перетворень не 

відбувається. Про це свідчить наявність значної кількості 

недемократичних країн та їх великий конфліктогенний потенціал.  

Сукупність вищезазначених чинників не дозволяє точно спрогнозувати 

політичний розвиток країн, що знаходяться у демократичному «транзиті». 

Одні держави можуть стати демократичними, а інші залишаться 

авторитарними [174, c. 306].  
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Найважливіші глобальні економічні структури («G-7», Світова 

організація торгівлі (СОТ), Міжнародний валютний фонд (МВФ), 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

перебувають під впливом винятково великих і багатих країн. Крім того, 

існує небезпека того, що майбутній «політичний режим» у системі 

глобального управління може стати скоріше авторитарним, ніж 

демократичним. Це може бути зумовлене тим, що рішення з глобальних 

питань можуть прийматися обмеженим колом акторів і без належної 

гласності, а також тим, що внутрішня структура багатьох із цих акторів 

(ТНК, неурядові організації та апарат міжнародних організацій) будується 

аж ніяк не на демократичних принципах, а на засадах жорсткої 

корпоративної дисципліни [175]. 

Представники ліберальної та неоліберальної парадигми науки про 

міжнародні відносини серед яких виокремлюються такі американські 

дослідники, як Дж. Айкенбері, Ф. Бергстен, М. Дойл,  М. Еліот, С. 

Гантінгтон, Ф. Фукуяма,  Дж. Най, Ч. Купчан, Ч. Мейс, Д. Рієф,  Р. Хаас є 

теоретиками поширення демократії та неоліберальних ценностей в світі, 

що сприятиме збереженню лідерських позицій США в міжнародній 

системі. 

Інші дослідники феномену демократії, її хвиль і моделей вводять у 

науковий обіг таке поняття, як «консолідація демократії». За короткий час 

воно набуло значення категоріального терміна в порівняльній політології. 

Проблематика демократичної консолідації була виділена західними 

ученими у 80-х рр. XX ст. і здобула світову популярність як модель 

демократичного транзиту у зв’язку з виникненням «третьої хвилі 

демократизації». Перш за все, це роботи Л. Даймонда [176], А. Валенцуела, 

Г. О’Донела [177], Р. Ріггса, Ф. Шмітера [178]. Проте в них консолідація 

демократії розглядалася лише як третя стадія процесу демократизації та не 

виступає ще предметом всебічного аналізу. 
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Питання політичного управління процесами консолідації демократії, 

ролі політичної еліти в демократизації розглядалися в роботах                               

Ч. Ліндблома [179], Г. Саймона, Р. Гантера, Д. Хіглі. Спроба розгляду 

консолідованої демократії як особливого політичного режиму, що виникає 

за певних умов, належить таким авторам, як Х. Лінц та А. Степан [180]. 

Одними з фундаторів напряму дослідження «консолідації 

демократії», стали згадувані вище Г. О’Донел і Ф. Шмітер. У 1986 р. вчені 

видають фундаментальну працю «Перехід від авторитарного правління», 

яка стала бестселером. У ній представлено переважно транзитологічний 

підхід до цієї теми [181, с. 73]. У 90-х рр. ХХ ст. вона стає однією з 

провідних у демократичній літературі. Більше того, Ф. Шмітер, як уже 

згадувалося, ввів поняття «консолідологія» в якості самостійного напряму 

в політичних науках.  В цьому контексті необхідно зазначити, Дж. 

О’Донел і Ф. Шмітер у своїх наукових працях визначили важливу різницю 

між такими поняттями, як «перехід до демократії» та «консолідація 

демократії». Вона полягає в тому, що перехід до демократії 

характеризується реформуванням певних інститутів відповідно до вимог 

глобальних політичних трансформацій в умовах стратегії розповсюдження 

демократії та неоліберальних цінностей Сполученими Штатами Америки 

[181, с. 73, 89]. Натомість консолідація  демократії характеризується 

інституціоналізацією абсолютно нових норм і структур режиму з 

розширеними повноваженнями і їхнім визнанням, як правомірних та 

легітимних [181, с. 77].  

Ф. Шмітер визначає консолідацію демократії як процес, за якого 

«епізодичні угоди, половинчасті норми і випадкові рішення 

трансформуються у відносини співробітництва і конкуренції, міцно 

засвоєні, постійно діючі та добровільно прийняті тими особами та 

колективами, які беруть участь в демократичному управлінні» [178].  

Не менш відомий дослідник феномену демократії Л. Даймонд 

переконаний в існуванні тісного зв’язку між поглибленням демократії та її  
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консолідацією. Він зокрема зазначає у своїй праці «Чи закінчилася третя 

хвиля?», що «демократична консолідація заохочується безліччю змін в 

інститутах, політиці та поведінці. Багато з них прямо поліпшують 

управління через посилення компетенції держави; лібералізацію й 

раціоналізацію економічних структур; соціальну безпеку і політичний 

порядок разом із забезпеченням основних свобод; вдосконалення 

горизонтальної підзвітності і панування права; контроль над корупцією. 

Інші зміни покращують репрезентативні функції демократичного 

правління за допомогою розвитку політичних партій та їх зв’язків з 

соціальними групами, за допомогою зниження фрагментації партійної 

системи, збільшення власної компетенції та громадської підзвітності 

законодавчих органів і місцевої влади, зміцнення громадянського 

суспільства». За умов консолідації демократичного режиму відбувається 

інституціоналізація певних невизначенних областей політичного життя. 

Одночасно громадяни країни, що демократизується отримують 

впевненість, що боротьба за державні посади буде передбачуваною, 

справедливою і чесною [182, c. 32-33].   

Наукова розробка проблеми консолідації демократії була ґрунтовно 

розвинена у дослідженні X. Лінца і А. Стефана. Автори, об’єднуючи всі 

підходи, дійшли до думки, що демократична консолідація пов’язана з 

проведенням глибоких перетворень на поведінковому, ціннісному і 

конституційному рівнях. В. Меркель додає до описаної схеми і рівень 

політичної репрезентації, тобто наявність інтегрованої партійної  системи 

та системи взаємодіючих інтересів різних груп, при цьому робить акцент 

на зовнішніх факторах (міжнародне середовище, міжнародні економічні 

відносини, регіональна інтеграція). 

Демократична консолідація є складним поняттям, і його зміст не 

зводиться лише до політичних аспектів демократизації, а включає в себе 

такі параметри демократичного розвитку, як проведення індустріалізації, 

наявність загальної середньої освіти, розвинені міжнародні зв’язки 
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держави, мирний, консенсусний перехід від авторитарного  режиму до 

демократичного [183, c. 319]. 

Натомість С. Гантінгтон визначає «консолідацію демократії» як 

тенденцію в межах глобальних «хвиль» демократизації, яка аналітично 

протиставляється тенденції кількісного зростання групи формально 

демократичних держав (експансія демократії), що полягає у «посиленні 

демократичних інститутів і демократичної практики в кожній з країн, а 

також у зміцненні міждержавних зв’язків у співтоваристві демократичних 

націй» [184, c. 254]. Він вважає, що на порядку денному сьогодні стоїть не 

експансія, а консолідація демократії. 

За іншим визначенням, консолідація – сукупність соціально-

економічних, політичних та інших процесів, які призводять до 

встановлення в країні консолідованої демократії, тобто таких політичних 

умов, в яких демократичні принципи визнаються основними в сфері 

політики і демократичні зміни є незворотними. Сьогодні в політичній 

науці немає єдиного розуміння консолідації. Існує погляд з позиції 

електоральної демократії, згідно з яким консолідація – це запобігання 

авторитарним відкочуванням назад до авторитаризму або запобігання 

«повільній смерті» демократії, ерозії демократичних інститутів. Погляд з 

позиції ліберальної демократії: консолідація – це поглиблення демократії 

передбачає, що досягнення демократичного прогресу. Відповідно існує 

кілька дослідницьких підходів до поняття консолідації. Підхід перший: 

консолідація як запобігання краху демократії; підхід другий: консолідація 

як запобігання ерозії демократії; підхід третій: консолідація як завершення 

переходу до демократії; нарешті підхід четвертий: консолідація як 

поглиблення демократії [185]. 

Уже згадуваний Л. Даймонд дає таке визначення консолідації 

демократії: «сукупність соціально-економічних, політичних та інших 

процесів, що ведуть до встановлення в країні консолідованої демократії, 

тобто таких політичних умов, в яких демократичні принципи визнаються 
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основними в сфері політики, і демократичні зміни є незворотними» [182, c. 

34].  

З іншої точки зору, консолідація демократії – незворотність сталих 

демократичних політичних структур, коли визначеність процедур веде до 

значного обмеження «невизначеності результатів», тобто коли 

недемократичні результати практично виключені [186, с. 8]. 

Своєю чергою американські політологи Х. Лінц і А. Степан 

визначають консолідацію демократії як політичний режим, за якого 

дотримуються такі умови:  

1) не існує впливових акторів, що розпоряджаються значними 

ресурсами інших акторів, представлених етнічними, соціальними, 

економічними, політичними та іншими групами, які домагаються своїх 

цілей шляхом створення недемократичного режиму, застосування 

насильства або відділення від держави;  

2) стійка більшість громадян переконана, що демократичні 

процедури й інститути – найоптимальніші засоби організації політичного 

життя їх суспільства; відповідно, частка тих, хто виступає проти 

демократичного порядку, невелика і невпливова; ці антисистемні сили 

маргінальні і не мають суттєвої підтримки населення;  

3) державні та недержавні гравці згодні дозволяти будь-які 

конфлікти, що виникають на підставі закону або в межах сформованих 

демократичних політичних інститутів та відповідно до встановлених 

процедур [180, c. 17]. 

Російська дослідниця І. Конопелько головними акторами 

демократичної консолідації вважає політичні еліти і лідерів, які виражають 

інтереси певних соціальних верств і груп суспільства, що мають значні 

можливості у виробленні політичних рішень. У цьому контексті необхідно 

визначити відмінність між політичними акторами та політичними 

суб’єктами. Ця відмінність полягає в тому, що політичні актори чинять 

безпосередній, визначальний вплив на політичні процеси, а суб’єкти, що 
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виступають як різні соціальні сили, – опосередкований. Така відмінність 

обумовлена різним рівнем політичної свідомості, політичної культури та 

політичної поведінки різних соціальних груп. Тому однією зі значущих 

проблем консолідації демократії виступає забезпечення зростання 

політичної культури різних суб’єктів політики [187, c. 9-10.]. 

Російська дослідниця О. Терешена у своїй дисертаційній праці 

«Консолідація демократії  в умовах трансформації політичної системи 

суспільства: теоретико-методологічний аналіз» виокремлює такі підходи 

до розуміння «консолідації демократії» [188]:  

1) пов’язаний з готовністю політичних акторів діяти в межах 

демократичних правил (Д. Растоу,  М. Бартон [189], Р. Гантер, Дж. Хіглі, 

Дж. Александер [190]);  

2) спрямований на такі складові, як вибори або ратифікація 

конституції, які є засобом досягнення важливих державних посад за 

допомогою каналів політичної партії (Т. Пауер, Н. Пауер [191], М. Карілхо, 

К. Давіша [192], Б. Перот);  

3) інституційний, орієнтований на ступінь інституціоналізації і 

тривалість нових політичних інститутів, ступінь їх значних змін                         

(С. Гантінгтон, А. Пшеворський [193], Д. Елстер, Г. Оффе [194, с.18],                           

У. К. Преус); 

4) культурно-ціннісний, пов’язаний з легітимацією нових 

демократичних інститутів і такими невід’ємними компонентами 

політичної системи, як політична свідомість і політична культура (Л. 

Морліно [195], Б. Ламуньєр [196], Л. Даймонд [182], Г. Ерме) [188, с. 5]. 

На наш погляд, найбільш обґрунтованими є неоінституціональний і 

культурно-ціннісний підходи. Перші два підходи не цілком аргументовані 

та не можуть бути визнані універсальними критеріями консолідації 

демократії. Зміцнення демократичних інститутів у суспільстві є одним із 

найголовніших завдань етапу демократичної консолідації (С.  Гантінгтон, 

Г. О’Донел, А. Стефан тощо). Інститути в даному контексті постають не як 
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«порожні», формальні установи, а як реалізовані на практиці норми та 

правила. Необхідно також зазначити, що під час інституціоналізації 

демократії значну роль відіграють політичні еліти, бо саме вони 

визначають розвиток демократії, сприяють створенню умов для її 

консолідації. Тож, науковий підхід, що концентрує увагу на ролі 

політичних еліт у справі консолідації демократії, може бути інтегрований в 

єдиний неоінституціоналізм. Прихильники культурно-ціннісного підходу 

(Л. Даймонд, Л. Морліно, Б. Ламуньер, Гі Ерме) обумовлюють 

демократичну консолідацію соціокультурними факторами, визначаючи 

становлення та зміцнення демократії крізь призму політичної свідомості та 

політичної культури. Процес визнання демократичних структур і норм 

значною частиною суспільства та політичної еліти легітимними становить 

сутність консолідації демократії [91, с. 5]. 

Отже, консолідація демократії постає як один з автономних етапів 

зміцнення демократичного режиму. Для опису і пояснення різних форм 

зміцнення демократії в науковому дискурсі виникли нові концепти 

(транзит, трансформація, інституціоналізація, поглиблення, якість, 

консолідація), які до цих пір залишаються предметом суперечок 

дослідників. Консолідація демократії постає не тільки як багатопланове 

явище демократії, але і як багатозначне наукове поняття, зміст якого 

розширювався, піддавався незначним і кардинальним змінам протягом 

усього XX ст [197, с. 322]. 

Незважаючи на різноманітні інтерпретації в політологічній 

літературі поняття «консолідація демократії», остання передбачає процеси 

інституціоналізації (зміцнення демократичних інститутів, практичну 

реалізацію інституціоналізованих норм і правил) і легітимації демократії 

(набуття режимом ціннісного значення на рівні політичної свідомості та 

політичної культури) [198, c. 320]. 

4. В межах четвертої групи – консолідації світового співтовариства 

автором запропоновано виокремити дві підгрупи концепцій: консолідація 
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міжнародного порядку у вирішенні проблеми тероризму та 

нерозповсюдження зброї, матеріалів масового знищення та консолідація 

міжнародного порядку у забезпеченні сталого розвитку людства.  

4.1. Сучасна міжнародна система характеризується загостренням 

глобальних проблем, які значною мірою були викликані стрімким науково-

технологічним прогресом, що вивів людство на сучасний етап соціально -

економічного розвитку і зумовив появу глобальних проблем, для 

вирішення яких необхідна координація всебічних зусиль учасників 

міжнародної системи. 

Глобальні проблеми є сукупністю проблем людства, від вирішення 

яких залежить соціальний прогрес і збереження цивілізації: запобігання 

світовій термоядерній війні та забезпечення мирних умов для розвитку всіх 

народів; запобігання катастрофічному забрудненню навколишнього 

середовища, в тому числі атмосфери, світового океану тощо; подолання 

розриву в економічному рівні та доходах на душу населення між 

розвиненими країнами та країнами, що розвиваються шляхом ліквідації 

відсталості останніх, а також усунення голоду, злиднів і неписьменності на 

земній кулі; забезпечення подальшого економічного розвитку людства 

необхідними природними ресурсами як відновлюваними, так і не 

відновлюваними, включаючи продовольство, промислову сировину і 

джерела енергії; припинення стрімкого зростання населення 

(«демографічного вибуху») у країнах, що розвиваються, й усунення 

небезпеки «депопуляції» в розвинених країнах; запобігання негативним 

наслідкам науково-технічної революції [199]. 

Саме тому сьогодні на порядок денний вийшла проблема розробки 

певної моделі соціально-економічного розвитку, яка могла б забезпечити 

стабільність міжнародної системи, з урахуванням різномасштабності 

суперечностей, характерних для сучасного світу. Для управління такого 

роду моделлю потрібні нові політичні важелі, інститути та механізми, 
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формування яких не відкидає накопичений досвід і чинні міжнародні 

організації. 

У 1968 р. починається діяльність Римського клубу. Документи та 

дослідження, здійснювані на його замовлення, стали потужним стимулом 

розвитку глобалістики. Так, у 1970 р. Дж. Форестер розробляє модель 

«Світ-1» та інші динамічні моделі [200]. Цей проект, а також проекти 

«Світ-2», «Світ-3», доповіді Д. Медоуза, Дж. Рандерса і У. Біренса «Межі 

зростання» [201], М. Месаровича та Е. Пестеля «Людство на роздоріжжі», 

групи Я. Тінберген «Перебудова міжнародного порядку» [202] та ін. 

заклали основи глобалістики даного періоду. 

Іншим важливим чинником, що вплинув на становлення 

глобалістики як науки, стало усвідомлення необхідності екологічного 

мислення для виживання всього людства. У 1972 р. під егідою ООН 

пройшла перша міжнародна конференція з проблем навколишнього 

середовища під гаслом «Мислити глобально, діяти локально», матеріали 

якої зробили цінний внесок у розвиток глобальних досліджень.  У 1987 р. 

публікується доповідь Міжнародної комісії з навколишнього середовища і 

розвитку «Наше спільне майбутнє», яка поклала початок формуванню 

концепції сталого розвитку. Пізніше на цій базі була сформульована та 

схвалена на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 

Ріо-де-Жанейро [203] (1992 р.) загальносвітова (глобальна) стратегія 

розвитку цивілізації.  

В цілому конференція значно сприяла актуалізації цієї концепції та 

перетворенню її на пріоритетний напрямок розробки досліджень з 

глобального розвитку. Політика сталого розвитку є проявом нових 

тенденцій розвитку світового співтовариства в умовах глобальних 

політичних трансформацій та повинна бути спрямована на вирішення 

глобальних проблем сучасності, на розвиток і вдосконалення сучасних 

міжнародних процесів. 
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Передумови сучасних глобальних проблем виникли давно і мають не 

тільки глибоке історичне підгрунття, а й серйозні об’єктивні підвалини. У 

першу чергу, вони пов’язані з історичними особливостями процесу 

розвитку світового співтовариства. Етапи, що характеризувалися 

еволюційним, поступальним розвитком, переривалися революційними 

змінами, що впливали не тільки на процеси соціально-економічного 

зарактреру, а й на процес взаємодії суспільства та природи. Аграрна, а 

згодом і промислова революція помітно вплинули на процес коеволюції 

суспільства і природи. Інформаційно-технологична революція, що 

відбулася у другій половині XX ст., внесла радикальні зміни в процес 

коеволюції і перед усією світовою спільнотою назріло питання про 

необхідність серйозного перегляду стратегії розвитку світової цивілізації. 

Причини та передумови виникнення глобальних проблем сучасності 

закладено в історії становлення сучасної цивілізації. Вона породила 

глобальну кризу індустріального суспільства та технократично  

орієнтованої культури в цілому. Ця криза охопила весь комплекс взаємодій 

людей один з одним, із суспільством, з природою та стосувалася 

практично всього світового співтовариства. Вона поширювалася не тільки 

в розвинутих країнах світу, а також у напівпериферійних та периферійних 

країнах світу. В найбідніших кранах світової периферії негативний вплив 

від діяльності людини на навколишнє середовище виявився відчутно 

швидше і в найбільш гострій формі з-за інтенсивного розвитку шкідливої 

промисловості, що мала на меті звбезпечити швидке економічне зростання.  

На разі, варто виділити вчених, які намагалися осмислити сутність , 

наслідки і динаміку таких глобальних проблем сучасності, як екологічна, 

демографічна, енергетична, світополітична тощо. У першу чергу, в цьому 

зв’язку слід назвати імена представників Римського клубу, чиї роботи 

істотно вплинули на сприйняття і трактування загальнопланетарних 

проблем: А.  Кінг [204], Е. Ласло, Д. Медоуз [205], М. Месарович, 

Е. Пестель, А. Печеї [206], Я. Тінберген, Дж. Форестер, Б. Шнайдер, Е. Янг 
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та ін. Відтак, політика сталого розвитку стає проявом нових тенденцій 

розвитку світового співтовариства в умовах глобальних політичних 

трансформацій та повинна бути спрямована на запобігання та вирішення 

глобальних проблем сучасності, а також на розвиток і вдосконалення 

світополітичних процесів сучасного світу. 

Саме представники Римського клубу першими привернули увагу 

світової громадськості до глобальних проблем. Вони вперше поставили 

питання про необхідність визнання пріоритету загальнопланетарних 

цінностей, якщо людство хоче впоратися з новими викликами, що не 

мають прецеденту в минулому. 

Проблеми сталого розвитку перебувають у центрі уваги і низки 

українських учених. Серед них виокремлюємо роботи С. Дорогунцова 

[207], В. Кухаря, Б. Данилишина [208], В. Ландика [209], Л. Руденка [210]. 

Значний внесок у розробку цієї загальносвітової проблематики 

зробили російські вчені і філософи Ю. Ю. Галкін [211], Дж. М. Гвішіані, 

Е. В. Гірусов [212], В. І. Данілов-Данільян [213], A. Н. Кочергін, 

С. П. Капіца [214], В. А. Лось [215], Н. М. Мамєдов [216], Н. Н. Моісєєв 

[217], Е. В. Ніканорова [218], А. Д. Урсул [219], І. Т. Фролов, В. Хеслє, 

А. В. Яблоков, Л. Яншин та інші, які розробляли новий пласт проблем з 

позиції гуманітарної традиції, зокрема в контексті ідеї ноосфери B. І. 

Вернадського. 

Засновник і перший Президент Римського клубу А. Печеї, 

розмірковуючи над шляхами вирішення глобальних проблем, 

перспективами розвитку людства, неодноразово підкреслював думку, що 

«настав час нарешті зрозуміти всім – як тим, хто приймає відповідальні 

рішення, так і пересічним людям, – що не можна без кінця сподіватися на 

всякого роду соціальні механізми, на оновлення та вдосконалення 

соціальної організації суспільства, коли «на карту поставлене майбутнє 

людини як виду». Сутність проблеми, яка постала перед людством на 

нинішній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають 
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адаптувати свою культуру до тих змін, які самі ж вносять у цей світ, і 

джерела цієї кризи лежать всередині, а не зовні людської істоти. І 

вирішення всіх цих проблем має виходити насамперед із зміни самої 

людини, її внутрішньої сутності» [220]. 

Зазначені ідеї А. Печеї значною мірою формують філософські 

підвалини діяльності для Римського клубу. У доповідях, що презентовані 

різними групами вчених для Римського клубу, необхідність формування 

нової системи цінностей, нової культури, зміни цілей розвитку людства, 

гармонізації екології та економіки, усунення насильства, соціальних 

конфліктів, воєн однозначно пов’язується з удосконаленням моральних 

якостей людства та зростанням його самосвідомості. Важливим є те, що    

А. Печеї сформулював проблему людини та «людських якостей» через 

осмислення глобальних політичних та соціально-економічних процесів 

сьогодення. Він актуалзував відповідальність людства перед історією та 

перед майбутніми поколіннями. Науковий доробок вченого акцентував 

увагу на виявленні сутності людини та чинників, що визначають та 

впливають на її свідомість і діяльність. Науковий пошук вченого було 

спрямовано на дослідження альтернативних форм буття людини та її 

способу життя. 

 Значний внесок у розуміння глобальних проблем цивілізації зробив 

послідовник ідей Римського клубу Дж. Форестер. Зокрема у своїй відомій 

науковій праці «Світова динаміка» вчений справедливо вказує на те, що 

зростання кількості населення одночасно зі скороченням «вільного» 

навколишнього середовища є природним явищем, однак із набагато 

глибшим змістом, ніж тільки зниження забезпеченості продуктами 

харчування. Швидкість використання природних копалин напряму 

залежить від зросту населення. Демографічний бум призводить до 

швидкого скорочення природних ресурсів, а також до інших негативних 

наслідків, таких як збільшення екологічних катастроф та зміни клімату 

[221, с. 36]. Прогнозується, що у ХХІ столітті суттєво збільшиться потреба 
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в природних ресурсів для вироблення енергії, а також потреба у чистій 

питній воді. Особливо це питання актуальне для країн «переферії».   

У контексті глобальних проблем людства інтерес становить 

колективна праця, підготовлена в Інституті соціально-економічних 

проблем народонаселення РАН Н. Рімашевською, В. Галецьким, 

А. Овсянніковою та іншими вченими [222]. Монографія «Населення і 

глобалізація» присвячена актуальним питанням глобалізації та 

демографічним проблемам сучасності, які з нею тісно пов’язані. В роботі 

зокрема розглядаються проблеми, що пов’язані з інтенсифікацією 

міграційних потоків, гендерної нерівності та формування 

постіндустріального суспільства. 

Особлива роль у вивченні глобальних проблем людства, на думку 

автора, належить таким російським дослідникам, як В. Загладін, І. Фролов 

[223], П. Капіца [224], А. Урсул [225], Е. Гірусов [226], В. Лось [227], 

А. Чумаков [228], І. Лісєєв [229], В. Інозємцев [230]. Серед західних 

учених виділимо роботи таких дослідників, як І. Валерстайн [231], 

Р. Робертсон [232], У. Бек [233], А. Кінг [234], А. Гіденс [235] та ін. 

4.2. Одним із прикладів консолідації світової спільноти стала 

ініціація «Глобального партнерства». Поштовхом для його створення стали 

теракти 11 вересня 2001 р. у США. «Глобальне партнерство» (ГП) – це 

скорочена назва від «Глобальне Партнерство країн «Групи семи» проти 

розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Іншими 

словами, ГП – це ініціатива семи провідних країн світу, спрямована на 

унимежливлення придбання або розробки ядерної, хімічної, радіологічної 

або біологічної зброї, ракет, відповідних матеріалів, обладнання та 

технологій терористами або особами, які їх укривають. ГП було створено в 

червні 2002 р. на саміті «Групи восьми» («G-8») в м. Кананаскіс, Канада. 

Учасники саміту оголосили про виділення 20 млрд доларів протягом 10 

років для досягнення мети партнерства. Лідери «вісімки» погодилися з 

тим, що «Глобальне партнерство» передусім повинно вирішувати три 
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завдання: знищення хімічної зброї, утилізації списаних ядерних підводних 

човнів, а також розщеплюваних матеріалів. 

«Глобальне партнерство» є прикладом ефективного вирішення 

глобальних проблем, і кількість учасників у ньому може зрости. У 

подальшому, на саміті «Групи восьми» в Довілі (Франція, травень 2011 р.) 

було прийнято рішення про продовження мандата ГП після 2012 р., 

розширення його географії та сфери впливу. Основними напрямами 

взаємодії визначені такі: ядерна, радіологічна та біологічна безпека, 

працевлаштування вчених, які задіяні у чутливих галузях, сприяння у 

виконанні третіми державами резолюції РБ ООН № 1540. 

У період головування США у «Вісімці» у 2012 р. при Робочій групі з 

«Глобального партнерства» (РГГП) були засновані чотири неформальні 

підгрупи з біологічної, хімічної безпеки, а також з питань розширення 

географії Партнерства та створення мережі центрів «найкращих практик»  

за профілем нерозповсюдження зброї масового знищення. Згодом, у 2013 

р. прийнято рішення про початок роботи окремої підгрупи з ядерної та 

радіологічної безпеки [236]. 

Тема нерозповсюдження ядерної зброї та зброї масового ураження 

безпосередньо пов’язана з проблемою тероризму. Сучасний тероризм 

використовує досягнення глобалізації та техногенної цивілізації. Як 

наслідок, терористичні акти стають все витонченішими, зростає вплив 

тероризму. Він відрізняється значним зростанням фінансових, 

матеріальних, інформаційних ресурсів, удосконаленням інфраструктури, 

мілітаризованістю і можливістю проникнення в органи влади. 

Антитерористична стратегія неефективна без зменшення ресурсів впливу 

екстремістів. Для успіху в протистоянні тероризму потрібні спільні 

зусилля всього світового співтовариства, консолідація його дій на 

глобальному, регіональному та національному рівнях [237]. 

Сьогодні тероризм з локального явища перетворився на глобальне, 

що вимагає переосмислення тих цінностей, які були покладені в основу 



  70 

цивілізації, а також багатьох проблем, що стосуються філософського 

вчення про людину, суспільного прогресу, методології його дослідження, 

майбутнього людства. 

Проблема тероризму, будучи відносно самостійною, виступає як 

частина єдиної системи глобальних проблем, бо відчутно впливає на 

світовий історичний процес. Вона вимагає для свого дослідження і 

вирішення мульти- і міждисциплінарного синтезу природного, 

громадського, і науково-технічного знання і чітко налагодженого 

міжнародного співробітництва у розробці та здійсненні комплексних 

цільових програм. Інакше кажучи, тероризм належить до тих життєво 

важливих проблем, що мають загальносвітовий характер і від вирішення 

яких залежить подальше існування та розвиток людства [238]. 

Поширення тероризму загрожує людству серйозним регресом в 

умовах життя, а через нарощування технічної потужності загрожує 

знищенню світової цивілізації. Відтак, проблема тероризму є нагальною і її 

вирішення вимагає спільних зусиль всього світового співтовариства – його 

консолідації, що ґрунтуватиметься на новій філософії глобального 

розвитку та виробленні нової системи цінностей.   

Все більші масштаби результативних терористичних актів, швидко 

мінливі способи дій та регіони поширення об’єктивно роблять тероризм 

сьогодні однією з найбільш серйозних загроз безпеки особистості, 

суспільства і держави. Сучасний тероризм кидає виклик не окремим 

політичним лідерам, а цілим країнам та їх коаліціям [238]. 

Як зазначає російський дослідник консолідації суспільства проти 

тероризму Д. Драгунський у науковій праці «Фобос і Деймос. Тероризм як 

інструмент політичної консолідації», ставлення до тероризму залежить від 

ступеня консолідації суспільства навколо політичних цілей терористів, від 

вкоріненості в цьому суспільстві ліберальних і гуманістичних цінностей 

(ціни людського життя), від рівня правосвідомості [239]. 
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Нові тенденції світового розвитку багато в чому визначені 

сучасними процесами глобалізації. Глобальні процеси проникли в усі 

сфери політичного та соціально-економічного життя суспільства, охопили 

різні континенти і регіони світу. Держави і суспільства стають 

взаємозалежними. Нові глобальні засоби і системи зв’язку визначають 

потужність та інтенсивність потоків інформації в глобальному світі, але 

при цьому знижують значимість державних кордонів і традиційних засобів 

захисту країн від тероризму. 

Отже, інтенсифікація процесу глобалізації соціально-політичного 

життя загострює проблему виникнення різного роду девіацій. Розвиток 

тероризму в контексті глобалізації розглядається в роботах 

A. A. Гусейнова [240], В. Шестакова [241], Ю. В. Латова [242], Дж. Адамса 

[243], Ю. Федорова [244], С. Гантінгтона [245], Б. Бела [246], 

A. C. Панаріна [247]. Аналіз робіт цих авторів доводить, що сучасний 

тероризм зазнає якісних змін у зв’язку з процесом глобалізації, яка також 

відкриває можливості для організованої боротьби з тероризмом із 

залученням міжнародних політичних організацій, військових структур, із 

залученням засобів масової інформації. 

Системний і порівняльний аналіз сучасного тероризму в умовах 

глобалізації реалізований в роботах Ю. І. Авдєєва [248], А. М. Байчорова 

[249], Г. К. Варданянц [250], А. А. Галкіна [251], І. П. Добаєва [252], 

В. І. Немчіної, В. М. Замкового, М. І. Ільчікова [253], В. Н. Іванова [254], 

Б. Кавєріна [255], С. С. Кортунова [256], Ю. В. Морозова [257], 

В. І. Лутовінова, К. В. Сівкова, Г. Г. Почепцова [258], Е. М. Прімакова 

[259], Е. Сатановського [260], А. А. Сергуніна [261]. 

Проблематика ліквідації та нерозповсюдження зброї масового 

знищення була і залишається об’єктом вивчення в зарубіжній науковій 

літературі та публікаціях вчених пострадянського простору. Значний 

внесок у фундаментальне дослідження цієї теми внесли такі авторитетні 

вчені та фахівці, як А. Д. Богатуров [262], В. Г. Барановський, 



  72 

Н. І. Калініна [263], А. А. Кокошин, A. В. Кортунов, В. А. Кременюк [264], 

В. І. Кривохіжа, В. П. Лукін, B. А. Петрунін [265], С. М. Рогов [266], 

А. Г. Савєльєв, Л. С. Сємєйко [267], А. В. Торкунов та ін. 

Підходи до забезпечення міжнародної безпеки детально вивчені в 

контексті ядерної зброї. Аналітичні розробки провідних російських учених 

у цій галузі, таких як А. Г. Арбатов [268], П. С. Золотарьов, 

А. А. Кокошин, С. М. Рогов та інші, є найбільш актуальними. 

Концептуально вони істотно сприяли автору при розробці теми дисертації.  

Питання хімічного роззброєння є предметом активної 

внутрішньополітичної дискусії в російських наукових і громадських колах. 

Вони розглядаються в окремих монографіях і численних статтях, серед 

яких варто виділити роботи А. Д. Горбовського [269], Н. І. Калініної [270], 

А. А. Пікаєва, а також низку досліджень, підготовлених Інститутом 

світової економіки і міжнародних відносин РАН. 

Із зарубіжних публікацій, що стосуються проблеми ядерного 

роззброєння та тероризму, істотний інтерес становлять роботи 

американських і європейських дослідників Т. Бемауера [271], Ж.-

П. Зандерса [272], В. Крутча [273], Л. Лешука [274], Б. Робертса [275], 

К. Олсона [276], Е. Смітсона [277], Дж. Такера [278] та ін. 

Враховуючи той факт, що термін «консолідація» є близьким до 

терміну «стратегічне партнерсво» вважаємо за необхідно стисло 

розглянути основні відмінності в поняттях. Сьогодні характер і зміст 

інтеграційних процесів у світі потенційно вибудовуються як відносини 

стратегічного партнерства і союзництва, особливо, в контексті змін 

геополітичної ситуації в міжнародній системі і розвитку загального 

комплексу міждержавних відносин у ній. На глобальному рівні 

інтеграційні процеси з причини перерозподілу світових сил і міжнародного 

протистояння, що зростає набувають особливого значення. Інтеграція 

міцно присутня у структурі відносин суб’єктів міжнародних відносин, в 

ролі яких виступають як окремі суверенні держави, так і різні об’єднання, 
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що складають групи і блоки країн. При цьому складається нестандартна 

або навіть парадоксальна ситуація, коли політичні суб’єкти інтеграції, з 

одного боку, заявляють про розбудову та посилення між собою відносин 

взаємовигідного співробітництва, а з іншого ‒ інтеграція в їх практичних 

діях лише потенційно може знайти значення відносин стратегічного 

партнерства і союзництва [279, с. 21]. 

             У контексті змін геополітичної ситуації в світі та окремих регіонах, 

стають політично важливими передумови й умови тих чи інших 

політичних альянсів, їх явні та приховані наміри й інтереси. На 

регіональному рівні проблемне поле відносин багатостороннього та 

двостороннього політичного й економічного зближення в режимі 

реального часу відчуває серйозний вплив динаміки нормативно-правового 

та інституційного процесу розвитку взаємодії в рамках регіональних 

організацій співробітництва. Динаміка їх розвитку, яка має не тільки 

поступальний, але й часто суперечливий характер, актуалізує проблему 

вибору державами-учасницями регіональних інтеграційних моделей 

регіоналізму [280, с. 5]. 

           Відносини стратегічного партнерства є одним з важливих 

інструментів зовнішньої політики, який дедалі ширше використовується 

провідними країнами та інтеграційними об’єднаннями, оскільки дозволяє 

підвищити результативність їх дій на міжнародній арені. Довгострокове, 

випробуване часом, партнерство стає гнучким механізмом взаємодії країн, 

об’єднаних навколо вирішення стратегічних завдань для реалізації власних 

національних інтересів і підвищення рівня стабільності у світі. 

Випробовування міцності стратегічних відносин відбувається в умовах 

поглиблення глобальної й регіональної конкуренції, загострення боротьби 

за ринки збуту та природні ресурси на тлі наростання негативних 

тенденцій у міжнародній системі. Перерозподіл міжнародного балансу сил, 

стрімкий розвиток нових глобальних потуг створюють додаткові виклики 
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для консолідації країн-партнерів і водночас створюють можливості для 

появлення нових конфігурацій міжнародного партнерства [281].  

  Незважаючи на те, що термін «стратегічне партнерство» регулярно 

використовують політики і вчені, він не визначений ні в одному з 

офіційних документів, що становлять правову базу відносин сторін. Більш 

того, даний термін недостатньо вивчений науковим співтовариством, хоча 

часто використовується у наукових статтях. Слід зазначити, які риси 

відносин даний термін має на увазі. Стратегічне партнерство залишається 

маловивченим, але терміном, що широко використовується. Враховуючи 

той факт, що феномен стратегічного партнерства близький за значенням до 

феномену міжнародної регіональної інтеграції, вчені використовують 

термінологію і логіку таких інтеграційних теорій як теорія комунікації          

К. Дойча, неофункціоналізм Е. Хааса, міжурядовий підхід до інтеграції                 

С. Хофмана. Значна увага стратегічному партнерству як феномену 

приділяється у працях таких західних дослідників, як Б. Лідделл Харт,                     

В. Муррей та М. Гріслі, Дж. М. Колінз. Серед представників російської 

політологічної думки необхідно виокремити таких вчених, як В. Ананічук,                    

А. Володимирів, Т. Мозель, П. Циганков. Серед українських вчених 

виокремлюються такі дослідники, як І. Жовква, Е. Лисицин, Г. 

Перепилиця, О. Разумков, А. Козирєв, Б. Тарасюк, І. Погорська, Є. 

Макаренко, С. Толстов, В. Шамраєва, Л. Чекаленко [282, с. 22]. 

 Серед зарубіжних дослідників стратегічного аналізу та планування  в 

глобальній політиці слід виокремити Д. В. Дрезнера, М. Флорнея, Ш. 

Брімлея, А. Фрідберга, С. Гантінгтона. Стратегічному аналізу та 

плануванню серед російських авторів присвячені наукові праці А. А. 

Кокошина, Е. Н Ожиганова, О. Г. Столєтова, Д. Е. Слізовського. Вивченню 

впливу внутрішнього науково-експертного співтовариства на формування 

зовнішньої політики держави присвячені дослідження І. А. Істоміна, Д. А. 

Ланко, Дж. Курланцика. Звернення до даних досліджень дозволило 
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скласти уявлення про основні етапи стратегічного планування на 

міжнародно-політичному рівні. 

У числі зарубіжних досліджень міжнародно-політичних стратегій 

слід назвати роботи Дж. Модельского, Дж. Ная, Н. Дж. Спайкмена,                         

Зб. Бжезінського, Р. Хааса, Дж. Айкенбері, Е. Нордлінгера, Б. Позена, А. 

Роса, Р. Арта, А. Гольштейна, Р. У. Міда, Е. Бацевіча, М. Уорнера, Дж. 

Стівенсона, Х. Брандса,  Г. Гарта, Р. Кагана,  М. Младеновича, А. А. 

Плащінського та інших. Серед російських дослідників феномена стратегій 

стосовно міжнародної та глобальної політики слід назвати Е. Я. Баталова,                          

А. В. Радчука, А. Д. Богатурова, С. А. Сідоркіна,  Т. А. Шаклеіну, С. М. 

Рогова, В. А. Кременюка,  О. А. Тимофєєва, А. В. Манойло, Е. О. 

Савченко. Аналіз робіт даних дослідників дозволив автору скласти 

уявлення про існуючі типології міжнародно-політичних стратегій. Було 

встановлено, що міжнародно-політичні стратегії можуть класифікуватися 

за рівнем реалізації, по цілях, по інструментальному оснащенню [283, с. 

23].    

Глобальні стратегії, реалізовані акторами світової політики і 

міжнародних відносин, на думку російського дослідника Столєтова О. Г., 

представляють собою певні «метастратегії». В рамках таких метастратегій 

інструментальні стратегії, до яких  можна віднести так звані стратегії-

засоби, цілком можуть реалізовуватися. Інструментальний характер 

стратегій такого роду може проявлятися по-різному. Тим не менш, в 

реальній політиці у співвідношенні з метастратегіями (глобальною 

стратегією) стратегії нижчого порядку виступають як тактичні дії [284, c. 

31]. 

У метастратегії закладений основний задум, в рамках якого 

відбувається рефлексивне співвідношення глобальних цілей даного 

міжнародно-політичного актора, а також тих ресурсів та інструментів, 

якими володіє дана держава. На рівні ж стратегій нижчого порядку 

відбувається визначення більш приватних ресурсів і конструювання нових 
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більш точкових інструментів, спрямованих на вирішення певних 

локальних завдань. Ще одна характерна риса глобальних стратегій полягає 

в тому, що останні можуть реалізовуватися в будь-якій точці земної кулі, 

яка представляє певне значення для фундаментальних національних 

інтересів держави. Тобто, глобальні стратегії ‒ це стратегії планетарного 

рівня. У змістовному плані в ідеалі глобальна стратегія повинна 

враховувати всі основні виміри сучасної глобальної політики: 

геополітичне, дипломатичне, інформаційне, технологічне, економічне, 

кібернетичне, військове, наукове, освітнє тощо. На практиці далеко не 

завжди стратегія міжнародно-політичного актора є всебічно розвинена. 

Важливою особливістю глобальних стратегій, яку нам хотілося б 

підкреслити, є те, що дані стратегії спрямовані на утвердження певного 

світо порядку [284, с. 31]. 

В цілому, під стратегічним партнерством в міжнародних відносинах 

розуміємо довгострокове взаємовигідне співробітництво рівноправних 

суб’єктів міжнародних відносин для вирішення важливих завдань. Для 

реалізації стратегічного партнерства необхідні такі умови, як: існування 

принципово важливих цілей, досягнення яких можливе лише при 

серйозній координації зусиль сторін у довгостроковій перспективі; єдине 

розуміння цілей і принципів розвитку стратегічного партнерства 

сторонами; існування актуальної правової бази партнерства, де закріплені 

зміст співробітництва і механізми його реалізації; існування усталених 

інституційних механізмів, за допомогою яких стратегічне партнерство 

реалізується; спільні цілі повинні переважати над розбіжностями, якщо 

такі є; збіг парадигми цінностей суспільно-політичного процесу обох 

сторін. Перешкоджати стратегічному партнерству можуть наступні 

фактори: різниця в підходах до будови політичної системи; негативні 

історичні стереотипи сприйняття партнера [285]. 

Сьогодні міжнародна регіональна інтеграція є однією з видів 

стратегічного партнерства, яка здійснюється через наднаціональну 
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координацію. Стратегічне партнерство між регіонально близькими 

суб’єктами міжнародних відносин має дві загальні довгострокові цілі ‒ 

вирішення економічних проблем за допомогою взаємовигідного 

співробітництва та запобігання геополітичних проблем за допомогою 

поєднання конкурентних переваг на світовій арені [285]. 

На думку української вченої В. Шамраєвої проблема визначення 

сутності компонентів стратегічного партнерства містить чимало 

нерозв’язаних моментів. Це пояснюється тим, що зовнішньополітичне 

партнерство, як і зовнішньополітична діяльність є багатогранним та 

багатоплановим явищем, через що визначення поняття «стратегічне 

партнерство буде неповним». Слід також мати на увазі той факт, що 

сучасний світ змінюється дуже  швидко, з’являються нові сфери і 

напрямки міждержавної взаємодії, які доповнюють зміст стратегічного 

партнерства. Ця обставина також породжує низку протиріч відносно 

сутності стратегічного партнерства [286, c. 164].  

Термін «стратегічне партнерство» часто фігурує в риториці політиків 

багатьох держав. Цей термін використовується політиками тоді, коли 

потрібно підкреслити особливу значущість відносин або моменту, проте у 

кожному конкретному випадку політики мають на увазі під даним 

терміном різну ступінь пропрацьованості відносин та порядок денний. 

Основними критеріями стратегічного партнерства є:    ‒ взаємна 

зацікавленість партнерів у співпраці і велика кількість сфер для співпраці; 

принципово важливі стратегічні цілі, досягнення яких можливе лише при 

серйозній координації зусиль сторін; ‒ довгостроковий характер відносин; 

правова база партнерства, де закріплено зміст співробітництва і механізми 

його реалізації; ‒ існування усталених механізмів, за допомогою яких 

реалізується стратегічне партнерство; ‒ здатність сторін враховувати 

інтереси один одного, йти на компроміси, підтримувати партнера, навіть 

якщо в цьому немає очевидної вигоди; ‒ взаємна відмова від 

дискримінаційних та ультимативних дій щодо партнера; ‒ загальні 
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цінності, що лежать в основі політичної системи партнерів; ‒ ефективність, 

яка має виражатися в тому, що результати партнерства повинні зачіпати не 

тільки політичні еліти, але й суспільство в цілому [285, c. 118-119].  

 Суттю стратегічного партнерства є наявність такої міждержавної 

взаємодії, яка дозволяє партнерам, об’єднавши зусилля, досягти життєво 

важливих внутрішніх і зовнішньополітичних цілей. Стратегічна взаємодія 

‒ комплексна, вона охоплює кілька важливих сфер співробітництва і 

носить довгостроковий характер. Надійність стратегічного партнерства 

визначається взаємною готовністю сторін враховувати інтереси один 

одного, наявністю дієвих механізмів реалізації співробітництва, 

дисциплінованістю партнерських відносин. Сьогодні між провідними 

державами існують розбіжності щодо конкретних шляхів вирішення 

проблем міжнародної безпеки, хоча з ключових питань досягається 

домовленість про співпрацю або стратегічне партнерство. «Від того, яким 

шляхом піде розвиток міжнародних взаємин по шляху співпраці або 

відродження загроз взаємного суперництва, залежить доля не лише 

окремої країни, а й світу в цілому. Деідеологізація міжнародних відносин, 

пріоритет національних інтересів, розвиток відносин між економічно 

розвиненими і країнами, що розвиваються, науково-технічна революція, 

інтернаціоналізація виробництва, можливість ядерного омніцида, 

небезпека екологічної катастрофи, невирішеність проблем третього світу 

сприяли зростанню інтеграційних процесів у науково-технічній та 

економічній сферах, розширенню зв’язків між не тільки урядовими, а й 

неурядовими організаціями» [287, с. 23].    

Глобальність проблем національної та міжнародної безпеки стала 

причиною початку процесу демократизації, гуманізації та демілітаризації 

міжнародних відносин, готовності до компромісів на переговорах, 

народженню нового політичного мислення. І хоча поділ народів за 

національно-державними, геополітичними, цивілізаційними, релігійними 

та іншими ознаками зберігається, зростає розуміння взаємозв’язку і 
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взаємозалежності процесів у світі, необхідності пошуку нових способів 

вирішення загальносвітових проблем. 

Аналіз емпіричного досвіду існуючих відносин стратегічного 

партнерства між державами світу дозволяє виділити чотири основних 

моделі відносин стратегічного партнерства: – «представницьке стратегічне 

партнерство» – держава, яка є центром сили, встановлює відносини 

партнерства у тому чи іншому регіоні з державою чи державами, які 

належним чином зможуть представляти та забезпечувати інтереси цього 

центру сили; – «стратегічне партнерство проти спільної загрози» – дві чи 

більше держави об’єднуються проти спільного ворога або спільної загрози, 

причому після зникнення або зменшення загрози партнерство продовжує 

функціонувати; – «тактичне партнерство заради стратегічних результатів» 

– партнерство держав, які намагаються приховати свої основні стратегічні 

інтереси шляхом акцентування уваги на другорядних тактичних інтересах 

як основі для партнерства; – «асиметричне стратегічне партнерство» – 

партнерство держав, які мають великий історичний досвід взаємовідносин 

та знаходяться в одному геополітичному регіоні, причому та зі сторін, яка 

в результаті історичного розвитку відносин досягла більше переваг 

виступає домінуючою у відносинах партнерства [288].   

Отже, в результаті аналізу наукової літератури нами було 

встановлено, що існує досить велика кількість різновидів міжнародно -

політичних стратегій, в рамках яких стратегії класифікуються за 

визначеними критеріями. Були визначені основні відмінні риси, характерні 

для глобальних стратегій. В узагальненому вигляді ці характеристики 

глобальних стратегій полягають у тому, що вони мають планетарне 

охоплення, тобто здійснюються стосовно всього міжнародного 

співтовариства. Реалізація глобальних стратегій відбувається на значних 

часових відрізках і охоплює всі основні виміри глобальної політики 

(геополітичні, дипломатичні, інформаційні, економічні, кібернетичні, 

військові, науково-освітні тощо). Глобальні стратегії мають у своїй основі 
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певне перспективне бачення майбутнього світопорядку і спрямовані на 

його затвердження. В якості дійсних чи потенційних акторів глобальних 

стратегій ми розглядаємо сучасні провідні держави і міждержавні 

об’єднання 

Проаналізувавши феномен консолідації в наукових працях, автор 

дійшов таких висновків. Консолідація учасників міжнародних відносин у 

сучасних умовах залишається головним соціально-політичним завданням 

розвитку світової спільноти. Вирішення цього непростого завдання 

одночасно залежить від теоретичного осмислення даного феномену і від 

об’єднання зусиль світової спільноти заради виходу з кризи, подальшого 

розвитку демократії при збереженні унікальних історичних цінностей і 

традицій світової цивілізації, для чого в світовій спільноті мають бути 

створені політичні умови і фактори консолідації, що одночасно 

обумовлюють і є наслідком політичної діяльності. 

Як політичний феномен консолідація міжнародного порядку являє 

собою об’єднання  зусиль учасників міжнародної системи, яке засноване 

на ціннісній згоді в контексті розуміння назрілих загальнопланетарних 

проблем, пов’язаних з їх спільним вирішення. Інтенсифікація процесу 

консолідації учасників міжнародно-політичної взаємодії має стати 

чинником позитивних перетворень у сфері міжнародних відносин та 

забезпечити сталий розвиток міжнародної системи. Консолідація 

міжнародного співтовариства може бути обумовлена як позитивними, так і 

негативними чинниками, особливостями та умовами функціонування та 

розвитку системи міжнародних відносин. Однак, не дивлячись на нагальну 

потребу у консолідації, на сьогодні можна говорити про здійснення лише 

фрагментарної консолідації. 

Політична система має широкі можливості у створенні умов для 

позитивного суспільного розвитку. У сучасній міжнародній системі 

спільна робота держав, міжнародних організацій, ТНК, політичних і 

громадських об’єднань дозволить вести більш скоординовану політику в 
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усіх сферах суспільного життя, створювати правові та суспільні механізми 

регулювання і таким чином формувати політику консолідації. Злагоджена 

робота основних учасників міжнародної системи стає реальною умовою 

консолідації в процесі не часткової, вимушеної, а постійної взаємодії, 

заснованої на базових інтересах світового співтовариства. 

Узагальнення деяких теоретичних і методологічних підходів до 

проблеми консолідації учасників міжнародної системи дозволило 

запропонувати розуміння консолідації міжнародного порядку як 

політичного феномену та процесу, виявити політичні умови, чинники, 

перспективи консолідації. Політологічна інтегрована концепція 

дослідження дозволила цілісно уявити сутність різновидів політичної 

консолідації через концептуально-теоретичний аналіз та синтез наявних 

концепцій і теорій, що в свою чергу сприяло вивченню сучасних 

політичних умов, чинників, а також складових консолідації міжнародного 

порядку. У результаті, доповнено науковий напрям у політичній науці – 

консолідологія, що дозволило автору поглибити теоретичне осмислення 

проблем забезпечення консенсусу, єдності та злагоди світового 

співтовариства, дослідити специфіку та перспективи їх досягнення в 

сучасній міжнародній системі. 

 

 

1.3. Джерельно-документальна основа дослідження консолідації 

міжнародного порядку 

 

 

Крім наукових праць і монографій відомих у міжнародно-політичній 

сфері світових учених, розглянених вище, досягнення історіографії 

доповнюються також матеріалами різноманітних джерел. Джерельна база з 

теми дисертаційного дослідження охоплює широке коло документів. 

Використання різноманітної документальної та фактичної бази дозволило 
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верифікувати висновки фактичним матеріалом, а також сприяло 

забезпеченню достовірності та обґрунтованості наукових результатів 

дисертаційного дослідження. 

У цілому, джерельну базу дослідження становлять документи і 

матеріали міжнародних організацій, ООН та системи її організацій, ЄС, 

різних неурядових організацій правозахисної та екологічної спрямованості. 

Документи Конгресу США, президентської адміністрації та Державного 

Департаменту США; роботи представників політичних кіл і 

зовнішньополітичні концепції, доктрини й стратегії США, РФ, НАТО, ЄС  

тощо.  

Особлива увага приділялася аналізу матеріалів самітів «Групи семи», 

на яких приймалися важливі рішення про розвиток глобального 

інформаційного простору, боротьбу з бідністю, надання допомоги 

слаборозвиненим країнам, подолання ризиків і загроз глобалізації. Значна 

частина інформації була отримана автором з наукових журналів і 

матеріалів, розміщених на інтернет-сайтах, а також на підставі вивчення 

національної та міжнародної статистики. Розглядаються статути 

міжнародних і регіональних організацій, багатосторонні та двосторонні 

міжнародні договори та угоди, інші документи зовнішньополітичної 

спрямованості. Джерельну базу доповнюють також документи, що 

характеризують зовнішню політику окремих країн і ті трансформації, які 

вони зазнають під впливом міжнародно-політичних подій [289-293].  

В якості найважливіших джерел автор розглядає документи 

конференцій ООН зі сталого розвитку, а також міжнародних організацій, 

що перетворили ув’язку екологічної проблематики з певним соціально-

політичним укладом на поетапний процес трансформації наявного 

міжнародного порядку. Перелік цих джерел охоплює широкий спектр – від 

вироблення ідеології глобальної уніфікації (доповіді та документи 

Римського і Будапештського клубів тощо) до планування та здійснення 
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відповідних організаційних заходів (наприклад, ініціативи «Хартії Землі» 

та «Кіотський протокол») [294-305]. 

До джерел автор також відносить праці та виступи обмеженого кола 

осіб, що одночасно беруть участь у діяльності Більдерберзького клубу, 

Тристоронньої комісії, а також відкриті документи і матеріали цих 

структур, пов’язаних із ними неурядових і науково-дослідних організацій. 

У цьому контексті зазначимо, що велика частина інформації про їх 

діяльність є закритою, тому відповідні матеріали, що розміщуються в 

друкованих та електронних ЗМІ, не можуть вважатися джерелами. 

Отже, для здійснення цього дослідження існує достатня історична 

джерельна база, яка дозволяє всебічно висвітлити поставлені у дисертації 

питання. Розгляньмо джерельну базу дисертаційного дослідження за 

авторською класифікацією. Під час роботи з джерелами автор для 

зручності використання й характеристики джерельної бази зробив спробу 

класифікації за критеріями цільового призначення та походженням.  

Джерельна база дослідження складається з одинадцяти груп:  

1) нормативна база ООН;  

2) загальна законодавча та нормативно-правова складова зовнішньої 

політики України;  

3) матеріали періодичної преси, інтернет-джерела та публікації 

провідних інформаційних агентств;  

4) доповіді Римського та Будапештського клубів, а також ініціатива 

Хартії Землі;  

5) стратегії та концепції національної безпеки провідних країни світу 

(США, ЄС, РФ, Китай);  

6) документи «Групи семи», НАТО, «Групи сімдесяти семи» (G-77), 

«Групи двадцяти»;  

7) матеріали міжнародних «мозкових центрів» та інститутів; 

8) джерела, присвячені реалізації Кіотського протоколу та його 

механізмів; 
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9) документи міжнародних організацій економічно-гуманітарної 

спрямованості: ОБСЄ, Ради Європи, ЮНЕСКО;  

10) документи Конгресу США, президентської адміністрації та 

Державного Департаменту США;  

11) документи Більдерберзького клубу та Тристоронньої комісії.  

1. Нормативна база Організації Об’єднаних Націй (ООН), в якій 

відображені підходи до глобального управління, регулювання 

міжнародних відносин в усіх напрямах. Офіційні документи ООН: доповіді 

Генерального секретаря, Групи високого рівня з питань загроз, викликів і 

змін, резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки. У контексті нашого  

дослідження автору були особливо важливі публікації конференцій ООН зі 

сталого розвитку [306]. 

Вивчення матеріалів міжнародних організацій ООН дозволило 

автору зрозуміти проблеми політичного та соціально-економічного 

розвитку міжнародної системи та роль багатосторонніх інституцій у 

досягненні глобального сталого розвитку, тому в цю групу автор включає і 

деякі спеціалізовані установи ООН:  

– ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку. Основними 

завданнями ЮНКТАД є сприяння розвитку міжнародної торгівлі; 

рівноправне, взаємовигідне співробітництво між державами; вироблення 

рекомендацій, принципів, організаційно-правових умов і механізмів 

функціонування сучасних міжнародних економічних відносин; участь у 

координації дій інших установ системи ООН у сфері економічного 

розвитку, господарських зв’язків і заохочення міжнародної торгівлі [307];  

– Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 

є спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй, зусилля якої 

зосереджені на боротьбі з бідністю шляхом підвищення продуктивності. 

ЮНІДО надає допомогу країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною 

економікою в їх боротьбі з маргіналізацією в умовах глобальних 

політичних трансформацій [308];  
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– Програма розвитку ООН (ПРООН) – організація при ООН з 

надання допомоги країнам-учасницям в галузі розвитку. ПРООН надає 

допомогу урядам у дослідженні природних ресурсів, у створенні 

навчальних закладів, розвитку енергетичних ресурсів, надає 

консультаційні та експертні послуги, навчає фахівців, постачає обладнання 

тощо [309]; 

– Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) – 

діяльність спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності й голоду 

в світі шляхом сприяння розвитку сільського господарства, поліпшення 

харчування та вирішення проблеми продовольчої безпеки [310]; 

– Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна 

організація розвитку співпраці в галузі мирного використання атомної 

енергії. Агентство було створено як незалежна міжурядова організація в 

системі ООН, а з появою Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

(ДНЯЗ) його робота набула особливого значення, оскільки ДНЯЗ зробив 

укладання з МАГАТЕ угоди про гарантії обов’язковим для кожної 

держави-учасниці [311]; 

– Програма ООН з навколишнього середовища, або ЮНЕП (англ. 

UNEP, United Nations Environment Programme) сприяє координації охорони 

природи на загальносистемному рівні. Програма заснована на виконання 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 2997 від 15 грудня 1972 р. 

(A/RES/2997 (XXVII). Основною метою ЮНЕП є організація та 

проведення заходів, спрямованих на захист і поліпшення навколишнього 

середовища заради нинішнього і майбутніх поколінь, що зазначено в гаслі 

ЮНЕП: «Навколишнє середовище в інтересах розвитку». ЮНЕП несе 

відповідальність за вирішення всіх пов’язаних з екологією питань на 

глобальному та регіональному рівнях. Діяльність ЮНЕП стосується різних 

проектів у галузі атмосфери Землі, морських і наземних екосистем. Також 

ЮНЕП відіграє значну роль у розвитку міжнародних конвенцій в галузі 

екології та охорони навколишнього середовища. ЮНЕП часто співпрацює 
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з державами та неурядовими міжнародними організаціями, сприяє 

імплементації пов’язаних з екологією проектів, розробляє рекомендації та 

міжнародні договори з таких питань, як потенційно небезпечні хімікати, 

транскордонне забруднення повітря і забруднення міжнародних 

судноплавних русел. Всесвітня метеорологічна організація спільно з 

ЮНЕП заснували Міжурядову групу експертів зі зміни клімату (IPCC) в 

1988 р. ЮНЕП є також одним із співзасновників Глобального 

Екологічного Фонду (GEF). Слід зазначити, що під егідою ЮНЕП також 

щорічно відзначається Всесвітній день навколишнього середовища.  

Саміт Ріо-2012, який відбувся 20-22 червня 2012 р. в Ріо-де-Жанейро і 

в якому взяли участь глави держав і урядів понад 120 країн світу, був  

присвячений питанню глобального сталого розвитку людства. Генеральний 

секретар ООН Пан Гі Мун у своєму виступі зазначив, що за 20 років після 

проведення Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 

прогрес у глобальному сталому розвитку виявився дуже повільним і 

потрібно зробити ще дуже багато. Пан Гі Мун заявив, що «весь світ зараз 

пильно стежить за нами, щоб дізнатися, чи зможемо ми перетворити гасла 

на справи, і ми знаємо, що ці цілі необхідно реалізувати». Він підкреслив: 

«Нинішній саміт є не кінцевим пунктом, а лише відправною точкою» 

[312]. 

2. Загальна законодавча та нормативно-правова складова  

зовнішньої політики України, укази Президента України, Кабінету 

міністрів України, документи зовнішньополітичних відомств України, 

архівні матеріали вищих державних органів управління, документи, 

матеріали ВР України.   

З-поміж джерел, що дозволяють з необхідною повнотою уявити зміст 

зовнішньої політики України та її місце в ієрархії учасників міжнародної 

системи, є «Основні напрями зовнішньої політики України» 2010 р., 

«Концепція національної безпеки України» від 16 січня 1997 р., Закон 

України «Про основи національної безпеки України», від 19 червня 2003 
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р., Віденська конвенція про право міжнародних договорів, Воєнна 

доктрина України від 15 червня 2004 р., від 24 вересня 2015 р. тощо [313-

318]. 

Важливу складову джерельної бази дисертаційного дослідження 

становлять архівні матеріали вищих державних органів управління, котрі 

зберігаються в архівосховищах. До джерельної бази дисертаційного 

дослідження увійшли й документи і матеріали Верховної Ради України 

(ВРУ) та Парламентської бібліотеки (стенографічні звіти засідань ВРУ, 

документи і матеріали комісій ВРУ, в першу чергу Комісії у закордонних 

справах і відділу міжпарламентських зв’язків, протоколи засідань, довідки, 

записи бесід з іноземними представниками).  

Офіційні матеріали та періодичні видання європейських і 

євроатлантичних інституцій, Представництва Європейської Комісії в 

Україні, Центру інформації та документації НАТО в Києві, дипломатичних 

представництв країн ЄС і НАТО акредитованих у Києві, тощо. У цих 

документах відображені відповідні кроки наших європейських та 

євроатлантичних партнерів щодо України [319-321].  

До цієї категорії вважаємо за необхідне віднести міжнародно-правові 

акти, зокрема: документи Європейського Союзу, Організації 

Північноатлантичного Договору, Ради Європи, Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі тощо, а також двосторонні договори та угоди між 

Україною, цими організаціями та з окремими країнами - членами ЄС та 

НАТО [322-327].  

3. Значний за обсягом та важливий за значенням масив становлять 

матеріали преси, інтернет-джерела, наукові розробки аналітичних 

центрів. Варто зазначити, що потужним механізмом віддзеркалення 

конкретних кроків щодо консолідації міжнародного порядку стали 

міжнародні та регіональні видання.  

Гострі та дискусійні питання, які пов’язані з консолідацією 

міжнародного порядку, висвітлюються у таких виданнях: 
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 – спеціалізовані наукові журнали РФ: «Азия и Африка сегодня», 

«Восток», «Международная жизнь», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Полис», «Проблемы Дальнего Востока», 

«Эксперт», «Вестник аналитики», «Россия в глобальной политике», 

«Социс», «Экономика и политика России  и государств ближнего 

зарубежья», «Россия в глобальной политике», «Европейская безопасность: 

события, оценки, прогнозы», «Мир России», «Война и мир»; 

 – спеціалізовані наукові журнали України: «Вісник Дипломатичної 

академії України», «Зовнішні справи», «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин», «Дослідження світової політики», «Наукові записки», «Вісник 

Київського національного університету імені Т. Шевченка», «Дослідження 

міжнародної економіки», «Розвиток демократії в Україні», «Стратегічна 

панорама» тощо;  

– зарубіжна періодика: National Interests, The Economist, Pacific Affairs, 

Far Eastern Economic Review, Foreign Affairs, Newsweek;   

4. Значним внеском у джерельну базу дослідження стали доповіді 

Римського та Будапештського клубів, а також ініціативи Хартії 

Землі.  

Доповіді римського клубу були першими спробами людства оцінити 

ризики техноцентричного підходу в його діяльності і стали основою для 

консолідації міжнародного порядку для сталого розвитку світу. Діяльність 

Римського клубу зробила значний внесок у вивчення перспектив розвитку 

біосфери та пропаганду ідеї гармонізації відносин людини і природи. 

Одним із головних своїх завдань Римський клуб спочатку вважав 

привернення уваги світової громадськості до глобальних проблем за 

допомогою своїх доповідей. На його офіційному інтернет-сайті розміщені 

всі новини, публікації та доповіді Римського клубу, найважливішою з яких 

стала доповідь, представлена в 2012 р. нідерландським ученим Йоргеном 

Рандерсом «2052: Глобальний прогноз на найближчі сорок років»[328].  
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У представленому прогнозі вчений робить зокрема прогноз, що зміна 

клімату буде швидкою і неминучою, а світовий валовий внутрішній 

продукт зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Такими є лише деякі з 

похмурих прогнозів, які Й. Рандерс представив у Роттердамі. Втім є і 

позитивні прогнози. Так, у країнах, що розвиваються, до 2052 р. 

відбудеться скорочення бідності. У промислово розвинених країнах 

водночас посилиться нерівність, і економіка перебуватиме у фазі стагнації. 

Втім такі країни, як Бразилія, Росія, Індія, Південна Африка, і особливо 

Китай від цього тільки виграють. Чисельність населення у світі зросте не 

такою мірою, як побоювалися раніше. За розрахунками, вона буде зростати 

до 2042 р., збільшившись ще на один мільярд і сягне піку на позначці 

8,1 млрд осіб [329]. 

Ініціативою Хартії Землі називають глобальне співтовариство людей, 

організацій і установ, які беруть участь в її просуванні та на практиці 

реалізують її принципи. До складу учасників входять провідні міжнародні 

інститути, національні урядові відомства, університетські асоціації, 

неурядові організації, міста, релігійні групи і безліч відомих лідерів 

сталого розвитку. Заявлена місія Ініціативи Хартії Землі – сприяти 

переходу до сталого способу життя і глобального суспільства із загальною 

етичною основою, що включає сталий розвиток, екологічну безпеку, 

загальні права людини, повагу розмаїтості, економічну справедливість, 

демократію та культуру світу [330; 331]. 

Будапештський клуб – міжнародна організація, створена Ервіном 

Ласло у 1993 р. з метою мобілізації ресурсів людства для вирішення 

глобальних проблем. Ервін Ласло - професор, доктор філософії, почесний 

доктор низки університетів, керівник програми в Інституті ООН з навчання 

та досліджень, ректор Віденської академії футурології, засновник 

Міжнародної академії системних досліджень. Останній проект професора 

Е. Ласло – об’єднання видатних учених, артистів, письменників, 

громадських і релігійних діячів у Будапештський клуб, неформальну, 
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неурядову асоціацію, яка бореться за збереження навколишнього 

середовища, просуває ідеї сталого розвитку та екологічного мислення 

[332]. 

5. Стратегії та концепції національної безпеки провідних країн 

світу (США, ЄС, РФ, Китай) 

Найважливішим джерелом для розуміння автором безпекових 

аспектів консолідації міжнародного порядку виявилися європейські теорії 

та концепції національної безпеки. 

Після закінчення «холодної війни» в Європі активізувалися 

дослідження в галузі безпеки, що обґрунтовано багатьма факторами. По -

перше, розпад СРСР створив ситуацію, за якою відсутня явна загроза з 

точки зору західноєвропейських країн. Структури, що існують у межах ЄС, 

не відрізняються високою організованістю й ефективною системою 

прийняття рішень. Залежність від НАТО залишається однією з головних 

проблем європейської безпеки. Актуальність теми безпеки Європи 

пов’язана також із тим, що економічна міць Сполучених Штатів поступово 

знижується, і американці не здатні забезпечувати свою військову 

присутність у колишніх масштабах. У цій ситуації США уникають 

перенапруги сил і,прагнуть перекласти з себе тягар відповідальності за 

Європу, передаючи її до рук самих європейців. Наразі європейці повинні 

подбати про створення власної системи оборони та безпеки [333]. 

У зв’язку з активізацією транснаціональних мереж у Європі зростає і 

зацікавленість у дослідженні їх ролі та перспектив. Сьогодні 

транснаціональні мережі стають «третім ресурсом сили (у сфері безпеки) 

на додаток до держав та ЄС. Тому важливою джерельною основою роботи 

стала теорія транснаціональних мереж, яка ґрунтується на дослідженнях 

американських політологів про «трансговернменталізм» (англ. 

transgovernmentalism), які визначають цей термін як незалежну взаємодію 

між субодиницями різних урядів. За американськими ученими Р. Кеохану і 

Дж. Наю, такі субодиниці не контролюються напряму виконавчою владою 
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своїх держав і мають високу автономію. Транснаціональні мережі таким 

чином забезпечують взаємодію між одиницями різних урядів. Враховуючи 

те, що країни-члени зберігають ключові повноваження в сфері безпеки, а 

ЄС має обмежену компетенцію, транснаціональні мережі служать свого 

роду компенсацією відсутності наднаціонального та транскордонного 

співробітництва з питань безпеки. При цьому трансговернменталізм 

фокусується на відносно низьких областях політичного співробітництва, 

залишаючи центральні області національного суверенітету, політику 

національної безпеки й оборони за межами свого впливу [334, с. 315].   

Для автора дуже важливими стали критичні дослідження в галузі 

безпеки, оскільки вони віддзеркалюють фундаментальні зрушення в 

концептуалізації національної безпеки. Під терміном «критичні 

дослідження» розуміємо особливий напрямок у галузі дослідження без 

пекових питань, які відрізняються від реалістичного підходу, що акцентує 

увагу на забезпеченні захисту національною державою. Критичні 

дослідження також називають «неамериканськими», тому що вони, по-

перше, розвиваються за межами США, в основному, в Європі, а також 

через кардинальні відмінності в підходах по відношенню до американської 

науки. Окрім військових чинників та аспектів, які переважають у 

традиційній американській школі, вони також акцентують увагу і на 

економічній, екологічній, а також соціальній безпеці. Головними 

мозковими центрами критичних досліджень вважаються Уельська, 

Копенгагенська і Паризька школи. Кожна із цих шкіл має особливі підходи 

до концептуалізації проблем безпеки. 

Уельська школа розвивається в межах так званої «теорії 

емансипації». Ця течія має витоки у Франкфуртській школі, видатними 

представниками якої є Т. Адорно та Ю. Габермас. Теорія була вперше 

висунена К. Бутом на початку 1990-х рр. і символізувала новий 

європейський рух у бік неамериканської теорії безпеки. Емансіпаціоністи 

будують свої міркування на критиці реалістичного розуміння безпеки, в 
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якому домінує «сила» і «порядок», а безпека одного актора означає 

незахищеність іншого. Вони виступають за універсальну систему безпеки, 

в якій центральну роль відіграє індивідуум, а не держави та нації. У 2007 р. 

К. Бут опублікував працю «Теорія світової безпеки», що вважається одним 

із стовпів визвольної теорії. У ній автор висуває ідею створення світової 

системи безпеки, що виходить за межі національних кордонів і що 

відкидає «інстинктивну тваринну боротьбу за виживання»: «Ідея світової 

безпеки є синонімом свободи особистостей і груп, яка сумісна з 

раціональною свободою інших, універсальною моральною рівністю, 

сумісною з виправданими прагматичними нерівностями» [335, с. 6]. 

Друга течія в нетрадиційних навчаннях – «теорія сек’юритизації», 

що розвивається в рамках Копенгагенської школи. До неї належать такі 

вчені, як Б. Бузан, О. Вейвер і Дж. Вільде. Теорія будується на ідеї про те, 

що «в міжнародних відносинах щось стає об’єктом невідкладної політики 

не тому, що воно становить небезпеку, а тому, що впливовий актор 

проголошує його як серйозну загрозу. Іншими словами, загроза стає 

загрозою, тому що вона бачиться й оголошується публічно такою із боку 

держави. Втім сек’юритизація існує не просто внаслідок популяризації 

загрози будь-яким актором міжнародної системи, а лише після визнання 

факту загрози аудиторією. Отримуючи згоду і легітимізацію суспільства, 

актор може вжити надзвичайних заходів і йти в обхід чинних правил і 

законів» [335, с. 3-4]. 

Після усунення загрози настає наступний етап – десек’юритизація, 

процес, за якого питання, що мали другорядне значення порівняно з 

обороною та безпекою», повертаються в звичайну політичну площину та 

регулюються звичайними правилами демократії. Кінцевою метою є не 

просто досягнення безпеки, а усунення питання безпеки з порядку денного. 

Класичним прикладом є відносини між Німеччиною і Францією, які 

більше не зводяться до питань безпеки, а є частиною нормальних 

політичних відносин [335, с. 5].    
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Третій напрям критичних досліджень – «теорія інсек’юритизації», 

розроблена фахівцями Паризької школи М. Фуко і П. Бурдье. 

Прихильники теорії (зокрема Д. Біго) стверджують, що «безпека» – це те, 

що з нею робиться, тобто як безпека практикується. У цій теорії безпека не 

розуміється як «антропологічна необхідність» або як акт публічного 

виступу, а сприймається швидше як процес «сек’юритизації або 

інсек’юритизації кордонів, ідентичностей та уявлень про порядок». Д. Біго 

зокрема зазначає, що «безпека –в жодному разі не є відбиттям зростання 

загроз у сучасну епоху – вона є пониженням рівня прийнятності іншого; це 

спроба інсек’юритизації щоденного життя професіоналами та спонукання 

політичного потенціалу до дії» [336, с. 111]. Теоретики Паризької школи 

ставлять під сумнів розуміння безпеки Копенгагенської школи, 

стверджуючи, що сек’юритизація – не результат успішного публічного 

акта, а «щоденні бюрократичні рішення, використання технологій і 

веберіанської практики раціоналізації» [337, с. 126]. 

В окремий напрям у вивченні безпеки виділяють концепції, 

запропоновані Європейським Союзом, що являють собою скоріше 

політичні документи, ніж наукові дослідження, втім мають велике 

значення в межах теми «національна безпека». 

Одним із перших документів з теми безпеки стала «Доктрина Х. 

Солани» («Безпечна Європа в кращому світі», 2003 р.). У ній зазначалося, 

що, незважаючи на те, що США почали домінувати після «холодної 

війни», все ж у сучасному світі жодна країна не здатна вирішити комплекс 

проблем, покладаючись винятково 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. До останніх Х. Солана відніс: регіональні 

конфлікти, бідність, «погане управління», розповсюдження ЗМЗ, тероризм 

і злочинність, а також енергетичну залежність. Доктрина Х.  Солани була 

запропонована як пряма вказівка до дії. Автор закликає до розширення 
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зони безпеки навколо Європи і створення «кільця добре керованих країн». 

У доктрині також зазначається, що ЄС повинен співпрацювати зі своїми 

партнерами, насамперед США («трансатлантичні зв’язки залишаються 

незамінними»), а також іншими силами, як Росія, Японія, Китай, Канада та 

Індія [338].  

У 2008 р. Європейська Рада випустила новий документ під назвою 

«Забезпечення безпеки у змінюваному світі». Багато в чому цей документ 

повторює положення доктрини Х. Солани, але є і низка доповнень. 

Наприклад, до традиційних загроз, таких як розповсюдження ЗМЗ і 

тероризм, додалася «зміна клімату». Зміна клімату також може привести 

до суперечок про торговельні маршрути, морехідні зони і раніше 

недоступні ресурси» [339, c. 5 ]. «Безпека в кібернетичному просторі», 

«піратство» і «протипіхотні міни» також додані до переліку загроз. 

Одним із важливих документів ЄС є підготовлений у 2010 р. Радою 

ЄС Проект стратегії внутрішньої безпеки Європейського Союзу «До 

європейської моделі безпеки». Як і в попередніх концепціях, у проекті 

спочатку перераховуються загрози безпеці, з-поміж яких з’являються 

транскордонна злочинність, насильство в будь-якій формі, природні або 

викликані людиною катастрофи. Новизна програми безпеки полягає в 

тому, що в ній докладно описані заходи, необхідні для створення 

ефективної моделі європейської безпеки [340].  

За останнє десятиліття в Європі активізувалися дослідження з теми 

регіональної (європейської) та глобальної безпеки. Як і в американській 

школі безпеки, в європейців з’являється розуміння того, що в епоху 

глобалізації національна безпека не віддільна від регіональної, а 

регіональна – від глобальної. Серед таких досліджень можна виділити 

роботу члена бельгійського Королівського інституту міжнародних справ і 

Європейського Військового комітету Дж. Колемана під назвою 

«Європейська стратегія глобальної безпеки: сім кроків на шляху до 

глобального лідерства». Бельгійський генерал пропонує низку заходів, які 
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повинні стати ядром стратегії безпеки для ЄС. Зокрема, необхідно 

виробити довгострокову стратегію Євросоюзу, спрямовану на захист 

спільних цінностей і з чітким визначенням загроз. Більше того, стратегія 

повинна визнаватися всіма інституціями та країнами-членами як 

обов’язкове легітимне керівництво до дії. ЄС повинен мати в 

розпорядженні достатні кошти, щоб використати їх у разі необхідності, 

наприклад, для проведення інтервенції: «стратегія повинна бути 

підкріплена ресурсами, інакше без коштів вона залишається всього лише 

папером» [341, с. 3]. 

Одним із потужних мозкових центрів на теренах Європи у сфері 

глобальної безпеки є Інститут з безпеки при Європейському Союзі 

(European Union Institute for Security Studies). У 2010 р. ним було 

опубліковано дослідження «Глобальне управління 2025». В досліджені 

зокрема описані ключові проблеми глобальної безпеки та евентуальні 

сценарії розвитку. В якості головних загроз виділяється перехід влади до 

недержавних гравців, які, використовуючи нові засоби комунікації, не 

завжди діють на благо світового співтовариства, як, наприклад, 

кримінальні та терористичні мережі. 

Іншу, не менш важливу загрозу світової безпеці являют собою так 

звані «країни, що не відбулись», які потребують гуманітарної або 

миротворчої допомоги. Враховуючи той факт, що всі проблеми 

взаємопов’язані необхідно додати до цього списку проблеми  міграції, 

виснаження природних ресурсів та ризики, що пов’язані з глобальними 

кліматичними змінами, екологічним навантаження на біосферу та ішими 

техногенними чинниками. У доповіді акцентується увага на тому, що 

наявні структури, у складі окремо взятих країн, регіональних організацій 

чи неформальних груп (як «Група двадцяти»), не достатньо ефективні для 

глобального вирішення цих проблем. Саму тому для сталого розвитку 

людства потрібні інститути з більшими повноваженнями, які мають бути 

засновані на чітких нормах міжнародного права.  
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В якості можливих сценаріїв розвитку виділяються основні чотири. 

За першим сценарієм, різноманітні безпекові кризи долатимуться засобами 

наявних систем. Причому інститути безпеки залишатимуться 

нереформованими, і західні країни поодинці нестимуть відповідальність за 

глобальну безпеку, тоді як держави, що розвиваються, будуть 

сконцентровані на собі. Другий сценарій («фрагментація») описує 

ситуацію, коли сильні регіони та країни замикаються на собі і намагаються 

створити самодостатні автаркії. Втім з огляду на взаємозалежність світу 

такий хід є згубним, хоча б тому, що США не здатні вирішити проблему 

бюджету і боргів самостійно. Третя можливість – «Відтворення 

європейського концерту держав: екологічна катастрофа чи серйозний 

конфлікт стимулює «велике співробітництво з вирішення глобальних 

проблем» [342, с. 15 ].  Враховуючи вищезазначене стверджується, що такі 

держави-лідери, як КНР, Індія та ЄС, беруть на себе значну 

відповідальність і зобов’язання продемонструвати зразок «європейського 

концерту» XIX ст. Вони мають сприяти стабільному, безпечному та 

сталому розвитку світу. Це обґрунтовується необхідністю скорочення 

прірви у політичному та соціально-економічному розвитку між регіонами і 

в доходах на душу населення. Заключний сценарій є вкрай негативним, він 

описує боротьбу за ресурси і ринки збуту, а також посилення гонки 

ядерних озброєнь. За таких умов недовіра і напруженість роблять реформу 

системи глобального управління малоймовірною. 

Європейська рада міжнародних справ (European Council on Foreign 

Relations) – інший впливовий дослідницький центр у сфері безпеки, яким у 

2010 р. була видана стаття «Ілюзія порядку і формування багатополярної 

Європи». Вона фокусується на оцінці геополітичної ситуації в Європі, яка, 

на думку авторів, перетворилася на багатополярну систему: «Європейці з 

радістю вітали зародження багатополярного світу, проте вони майже не 

помічали, що паралельно формується і багатополярна Європа, для якої 

характерна все більш виразна конкуренція між головними силами 
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континенту – ЄС, Росією та Туреччиною – за вплив на нещодавно створені 

держави, що утворилися після розпаду Радянського Союзу та Югославії» 

[343, с. 2]. Автори зазначають, що на європейському просторі формується 

три різні протиборчі геополітичні проекти (ЄС, неоосманська Туреччина, 

пострадянська Росія). Для встановлення миру та порядку в Європі всі три 

сили повинні узгоджувати свої дії і створити єдину систему безпеки. У 

роботі також підкреслюється, що європейці повинні переглянути свої 

підходи до континентальної безпеки з огляду на те, що позиції США 

слабшають і вони не можуть більше бути основним гарантом безпеки 

Європи: «Американські гарантії своїм європейським союзникам у сфері 

безпеки, звичайно, залишаються в силі, але вагомість Європи у зовнішній 

політиці США неухильно знижується» [343, с. 5]. 

Мета, пріоритети та підходи до формування зовнішньополітичної 

стратегії, її військово-політичних аспектів були відображені в таких 

концепціях та доктринах, як Концепція зовнішньої політики РФ (1992 р.) 

[344]; Концепція зовнішньої політики РФ (2008 р.) [345], Концепція 

національної безпеки РФ (2000 р.) [346]; Огляд зовнішньої політики РФ 

(2007 р.) [347]; Стратегія національної безпеки РФ до 2020 р. (2009 р.) 

[348]; Воєнна доктрина РФ (2000 р.) [349]; Воєнна доктрина РФ (2010 р.) 

[350]; Основи державної політики РФ в Арктиці на період до 2020 р. й 

подальшу перспективу [351]. В цьому контексті зазначимо, що 

національна оборона проголошена одним із трьох головних пріоритетів 

національної безпеки Російської Федерації, а стратегічна стабільність – 

одним із пріоритетів сталого розвитку Росії. Однак стратегічна 

стабільність часто передбачає в сучасних умовах лише ракетно-ядерну 

складову російсько-американських відносин. Основним методом 

забезпечення стратегічної стабільності виступає концепція стратегічного 

стримування. 

У пошуку шляхів консолідації міжнародного порядку, особливо в 

безпековому контексті та контексті консолідації учасників міжнародної 



  98 

системи проти розповсюдження зброї масового знищення та тероризму для 

автора виявилося важливим вивчення концепції національної безпеки й 

оборони США: Національна оборонна стратегія (2005 р.) [352], 

Національна оборонна стратегія (2008 р.) [353], Чотирирічний оборонний 

огляд США (2010 р.) [354], Національна воєнна стратегія США (2005 р.) 

[355], Національна стратегія безпеки США (2002 р.) [356], Національна 

стратегія безпеки США (2005 р.) [357], Європейська стратегія безпеки 

«Безпечна Європа у кращому світі» [358] тощо. 

У стратегії національної безпеки США, що вийшла у 2010 р., 

виділяються чотири аспекти: безпека, економічне процвітання, просування 

«універсальних цінностей», зміцнення міжнародного порядку під 

американським керівництвом. У цілому, зазначаємо, що стратегія 

національної безпеки адміністрації американського президента Б. Обами, 

як і всі попередні документи такого роду, робить акцент на підтримці 

американського лідерства у світі. Водночас підхід нинішнього керівництва 

США містить низку важливих нововведень не тільки тактичного, а й 

стратегічного характеру. Вперше в стратегії пропонується інтегрувати 

основні інструменти американської потужності: дипломатію, військову 

силу, економічні інструменти, розвідку та сили забезпечення внутрішньої 

безпеки. 

До глобальних викликів, з якими пропонується боротися 

колективними зусиллями, віднесені: зміни клімату, пандемії, 

транснаціональна злочинність тощо. Особливо цікавою є оцінка відносин 

США з «новими центрами впливу», з якими адміністрація Б. Обами мала 

намір розвивати «партнерство». 

Серед країн, які в перспективі зможуть обігнати США у військовій 

сфері, американське керівництво особливо виділяє Китай. Констатується 

той факт, що безперервно й динамічно зростає воєнний бюджет країни, а 

народно-визвольна армія Китаю може перетвориться на збройні сили, що 

відповідатимуть усім сучасним вимогам. У зв’язку з цим становить інтерес 
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сучасна концепція національної безпеки КНР. Її положення викладаються 

в таких програмних документах, як рішення з’їздів комуністичної партії, 

постанови пленумів і Центральної військової комісії ЦК КПК, а також у 

документах Центральної військової ради і Державної ради КНР. Широкій 

громадськості основні положення з цієї теми у відкритому офіційному 

трактуванні представляються в Білій книзі «Національна оборона 

Китайської Народної Республіки», яка оновлюється регулярно  [359; 360].  

Основним принципом китайської стратегії національної безпеки є 

опора на власні сили, що трактується як «використання всіх наявних у 

державі можливостей для захисту національних інтересів, проведення 

незалежної зовнішньої політики, неучасть у військово-політичних блоках і 

відмова від вступу в союз з великими державами, а також протидія 

гегемонії США». На думку китайського керівництва, національна безпека 

безпосередньо залежить від потужності держави. Головними її 

компонентами вважаються економіка, наука і техніка, 

внутрішньополітична стабільність і військова міць. 

6. Документи «Групи семи», «Групи двадцяти» «Групи сімдесяти 

семи» (G-77), НАТО та інших міжнародних організацій . Вивчення 

зазначених матеріалів сприяло кращому розумінню сутності проблеми, 

позицій держав і міжнародних організацій з цього питання, важливих 

тенденцій у міжурядовій співпраці. 

Зростання ролі неформальних інститутів, таких як «Група семи» 

актуалізують їх більш детальне вивчення. Саме тому автор спробував дати 

оцінку ефективності «Групи семи» і можливості різних моделей розвитку 

інституту для реалізації проектів зовнішньої політики в умовах кризи 

системи глобального управління. Зауважимо, що трансформація інститутів 

глобального управління вимагає по-новому подивитися на місце і роль 

«Групи семи» в новому міжнародному порядку. Особливу увагу варто 

приділити історії приєднання країн до «Групи семи», основним самітам, 
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загальній оцінці виконання зобов’язань країнами-членами, а також 

проблемі взаємодії з учасниками міжнародної системи [361; 362]. 

У межах досліджуваної проблематики слід згадати і стратегічну 

концепцію НАТО. Аналіз документів з національної безпеки, виданих у 

країнах НАТО, свідчить про те, що всі вони розроблені з урахуванням 

коаліційної стратегії і, по суті, слідують установкам американського 

військово-політичного керівництва. У «Стратегічній концепції НАТО» 

зазначається, що сучасна обстановка в світі характеризується 

невизначеністю і погрозами інтересам Альянсу, пов’язаними з 

розповсюдженням ЗМЗ, посиленням міжнародного тероризму, 

порушенням потоків життєво важливих ресурсів та іншими негативними 

чинниками [363].  

В цілому, як справедливо зазначає російський дослідник, доктор 

воєнних наук М. Молчанов, коаліційна стратегія НАТО, незважаючи на те, 

що в світі відбулися геополітичні зміни, зберігає експансіоністську 

сутність і спрямована на захист і просування інтересів Заходу з 

використанням силових методів. Керівництво НАТО, проводячи політику з 

позиції сили, не приховує свого прагнення контролювати «політичний стан 

світової спільноти, воєнно-стратегічну обстановку, а також запаси і 

розподіл ресурсів на глобальному рівні». Саме тому перед НАТО стоїть 

завдання закріпитися в регіонах відкритих і перспективних родовищ 

енергоресурсів і шляхів їх транспортування. Країни, що входять в НАТО, 

вносять зміни до своїх національних стратегій та приводять їх у 

відповідність із загальною стратегією блоку. Показовими в цьому сенсі є 

концептуальні документи головних європейських членів альянсу – 

Великобританії, Франції та ФРН [364].  

Особливо важливим джерелом нашого дослідження є документи 

«Групи сімдесяти семи» – найбільшої міждержавної організації країн, що 

розвиваються. Вона діє в структурі ООН та її органів. Рішення про її 

створення було прийнято на нараді міністрів країн Азії, Африки та 
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Латинської Америки в 1964 р., а офіційно оформлена вона була на першій 

сесії Конференції ООН з торгівлі та розвитку, що відбулася в Женеві 15 

червня того ж року. Спочатку кількість країн - членів нової організації 

дорівнювало 77, але їх кількість зростала із прийняттям нових країн до 

складу ООН. Основою діяльності «Групи сімдесяти семи» є торговельно-

економічне, фінансове та технічне співробітництво між країнами, що 

розвиваються, а також розробка, узгодження та координація їх спільної 

позиції на конференціях і зборах органів ООН та організацій, що 

функціонують у її межах, на інших міжнародних з’їздах і форумах з 

проблем міжнародних соціально-економічних відносин, які стосуються 

таких сфер життєдіяльності країн і їх населення, як торгівля, 

промисловість, сільське господарство, освіта, наука і техніка. На подібних 

зібраннях розглядаються так само питання економічної, кредитної, 

фінансової та технічної співпраці з країнами - не членами групи і, перш за 

все, з розвиненими країнами світової спільноти. Зазначимо, що на даний 

момент в організацію входять 130 країн світу [365, 366]. 

Своєю чергою, вивчення діяльності «Групи двадцяти» дозволило 

автору оцінити ступінь виконання зобов’язань учасників у процесі 

формування нової системи антикризового регулювання та проаналізувати 

нові ініціативи «Групи двадцяти» щодо забезпечення стабільного 

економічного зростання. Аналіз описуваної групи джерел важливий через 

те, що діяльність «Групи двадцяти» ґрунтується на міжнародних нарадах 

міністрів фінансів і глав центральних банків учасників. У цьому контексті 

важливо зазначити, що в сукупності «Група двадцяти» представляє 90 % 

світового валового національного продукту, 80 % світової торгівлі 

(включаючи торгівлю всередині ЄС) і дві третини населення світу. «Група 

двадцяти» є форумом для співпраці та консультацій з питань, що належать 

до міжнародної фінансової системи. До 2008 р. група не проводила самітів 

на вищому рівні, її основною формою діяльності були щорічні зустрічі на 

рівні міністрів фінансів і глав центробанків. «Група двадцяти» була 
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створена у відповідь на фінансові кризи кінця 1990-х рр. Та усвідомлення 

того факту, що країни з ринковою економікою не були адекватно 

представлені у світових економічних обговореннях та прийнятті рішень 

[366]. 

7.  До джерельної бази також увійшли матеріали міжнародних 

«мозкових центрів» та інститутів. Зазначимо, що Університет 

Пенсільванії опублікував перший міжнародний рейтинг кращих «мозкових 

центрів». Згідно з проведеним американським університетом 

дослідженням, у світі на даний момент нараховується 5465 «мозкових 

центрів». Їх найбільша кількість розташована в Північній Америці (1872, 

або 34,25%) і в Західній Європі (1208, або 22,10%). У Східній Європі, куди 

включена і Росія, розташовано 514 (9,41%) «мозкових центрів» [367]. 

Сполучені Штати перебувають серед безумовних лідерів за кількістю 

таких організацій. У США працює 1777 «мозкових центрів», одна п’ята з 

яких розташована у Вашингтоні. Далі йдуть Великобританія (283), 

Німеччина (186), Франція (165), Аргентина (122), Індія (121). Росія посідає 

сьоме місце (107), випереджаючи Японію (105). До підсумкового рейтингу 

кращих «мозкових центрів» було включено 407 організацій. За різними 

параметрами лідирує американський Інститут Брукінгса (Brookings 

Institution), який у 90-х рр. консультував адміністрацію Б. Клінтона. 

Кращим неамериканським «мозковим центром» названо «Чатхем Хаус» 

(Chatham House), відомий також як Королівський інститут міжнародних 

відносин. До рейтингу потрапило всього сім російських організацій: 

Московський центр Карнегі, Інститут США і Канади (ІСКРАН), Інститут 

світової економіки та міжнародних відносин (ІСЕМВ), Інститут сучасного 

розвитку (ІНСОР), фонд «Інформатика для демократії» (ІНДЕМ), ПІР – 

Центр та Інститут економічного аналізу. Ще одна російська організація – 

Інститут демократії та співробітництва – поповнила список так званих 

фантомів, тобто формально незалежних дослідницьких центрів, які 

насправді підконтрольні уряду. При цьому ІСЕМВ посів 50-те місце серед 
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кращих неамериканських «мозкових центрів», а перше місце у Східній 

Європі віддано Московському центр Карнегі [367].  

Серед основних таких центрів назвемо: 

– Інститут Брукінга – один із найвпливовіших аналітичних центрів, 

який спеціалізується на суспільних науках, муніципальному управлінні, 

зовнішній політиці та світовій економіці. У 2013 р. президентом інституту 

був Строуб Телбот, колишній заступник державного секретаря США [368]; 

– «Чатхем Хаус» (Chatham House, офіційна назва англ. Royal Institute 

of International Affairs, Королівський інститут міжнародних відносин) – 

найбільш відомий британський і один із найзначніших «мозкових центрів» 

у світі, що вивчають міжнародні відносини. «Чатхем Хаус» публікує два 

журнали: International Affairs і World Review. Перший є одним із 

найшановніших англійських наукових періодичних видань у сфері 

міжнародних відносин [369]; 

– Інститут США і Канади Російської Академії Наук (ІСКРАН) міцно 

посідає провідне місце з-поміж науково-дослідних інститутів, ставши 

спільнотою відомих фахівців із вивчення США і Канади. Інститут був 

заснований у 1967 р. академіком Г. А. Арбатовим, який очолював його до 

1995 р., коли директором став доктор історичних наук С. М. Рогов. 

ІСКРАН є одним із основних центрів з вироблення рекомендацій для 

високопосадовців державних структур із питань внутрішньої, зовнішньої 

та воєнної політики, з проблем економічної реструктуризації російського 

народного господарства. За час існування Інституту його структура не раз 

змінювалася, оновлювався і склад співробітників, але висока якість 

здійснених Інститутом досліджень та їх практична цінність залишалися 

незмінними [370]; 

– Федеральна державна бюджетна установа науки Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин Російської академії наук (ІСЕМВ РАН), 

яка спрямована на дослідження основних тенденцій розвитку сучасної 

світової політики та світової економіки, на розробку надійної аналітичної 
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основи для прийняття політичних рішень. Інститут взаємодіє з 

федеральними та регіональними органами влади Росії, засобами масової 

інформації, великими державними і приватними компаніями, іншими 

російськими та зарубіжними дослідницькими центрами. Інститут 

самостійно визначає програму досліджень у відповідності зі своїм 

Статутом. Дослідження ІСЕМВ РАН мають незалежний, позапартійний 

характер [371]; 

– RAND Corporation (абревіатура від Research and Development – 

дослідження та розробка) – американський стратегічний дослідний 

некомерційних центр, діяльність якого спрямована на сприяння науковій, 

освітній та благодійній діяльності в інтересах суспільного благополуччя і 

національної безпеки США. Основний напрям роботи RAND Corporation - 

розробка та виявлення нових методів аналізу стратегічних проблем і нових 

стратегічних концепцій [372]; 

– фонд «Спадщина» (англ. Heritage Foundation) – стратегічний 

дослідний інститут США, який займається широким спектром досліджень 

міжнародної політики і має консервативну спрямованість. Основною ідеєю 

інституту є побудова статистичної моделі суспільства та забезпечення 

доступу до неї широкої громадськості. Фонд видає низку аналітичних 

досліджень, з найвідоміших – щорічний «Індекс економічної свободи», 

«Політичні експерти 2000», «Мандат на лідерство». Видається журнал The 

Insider, різноманітні буклети на 12-30 сторінок (Backgrounder, Executive 

Memorandum, Executive Summary тощо), у газетах 2-3 рази на тиждень 

публікуються фейлетони, організовуються проблемні конференції [373]; 

– Берлінський інститут народонаселення та розвитку – незалежний 

науково-дослідний інститут, який вивчає демографічні зміни у світі в 

контексті сталого розвитку [374]. Інститут публікує дослідження та 

документи для обговорення. Він також пропонує он-лайн довідник з 

демографії та видає інформаційний бюлетень. Для автора особливо 

важливим стало вивчення колективної роботи інституту «Світова держава, 
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що зникає. Демографічне майбутнє Росії та інших колишніх союзних 

держав» [375]; 

– Стокгольмський міжнародний інститут миру – незалежний 

міжнародний інститут дослідження проблем миру і конфліктів, насамперед 

з питань контролю над озброєннями та роззброєння, тісно співпрацює з 

кількома міжурядовими організаціями, наприклад, ООН і ЄС. Крім того, 

інститут регулярно запрошує до себе різних парламентаріїв, наукові 

делегації та дослідників з інших інститутів [376]; 

– Фонд Карнегі за міжнародний мир – приватна некомерційна 

організація, основним завданням якої є сприяння співробітництву між 

країнами світу. Фонд був названий ім’ям американського бізнесмена 

Ендрю Карнегі, який виписав 11 травня 1903 р. чек на півтора мільйона 

доларів на будівництво Палацу миру. Фонд є власником будівлі та 

бібліотеки, що знаходиться в ньому, підтримує його у належному стані,  

забезпечуючи нормальну роботу розташованих тут установ, а також 

організує заходи, пов’язані з питаннями миру і міжнародного права. У 

приміщенні Фонду Карнегі в Нью-Йорку знаходиться Штаб-квартира 

Більдерберзького клубу [377; 378]. 

8. Враховуючи той факт, що глобальне потепління є загрозою 

світовій безпеці для автора важливо було створити окремий список 

джерел, присвячених реалізації Кіотського протоколу та його 

механізмів (механізм чистого розвитку, проекти спільного впровадження, 

механізм торгівлі квотами). Слід підкреслити, що Кіотський протокол є 

прикладом консолідації міжнародного порядку задля подолання 

глобальних екологічних проблем. Кіотський протокол – міжнародна угода, 

прийнята в Кіото (Японія) в грудні 1997 р. на додаток до Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК). Він зобов’язує розвинені країни 

і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди 

парникових газів. Кіотський протокол став першою глобальною угодою 

про охорону навколишнього середовища, заснованою на ринкових 
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механізмах регулювання – механізмі міжнародної торгівлі квотами на 

викиди парникових газів. Перший період здійснення протоколу почався 1 

січня 2005 р. і тривав п’ять років до 31 грудня 2012 р., після чого потребує 

актуалізації. Зміст зобов’язань основних країн та перебіг їх виконання, 

підсумки самітів у Копенгагені та Канкуні, шляхи забезпечення 

екологічної безпеки за підсумками зустрічі в Дурбані (ПАР), позиції країн 

основних забруднювачів, а також пост-Кіотський період, включаючи його 

основні сценарії представлені на численних ресурсах [379-382]. 

9. Не менш важливими стали джерела міжнародних організацій 

економічно-гуманітарної спрямованості: ОБСЄ, Рада Європи, 

ЮНЕСКО: 

– Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - 

найбільша у світі регіональна організація, що опікується питаннями 

безпеки. Вона об’єднує 57 країн, розташованих у Північній Америці, 

Європі та Центральній Азії. Організація націлена на запобігання 

виникненню конфліктів у регіоні, врегулювання кризових ситуацій, 

ліквідацію наслідків конфліктів. Усі держави - учасниці ОБСЄ мають 

рівний статус. Рішення приймаються на основі консенсусу, і вони не є 

юридично обов’язковими, проте мають велике політичне значення  [383]; 

– ЮНЕСКО (англ. UNESCO – The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) – Організація Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури. Основні цілі, декларовані організацією: 

сприяння зміцненню миру і безпеки за рахунок розширення 

співробітництва держав і народів у галузі освіти, науки та культури; 

забезпечення справедливості та дотримання законності, загальної поваги 

прав і основних свобод людини, проголошених у Статуті Організації 

Об’єднаних Націй, для всіх народів, незалежно від раси, статі, мови чи 

релігії [384]; 

–  Рада Європи – міжнародна організація, яка сприяє співробітництву 

між усіма країнами Європи у сфері стандартів права, прав людини, 
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демократичного розвитку, законності та культурної взаємодії. Рада Європи 

заснована  у 1949 р. і є найстарішою в Європі міжнародною організацією. 

До її складу входять 47 держав, в яких проживають більше 800 млн осіб. 

Рада Європи є повністю самостійною організацією, яка не належить до 

системи Європейського союзу, що об’єднує тільки 28 держав. На відміну 

від Євросоюзу, Рада Європи не може видавати обов’язкові закони, однак ці 

дві міжнародні організації мають певні загальні символічні атрибути, 

наприклад, гімн і прапор. Найбільш відомими органами Ради Європи є  

Європейський суд з прав людини, який діє відповідно до Європейської 

конвенції про захист прав людини та основних свобод, і Комісія 

європейської фармакопеї. Одним із найзначніших досягнень Ради Європи 

вважається розробка і прийняття Європейської конвенції про захист прав 

людини та основних свобод [385]. 

10. Документи Конгресу США, президентської адміністрації та 

Державного Департаменту США дозволяють цілісно проаналізувати 

зовнішню політику США, одного з лідерів міжнародної системи. Конгрес 

США (англ. United States Congress) – законодавчий орган, один із трьох 

вищих федеральних органів державної влади США, повноваження якого 

визначені Конституцією США. Конгрес є двопалатним і складається з 

Сенату і Палати представників, засідає в Капітолії Вашингтона [386]; 

– Державний департамент США (англ. United States Department of 

State) – виконавчий департамент (фактично міністерство) в уряді США, що 

виконує функцію міністерства закордонних справ. Очолюється Державним 

секретарем. Утворений у 1789 р. Першим держсекретарем США став 

Томас Джефферсон. З 1 лютого 2013 р. Департамент очолює Джон Керрі, 

який змінив на цій посаді Х. Клінтон [387].  

Також багато цікавої та необхідної інформації з зовнішньої політики 

США розміщено на сайті Білого дому, офіційної резиденції президентів 

США [388]. 
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11. Документи Більдерберзького клубу та Тристоронньої комісії. 

Більдерберзький клуб (англ. Bilderberg group - Білдерберзька група) – 

неофіційна щорічна конференція, переважна частина учасників якої є 

впливовими людьми у сферах політики, бізнесу та банківської справи, а 

також главами провідних західних ЗМІ. Актив клубу становить 383 особи, 

з них 128, або одна третина, – американці, а решта – європейці й азіати 

(японці, корейці, сінгапурці, представники Тайваню та Гонконгу). Під час 

конференції учасники можуть ближче познайомитися один з одним й 

обговорити спільні проблеми без зобов’язань. Після кожної конференції 

готується неофіційний звіт про зустріч, розповсюджуваний винятково 

серед колишніх і нинішніх учасників. Міжнародний оргкомітет щороку 

зазвичай відбирає різних делегатів для конференції [389]. 

Тристороння комісія (англ. Trilateral Commission) – міжнародна 

організація, що складається з представників Північної Америки, Західної 

Європи та Азії (в особі Японії та Південної Кореї). Її офіційна мета – 

обговорення та пошук вирішення світових проблем. Виступаючи на 

початку 1972 р. на міжнародних фінансових форумах у Лондоні, Брюсселі, 

Монреалі і Парижі, Чейз Манхеттен і Девід Рокфеллер, який очолював тоді 

впливову приватну «Раду з міжнародних відносин», запропонували 

створити Міжнародну комісію з питань миру й процвітання, яка пізніше 

отримала назву «Тристороння комісія». У 1972 р. на засіданні 

Більдерберзького клубу ця ідея здобула широку підтримку, але в інших 

місцях до неї поставилися відносно прохолодно. За задумом, організація 

могла б «допомагати урядам країн-учасниць (США, Європи і Японії), 

надаючи їм зважені судження». Станом на грудень 2010 р. в складі комісії 

нараховувалося понад 390 учасників. До комісії входять політики, банкіри, 

директори найбільших підприємств. Необхідно зазначити, що Статут 

Тристоронньої комісії не дозволяє державним службовцям бути її членами 

[390]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Отже, кількість та якісний зміст джерел, використаних у роботі, 

дозволяють розкрити досліджувану тему в повному обсязі. 

 

 

1.4. Концептуалізація підходів та методологія дослідження 

консолідації міжнародного порядку 

 

 

Широка теоретико-методологічна основа дисертаційного 

дослідження дозволила розробити його цілісну концепцію. На її основі 

автором уточнено термінологічні характеристики та наявні практичні 

підходи що стосуються політичних проблем та аспектів консолідації 

міжнародного порядку. Одне з провідних місць у методологічному 

інструментарії дослідження наразі посідає системний та світ-системний 

метод й підхід. Враховуючи той факт, що консолідологія ґрунтується на 

теорії консолідації демократії, в роботі контекстуально застосовуються 

теоретико-методологічний доробок транзитологічної парадигми, 

розробленої, як уже зазначалося, С. Гантінгтоном, Ф. Шмітером, 

Г. О’Донелом, X. Лінцем, А. Пшеворським та Л. Даймондом. Водночас 

передбачався вихід за межі цієї парадигми в її сучасному вигляді та певна 

переоцінка деяких її положень. 

Дисертаційне дослідження здійснювалося з використанням 

загальних теоретичних уявлень про консолідацію, соціодинаміку 

політичної та соціальної системи, інституціоналізації та 

неоінституціоналізації, політичний режим, громадянське суспільство; 

також застосовувалися теорії середнього рівня: політичних мереж, аспекти 

консолідології, етнополітології, конфліктології, теорій безпеки, соціології, 

політичної глобалістики, політичної регіоналістики, що представлені 

передусім у наукових працях Г. А. Алмонда [57], Р. Дарендорфа [391], 

Е. Дюркгейма, Д. Істона [392], Т. Парсонса [393], Б. Г. Пітерса [394].                   
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З-поміж джерел пострадянського простору – в наукових працях 

М. Г. Анохіна [395], B. C. Комаровського [396], М. Н. Марченка [397], 

А. Ю. Мельвіля [398], А. І. Соловйова [399], О. Ф. Шаброва [400], 

А. Ю. Шутова [401] та ін. 

При вирішенні завдань застосовано системний, світ-системний, 

еволюційний, синергетичний, суб’єктивно-процедурний, 

біхевіоралістський, інституційний, історико-компаративний, ціннісний, 

структурно-функціональний та структуралістський підходи. У результаті 

сформований та інтерпретований логічний і комплексний підхід до 

дослідження заявленої проблеми. 

У цьому контексті в дисертації використані загальнотеоретичні 

методи: дедукції (при виявленні моделей консолідації); індукції (при 

формуванні висновків щодо характеру впливу різних чинників на процес 

консолідації); методи аналізу та синтезу при здійсненні теоретичного 

аналізу консолідації; метод світ-системного аналізу; метод моделювання та 

побудови сценаріїв міжнародних відносин; геополітичний метод з такими 

методичними прийомами, як геополітичний аналіз і геополітичний 

прогноз; загальноісторичний метод; системний метод; синергетичний 

метод; синтетичний метод з такими методичними прийомами, як 

узагальнення та екстраполяція; метод структурно-функціонального 

аналізу; метод факторного аналізу; метод системно-структурного аналізу; 

методологія неоінституціоналізму тощо. 

Одним із найбільш значущих у теоретико-методологічному плані 

стало використання світ-системного аналізу, який досліджує соціальну 

еволюцію систем суспільств, а не окремих соціумів, на відміну від 

попередніх соціологічних підходів, які зосереджувалися на дослідженні 

розвитку насамперед окремих суспільств. У цьому сенсі світ-системний 

підхід схожий з цивілізаційним, однак  досліджує не тільки еволюцію 

соціальних систем, що охоплюють одну цивілізацію, а й такі системи, які 

охоплюють більше однієї цивілізації або навіть всі цивілізації світу. Цей 
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підхід був розроблений у 1970-х рр. А. Г. Франком, І. Валерстайном                  

[402; 403], С. Аміном, Дж. Аррігі і Т. Сантусом. В Україні по праву 

школою світ-системного аналізу став Інститут світової економіки і 

міжнародних відносин НАН України. Серед представників цієї школи 

виділяються Ю. Пахомов, Ю. Павленко, С. Кримський. У Росії школа 

представлена А. Фурсовим. 

Найпоширеніша версія світ-системного аналізу розроблена 

І. Валерстайном. На переконання вченого, сучасна світ-система зародилася 

в «довгому ХVI ст.» (приблизно 1450-1650 рр.) і поступово охопила весь 

світ. До цього часу в світі одночасно співіснувало безліч світ-систем. Ці 

світ-системи І. Валерстайн поділяє на три типи: міні-системи, світ-

економіки і світ-імперії. Міні-системи були характерні для первісних 

суспільств. Вони засновані на відносинах взаємообміну. Для складних 

аграрних суспільств характерні світ-економіки і світ-імперії. Світ-

економіки являють собою системи суспільств, об’єднаних тісними 

економічними зв’язками, що виступають в якості певних еволюційних 

одиниць, але не об’єднані в єдине політичне утворення. Світ-імперії 

характеризуються справлянням податків (данини) з провінцій і захоплених 

колоній. За І. Валерстайном, усі докапіталістичні світ-економіки рано чи 

пізно перетворювалися на світ-імперії через політичне об’єднання під 

владою однієї держави. Єдиний виняток із цього правила – це 

середньовічна європейська світ-економіка, яка перетворилися не на світ-

імперію, а на сучасну капіталістичну світ-систему. Капіталістична світ-

система складається з ядра (найбільш високорозвинені країни Заходу), 

напівпериферії (у ХХ ст. – соціалістичні країни) і периферії («третій світ») 

[404]. 

І. Валерстайн пояснює, чому «національну державу» не можна 

приймати за одиницю історії. Зараз весь світ утворює одну єдину 

капіталістичну світ-економіку. «З цієї передумови випливає, що 

національні держави не є товариствами, які мають окремі, паралельні 
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історії, а частинами цілого, що втілюють це ціле. Залежно від того, на якій 

стадії перебувають, вони існують для системи як цілого». Тому «такої 

речі», як «національний розвиток», не існує, і «істинним об’єктом 

порівняння є світ-система». Це вірно і відносно періоду до виникнення 

капіталістичної світ-економіки. «Племена», громади,  що існували в 

попередні епохи, так само, як і нації-держави не були тотальними 

системами [405]. 

І. Валерстайн називає всі самодостатні економічні утворення 

соціальними системами. Їх він насамперед поділяє на міні-системи і світ-

системи. Про міні-системи вчений пише найменше – «дуже невеликі 

недовговічні автономні утворення, яких було безліч. Вони забезпечували 

своє існування полюванням і збиранням або найпростішим землеробством, 

і в них існував реципрокальний, лініджний, або реципрокально-лініджний 

спосіб виробництва». В міні-системах існувало повне розділення праці та 

культурна єдність. Із часом міні-системи зникли. По суті, під міні-

системами І. Валерстайн має на увазі первісні громади, що були 

соціоісторичними організмами. Отже, вся оригінальність підходу 

зводиться тут лише до заміни звичної термінології новою.  

Однією з ознак світ-системи є самодостатність. Як підкреслює І. 

Валерстайн, «світ-система» – не «світова система», а «система», що є 

«світом». Світ-система – одиниця з єдиним поділом праці та множинністю 

культур. Існує два види світ-систем. Один – з єдиною політичною 

системою – світ-імперії, другий без політичної єдності – світ-економіки. 

Світ-економіки нестабільні, вони або зникають, або трансформуються у 

світ-імперії. Світ-імперії базуються на способі виробництва, який автор 

іменує редистрибутивним, давальницьким та редистрибутивно-

давальницьким. Світ-імперії порівняно великі за розмірами, їх було багато, 

але значно менше, ніж міні-сістем. Необхідно зазначити, що вони довгий 

час існували поруч з міні-системами. Для характеристики світ-імперій 

ученими часто застосовується термін «цивілізація». Фактично під світ-
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імперіями  І. Валерстайн розуміє держави, тобто системи, що складаються 

з панівного соціоісторичного організму і кількох підлеглих. У результаті з 

його поля зору випадають соціоісторичні організми, які не входили до 

складу держав. А таких було більшість в історії людства. Випадають, 

наприклад, міста-держави Шумеру, якими вони були до виникнення 

аркадської держави, поліси архаїчної та класичної Греції. Єгипет в епоху 

Стародавнього царства також ніяк не може бути віднесений до світ-

імперій, бо у культурному відношенні він був однорідний [405]. 

У контексті світ-системного аналізу важливими науковими 

розробками стали роботи французького дослідника Ф. Броделя, який ввів 

поняття «світ-економіка», підкреслюючи при цьому, що має на увазі зовсім 

не світову економіку в цілому. Така економіка («ринок всього світу») 

виникла, на його думку, зовсім нещодавно. У слово «світ» Ф. Бродель 

вкладає поняття самодостатності, незалежності від інших таких самих 

утворень. Як пише він: «Світ-економіка... стосується лише частини 

Всесвіту, економічно самостійного шматка планети, здатного в основному 

бути самодостатнім, такого, якому його внутрішні зв’язки та обміни 

додають певну органічну єдність». Світ-економіками були, наприклад, 

Фінікія, Карфаген, Рим, Індія, Китай, світ ісламу. Кожна світ-економіка 

просторово обмежена, досить стабільна і завжди має свій центр, яким є 

панівне місто. Центр світ-економіки може зміщуватися, що має важливі 

наслідки для всієї системи в цілому. Центр – завжди «надмісто», якому 

служать інші міста. Можлива наявність двох центрів, які борються за 

лідерство. Успіх одного з них призводить до занепаду іншого [405].  

Простір світ-економіки ділиться на кілька зон, що утворюють 

ієрархію. «Будь-яка світ-економіка, – пише Ф. Бродель, – є складання, 

поєднання пов’язаних в єдине зон, однак на різних рівнях. У просторі 

вимальовується щонайменше три ареали, три категорії: вузький центр, 

другорядні, досить розвинені області і на завершення всього – величезні 

зовнішні окраїни... Центр, так би мовити, «серце», об’єднує все передове і 
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найрізноманітніше, що тільки існує. Наступна ланка має в своєму 

розпорядженні лише частину таких переваг, хоч і користується якоюсь їх 

часткою; це зона «блискучих других». Велетенська ж периферія…. 

представляє, навпаки, архаїчність, відставання, легку можливість 

експлуатації з боку інших» [405]. 

Необхідно підкреслити, що при дослідженні глобальних процесів 

автору особливо стало у пригоді використання еволюційного підходу. З 

позицій застосування еволюційного підходу в глобалістиці, всі глобальні 

процеси мають прогресивну, регресивну, циклічну, хвильову або іншу 

спрямованість і форму розвитку. Еволюційна векторність глобальних 

процесів формує загальну спрямованість глобального розвитку. При 

формуванні глобальної діяльності важливо організувати її таким чином, 

щоб сприяти утвердженню позитивних і подоланню негативних тенденцій 

глобального розвитку, спрямувавши його на збереження цивілізації та 

біосфери. Перехід до цього безпечно-поступального типу планетарної 

еволюції може істотно змінити характер антропогенної активності, 

оптимізуючи її в антиентропійному напрямі, оскільки необхідно діяти, не 

погіршуючи умови задоволення життєво важливих потреб нинішніх і 

майбутніх поколінь людей [406]. 

Російський учений Л. Є. Грінін вважає: «На відміну від історичного 

методу еволюційний метод аналізу процесів і явищ розглядає не всі 

тимчасові зміни, а тільки найбільш важливі, якісні зміни і трансформації та 

оцінює напрями таких змін, наприклад: чи є вони ускладненням або 

спрощенням, новим рівнем еволюції чи явищем, аналогічним біологічній 

адаптивній радіації; чи простежується історікогенетичний зв’язок або 

встановити його не вдається» [407, c. 106].   

Якщо погодитися з тезою про те, що глобалістика вивчає глобальні 

процеси та системи, то можна дещо по-іншому побачити її предметне поле 

[408, с. 9]. Під глобальними процесами розуміються природні, соціальні та 

соціоприродні процеси на планетарному рівні, що мають еволюційну 



  115 

значимість, серед яких такі соціоприродні процеси, як глобалізація, 

глобальні проблеми, сталий розвиток, ноосферогенез тощо. Незважаючи на 

те, що в глобалистиці не заперечувалася проблема розвитку, а 

еволюційний аспект присутній навіть у визначеннях цього наукового 

напряму, «процесуально-еволюційний» фактор поки не посів належного 

місця в глобальних дослідженнях. Глобалістика не могла відразу з’явитися 

у своїй повноцінній «еволюційній версії», тому що в початковий період 

формування наукового напряму відбувається процес виділення предмета 

дослідження, його опис, а потім систематизація. Тільки на якийсь більш 

пізній стадії починається усвідомлення та виділення адекватних предмету 

дослідження методів і підходів. Так відбувалося формування практично 

всіх наук і наукових напрямів і глобалістика в цьому сенсі не виняток. Як 

приклад цього можна згадати не тільки біологію, геологію, а й економіку, 

теорія якої розвивається вже не одне сторіччя, і лише в останні три 

десятиліття еволюційна економіка 
 
заявила про себе як про науковий 

напрям, який склався фактично в той же час, коли стала формуватися 

глобалістика [409]. 

У контексті зазначеного автор у цілому погоджується з 

дослідженнями російського вченого В. Колеснікова «Становлення 

транзитологічних концепцій в політико-правових дослідженнях наприкінці 

XX ст.». У роботі серед іншого зазначається, що стрімкість і 

суперечливість руйнування та модифікації політичних систем радянського 

типу породили наприкінці XX ст. в суспільних науках своєрідну 

методологічну кризу. В актуальних для того часу радянських політичних і 

теоретико-правових дослідженнях прямо або побічно піднімалася 

проблема створення загальної методологічної стратегії, яка дозволила б 

ефективно проаналізувати стан перехідності. З цієї точки зору зрозумілим 

є той інтерес, з яким російські політологи і теоретики права зверталися до 

накопиченого різними зарубіжними школами політичного аналізу досвіду. 

При цьому на порядок денний російської політичної науки наприкінці XX 
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ст. було винесено питання про доцільність застосування наявних методик 

до посткомуністичних реалій або створення своїх власних методологічних 

напрямків досліджень [410]. 

Спочатку особливу увагу дослідників перехідних політичних 

процесів було приділено концепту модернізації як загальносоціологічному 

методологічному середовищу осмислення суспільного розвитку. Теорія  

модернізації, що виникла в 1950-1960 рр., бере початок із концепцій Ф. 

Теніса, М. Вебера і Т. Парсонса. Великий вплив на неї справили методики 

структурного функціоналізму і теорії систем. Найвідомішими 

дослідниками, що працювали в руслі концепції модернізації, є Д. Аптер, 

Г. Беккер, М. Леві, У. Ростоу, Дж. Грегор, Р. Редфілд, Ш. Ейзенштадт, 

А. Гершенкрон, Б. Мур, С. Гантінгтон, Д. Лапаламбара та ін. Головною 

темою досліджень у межах модернізаційного підходу є проблема 

досягнення стійкої демократії. Саме тому переважна більшість аналітиків 

(наприклад, Р. Даль, С. Майнварінг, Б. Мур, С. Ліпсет, Г. Сарторі, 

С. Гантінгтон тощо) зосередилися на передумовах демократизації 

політико-правової системи суспільства в перехідному стані. При цьому 

спостерігалося явне перебільшення окремих факторів демократичного 

переходу. В цілому, методика модернізації виявилася проникною для 

критики в силу надмірно жорсткої заданості громадського руху до 

західноєвропейської моделі ліберальної демократії. Особливо яскраво це 

проявилося в період ліквідації політико-правових систем радянського типу 

в Східній Європі, які вже одного разу пережили період модернізації на 

початку XX ст. [410].  

В цілому, констатуємо, що науковий напрямок «модернізму» є 

достатньо дослідженим і презентований різними політологічними 

школами. Наприклад системні теорії, що включають і системне 

моделювання широко залучають теоретико-методологічні здобутки 

модернізму. В цьому контексті виокремлюється, наприклад наукова праця 

Р. Роузкранса «Ствердження віртуальної реальності». Заслуговують також 
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на увагу праці, що аналізують прояви модернізації у соціальному вимірі. В 

цьому контексті заслуговує на увагу робота Е. Хааса «Баланс сил: 

рекомендація, концепція чи пропаганда» [411, с. 445-474]. Теорії 

модернізації виявилися корисними і при дослідженні проблеми 

розв’язання конфліктів в сучасному світі. К.  Боулдінг в цьому напрямку 

присвячує монографію  «Конфлікт та оборона» [412]. 

Наприкінці 80-90-х рр. XX ст. сформувалася нова методологічна 

стратегія, доволі поширена до сьогодні як у закордонній, так і у 

вітчизняній соціології та політології – транзитологія. Найбільш значущими 

для створення її загальнометодологічного ядра виявились дослідження 

Т. Карла, Ф. Шмітера, М. Бартона, Р. Гантнера, Л. Філда, Дж. Хіглі, 

Дж. Каллберга, Я. Пакульскі, Х. Лінца, А. Степана тощо. Практично 

відразу ж від загального методологічного транзитологічного дерева 

відділилася нова концептуальна течія – консолідологія, що акцентує увагу 

на ключових стадіях переходу, в межах яких відбувається оформлення 

незворотної «консолідованої» демократії. Найбільш чітко новий 

концептуальний напрям висвітлений у дослідженнях С. Майварінга, Г. 

О’Донела, С. Валезуели, Х. Лінца, А. Степана, А. Шедлера тощо. Теорія 

консолідованої демократії передбачає виділення в перехідних політичних 

процесах двох стадій: лібералізації, яка передбачає певне ослаблення 

авторитарного тиску при збереженні колишнього політичного керівництва, 

та власне демократизації, під час якої і відбувається процес консолідації 

елементів демократичного режиму [410]. 

Загалом, концепт транзитології передбачає набір базових припущень 

про можливість переходу від однієї моделі політичного розвитку до іншої. 

При цьому в якості основного прикладного методу використовується 

метод динамічного розгляду політичних процесів. Транзитологічна 

методологія з моменту її формування специфічна тим, що, з одного боку, 

вона відбиває конкретний об’єкт дослідження – перехідні політичні 

процеси в нестабільних суспільствах, а з іншого боку, складність і 
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неоднозначність цих процесів викликали до життя певні поєднання 

методів аналізу, характерні тільки для транзитологічної дослідницької 

стратегії. Отже, транзитологія – це певна концепція перехідного періоду та 

водночас область застосування політичного аналізу і різновид політичного 

аналізу як окремої методологічної стратегії з певними припущеннями 

[410]. 

В основному, в транзитологічній методології застосовуються 

формально-логічні та нормативні методи. У зарубіжній транзитології 

спостерігається нечітка преференціалізація конкретних методик за двома 

напрямами: створення неформальних логічних моделей перехідного 

періоду із залученням різних, насамперед якісних, методів і дослідження 

транзитів в емпірикокількісних характеристиках. Класифікація є досить 

умовною, тим більше, що більшість зарубіжних аналітиків намагаються за 

допомогою залучення значної кількості висновків кількісних методик 

створити логічні неформальні моделі перехідного періоду.  

Метод моделювання уможливлює створення певних моделей 

взаємодії учасників міжнародної системи. Моделювання посідає особливе 

місце в аналізі різних процесів і наразі широко застосовується для 

побудови можливих сценаріїв розвитку ситуацій і визначення 

стратегічних завдань. Метод моделювання пов’язаний з побудовою 

абстрактних об’єктів, ситуацій, що представляють системи, елементи і 

відносини яких відповідають елементам і відносинам реальних 

міжнародних феноменів і процесів. Причому сучасні підходи до вивчення 

історичних і соціальних явищ все більшою мірою використовують методи 

математичного моделювання для оцінки перспектив розвитку системи. 

При цьому, враховуючи той факт, що будь-яка система є залежною від 

безлічі факторів, вплив яких з об’єктивних причин неможливо оцінити, а 

процес моделювання такого виду систем значною мірою ускладнений, 

можливості застосування методу досить обмежені. При моделюванні 

міжнародних відносин їх необхідно визначити як об’єкт системного 
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аналізу, оскільки моделювання саме по собі є частиною системного 

підходу [413]. 

Здійснюючи моделювання системи міжнародних відносин, 

необхідно визначити щонайменше ієрархію найважливіших проблем, які 

формують ситуацію, ранжувати акторів і їх вимоги, а також виявити 

перспективи розвитку обстановки. Це в даному випадку означає, що, крім 

цілей дослідження, необхідно визначити і напрями розвитку системи, а 

також альтернативи розвитку залежно від взаємодії всіх елементів 

системи між собою і зовнішнім середовищем. При цьому визначають, які 

варіанти дій можуть сприяти вирішенню конкретної проблеми і які дані з 

інших сфер наукового знання необхідно залучити для оцінки можливого 

розвитку подій. У результаті, дослідження системи міжнародних відносин 

має відбуватися не стільки з позиції міждержавної взаємодії, що 

недостатньо повно віддзеркалює її сутність, скільки з позиції 

економічного розвитку держав, включаючи їх інтеграцію у світову 

торгівлю та геополітичне положення. Виходячи з цього, нижче автор 

розглядає проблеми моделювання системи міжнародних відносин, види і 

типи моделей, які застосовуються в даній галузі знань, і запропоновані 

варіанти побудови моделей різного рівня для вивчення міжнародної 

обстановки [413]. 

Для оцінки показників, значення яких не можна виміряти кількісно, 

застосовуються експертні методи, однак випадкова компонента при цьому 

досить велика, тому виникає необхідність у ретельному відборі матеріалу. 

Математичне моделювання являє собою процес створення системи на 

основі відомих і оброблених або логічно структурованих даних, 

укладених в певну матрицю. Перевагою математичного моделювання є 

аналітичний характер дослідження, тож і весь процес вивчення гіпотез не 

повинен зводитися лише до простого перерахування відомих моментів і 

розгляду на їх основі якихось історичних фактів. Щоб уникнути 

описового підходу, в роботі потрібно на початковому етапі визначити не 
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тільки фактологічний матеріал і змістовні моменти дослідження, а й 

методологічні основи роботи. Внаслідок цього необхідно розібрати 

теоретичні основи моделювання системи міжнародних відносин та її 

якісні характеристики [413]. 

У процесі моделювання у сфері міжнародних відносин вирішуються 

два типи завдань: оціночні (проявляється специфіка об’єкта моделювання 

- політичні ситуації, політичні процеси і рівень інформаційної 

забезпеченості дослідження); операційні (проявляються характер і форми 

моделі, які залежать від ступеня схожості з об’єктом моделювання – 

основні ознаки або узагальнюються, або максимально конкретизуються) 

[414].  

В основному, виділяють такі основні етапи моделювання:  

1) попередня орієнтація та аналіз системи, формулювання основних 

припущень і гіпотез, розробка попередніх сценаріїв і нормативних 

установок;  

2) формалізація гіпотез (умовно це можна назвати перекладом з 

математичної мови на вербальну);  

3) відбір і формалізація необхідної інформації;  

4) дослідження моделі (перевірка її чутливості, адекватності, 

стійкості результатів);  

5) побудова альтернативних сценаріїв та експерименти з моделлю;  

6) якісний аналіз та інтерпретація результатів моделювання [414]. 

З метою визначення геополітичних інтересів акторів міжнародної 

системи в роботі контекстуально використовується геополітичний метод. 

Особливе місце в методологічному інструментарії геополітики як науки 

посіли такі її методи, як геополітичний аналіз і геополітичний прогноз. 

Одним із найважливіших завдань молодої науки вчені вважали не прогноз 

певних подій, а комплексне прогнозування історичного розвитку окремих 

країн і регіонів. 
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Геополітика, як і більшість дисциплін, що з’явилися на межі століть, 

виникла на базі трьох наукових підходів: цивілізаційного, військово -

стратегічного та теорій географічного детермінізму. Основоположником 

цивілізаційного підходу до історичного процесу вважається російський 

учений М. Данилевський (1822-1885 рр.) – біолог, історик, соціолог, автор 

книги «Росія і Європа» (1868 р.). На його думку, головними діючими 

«суб’єктами історичного процесу» є не держави або окремі нації, а 

величезні культурно-релігійні спільності. Їх він назвав «культурно-

історичними типами», які згодом почали називатися «цивілізаціями».  

Положення про визнання геополітики як самостійної наукової 

дисципліни, періодизацію її розвитку, структуру геополітичного знання 

містяться в роботах російських учених Я. В. Волкова [415], К. С. Гаджиєва 

[416], І. Ф. Кефелі [417], Р. Т. Мухаєва [418], С. В. Смульського [419]. 

Американець С. Коен у книзі «Географія та політика в розділеному 

світі» [] запропонував ввести в геополітичний метод додаткову 

класифікацію, яка ґрунтується на розподілі основних геополітичних 

реальностей на «ядра» і «дисконтинуальні пояси». З його точки зору, 

кожний окремий регіон планети може бути розкладений на чотири 

геополітичні складові:  

1) зовнішнє морське середовище, що залежить від торгового флоту і 

портів;  

2) континентальне ядро, яке тотожне Hinterland (геополітичному 

терміну, що означає «віддалені від узбережжя внутрішні регіони»);  

3) дисконтинуальний пояс (берегові сектори, що орієнтовані або 

всередину континенту, або від нього);  

4) регіони, геополітично незалежні від цього ансамблю.   

Концепція «дисконтинуальних поясів» набула подальшого розвитку в 

стратегіях провідних американських діячів, таких як Генрі Кіссинджер, 

який вважав, що політична стратегія США щодо «дисконтинуальних» 

берегових поясів полягає в тому, щоб з’єднати фрагменти в одне ціле і 
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забезпечити Атлантиці повний контроль над Радянською Євразією. Ця 

доктрина отримала назву Linkage (від англійського – зв’язок, ланка). 

Зауважимо, що для того, щоб стратегія «анаконди» була до кінця 

успішною, необхідно було звернути особливу увагу на ті «берегові 

сектори» Євразії, які або зберігали нейтралітет, або тяжіли до внутрішніх 

просторів континенту. На практиці ця політика здійснювалася через 

В’єтнамську війну, активізацію американсько-китайських відносин, 

підтримку США проамериканського режиму в Ірані, підтримку 

націоналістів-дисидентів України і країн Балтії тощо [420]. 

Важливим, із точки зору автора, виявився і суб’єктивно-процедурний 

підхід. Він передбачає зміщення дослідницької уваги на конкретні 

політичні рішення акторів політичного процесу, що прискорюють або 

уповільнюють своїми діями процес демократизації, виступають у 

традиційному для політичної культури соціуму руслі або діють в інших, 

нехарактерних ідеологічних координатах. Вихідною гіпотезою даного 

підходу є твердження про те, що «послідовність і взаємозумовленість 

певних політичних рішень і дій, вибір тактики тими акторами, які 

ініціюють і здійснюють демократизацію, важливіший для її результату, 

ніж наявні (або відсутні) до потрібного моменту передумови демократії. 

Головне в цьому підході – взаємодія конкурентних еліт, свідомий вибір 

ними в процесі політичного торгу організаційних форм й інститутів нового 

політичного устрою» [421]. 

У межах цього підходу особливого поширення набули елітистські та 

неокорпоративістські методики, спочатку розроблені в 1980 р. – на 

початку 1990-х рр. американськими політологами М. Бартоном, 

Р. Гантнером, Л. Філдом і Дж. Хіглі [422; 423 ]. В якості поширеного 

допущення панувало уявлення про те, що позиція еліт у перехідний період 

може зіграти ключову роль у векторах трансформації, її основних етапах, 

кінцевих цілях тощо. Особливо яскраво це проявилося в політичних 

трансформаціях 1980-90-х рр. Так, із точки зору Дж. Калберга, Дж. Хіглі та 
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Я. Пакульського, «динаміка і траєкторія політичних змін у 

посткомуністичних країнах можуть бути практично повністю пояснені як 

похідні від структури та поведінки еліт» [424].  

Останнім часом західні політологи успішність демократичного 

варіанту посткомуністичного транзиту пов’язують саме з можливістю 

консолідації політичної еліти й основну увагу приділяють аналізу її 

сучасного стану. При цьому найкращою моделлю переходу є так званий 

«договірний перехід», головний принцип якого, на думку Ф. Шмітера, 

полягає в «укладанні пактів, угод, до яких залучаються правлячі групи 

колишнього режиму, а також ті, хто був відсторонений від влади чи взагалі 

не володів ніякою владою» [425, с. 31]. 

У контексті досліджуваної нами проблеми необхідно зазначити, що 

транзитологія та консолідологія як методологічні стратегії та ефективні 

поєднання методів політичного аналізу, безумовно, мають головну 

перевагу – динаміку дослідження політичних процесів. Як засоби 

з’ясування векторів і специфіки перехідних процесів вони вкрай необхідні 

для формування концептуального базису вивчення стабільних політичних 

систем і політичного процесу. Більше того, результати транзитологічних 

досліджень дозволяють коригувати політичні технології (наприклад, 

виборчу інженерію) в умовах перехідного періоду і тим самим значно 

знизити його соціальні витрати [410]. 

Водночас головними проблемами транзитології є питання про 

спрямованість і стадіальність політичних трансформацій. Через природні 

симпатії, які виявляли суспільства в перехідному стані до стабільних 

демократій, обраних у якості зразків для наслідування, в західній 

політології виникла парадигма «демократичного транзиту». Наразі 

констатуємо, що позитивні риси концепту транзитології не завжди 

втілювалися в радянській політичній науці кінця XX ст. З іншого боку, 

недоліки транзитології та консолідології разом із розумними ідеями 

автоматично переносилися у вітчизняну політологію [410]. 
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Дослідження «транзиту» від авториторизму до демократії вдало 

поєднується з методологією інституціоналізму. В цьому контексті 

інституціональний підхід досліджує трансформацію владних інститутів під 

час демократичних «переходів», «транзитів». Теорії біхейвіоризму також 

доповнюють дослідження в межах транзитивної парадигми. Вони 

дозволяють виявити поведінкові зміни населення у політичних процесах 

певної країни. Враховуючи зазначене, в дисертаційному дослідженні 

застосована методологія неоінституціоналізму, що допускає облік не 

тільки формально-юридичних, а й соціокультурних, поведінкових аспектів 

глобальної політики.  

Під час аналізу основних факторів феномену консолідації 

використаний «перспективний підхід» у порівняльних політичних 

дослідженнях, що передбачає розгляд змішаного набору змінних. Беручи 

до уваги більш широкий спектр різних факторів, дослідник «створює 

власний критерій вибору між різними поясненнями і допускає «ефекти 

взаємодії» між певними факторами». При цьому необхідно мати на увазі, 

що спосіб групування та генералізації факторів консолідації, а також 

загальне уявлення про їх роль та функції виникають з методології 

структурно-функціонального аналізу. 

Ефективне державне управління сьогодні неможливо забезпечити 

без урахування процесів, що відбуваються на глобальному рівні. Саме 

тому феномен міжнародно-політичної консолідації починається з 

консолідації на національному рівні, де найважливішу роль відіграє процес 

прийняття управлінських рішень. Він розпадається на окремі 

функціональні фази. Узагальнено можна виділити такі з них: 

– визначення пріоритетних проблем і формування політичного 

порядку денного. Спочатку збирається, селектується й аналізується 

попередня інформація, потрібна для політичного рішення. Вивчаються 

інтереси та вимоги окремих індивідів, соціальних груп та громадських 
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об’єднань, що дозволяє позначити пріоритети для очікуваних від уряду чи 

інших державних органів дій; 

– розробка та розгляд альтернативних варіантів політичного 

вирішення суспільних проблем обумовлені як об’єктивною потребою у 

виборі найкращого з кількох можливих, так і суб’єктивними факторами, 

тиском різних груп інтересів, нерідко конкурентних; 

– остаточний вибір, формулювання та легітимізація державного 

рішення – основний етап розглянених субпроцесів, технологічно 

здійснюваний суб’єктами державного управління шляхом голосування або 

консенсусу. Тут рішення набуває загальнообов’язкової форми для всіх 

громадян, які підпадають під сферу його компетенції; 

– для реалізації (або впровадження в політичну практику) прийнятих 

управлінських рішень державна адміністрація, залежно від режиму певної 

країни, використовує комбінацію способів (примус і переконання) й 

окремих соціотехнічних засобів (маніпулювання, маневрування тощо); 

– контроль за здійсненням рішення та «зворотний зв’язок» з його 

результатами – завершальна фаза для всього циклу [426, с. 353].  

Все це сприяє консолідації демократії. 

У цілому, демократична консолідація розглядається як процес 

зміцнення та збереження демократії, що передбачає вивчення основних 

факторів, що визначають стабілізацію демократичних режимів у цих 

країнах. У компаративній політичній науці подальшого розвитку набула 

ціла низка теорій демократичної консолідації, сформульованих на 

емпіричному рівні. Систематизація літератури з компаративного аналізу 

процесів консолідації в транзитних демократіях різних регіонів світу 

дозволяє дійти висновку про  зміцнення в 90-х рр. XX ст. – на початку XXI 

ст. позицій інституційного підходу і послаблення впливу системно-

структурного підходу, заснованого на теоріях модернізації та теорії 

розвитку. Водночас новий інституціоналізм відрізняється явною 

орієнтацією на включення в інституціональний дослідницький аналіз 
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структурних факторів, насамперед компонентів системи цінностей і 

системи патернів поведінки, прийнятих у суспільстві, з одного боку, і в 

посиленні уваги до цих аспектів також і в межах системно-структурного 

аналізу з іншого. Результати здійснених на цій основі досліджень 

становлять інтерес для розуміння співвідношення цивільного суспільства 

та політичної стабільності в країнах, що стали на шлях демократизації.  

У межах структуралістського підходу, зокрема, відбувається і 

внутрішня диференціація, перерозподіл акцентів на дослідження певної 

групи структурних факторів, що визначають процес демократичної 

консолідації. Традиційно пріоритет тривалий час належав дослідженню 

групи соціоекономічних структурних факторів, пов’язаних із 

характеристиками економічного розвитку, тобто модернізації, а саме рівня 

добробуту країни, рівня індустріалізації, наявності середнього класу та 

робочого класу, рівня та поширеності освіти й рівня урбанізації в країні. 

Зміцнення демократії та політичної консолідації пов’язувалося передусім 

із впливом саме цієї групи факторів, значення яких було обґрунтовано 

першими розробниками теорії модернізації  (С. Ліпсет) [427] та їхніми 

послідовниками (Д. Рушемеєр [428], Е. Стівенс, Дж. Стівенс). До цієї ж 

групи структурних факторів консолідації прихильниками теорії світової 

системи та теорії економічної залежності були віднесені показники 

економічної залежності транзитних демократій (К. Болен [429], М. 

Гасеровскі [430], Л. Гонік [431], Р. Рош). Включення в групу 

соціоекономічних факторів консолідації таких показників, як питома вага 

середнього класу, рівень освіти і ступінь урбанізації показує інтерес цієї 

категорії дослідників до питань взаємозв’язку демократизації та політичної 

консолідації з особливостями становлення громадянського суспільства, 

детермінованими специфікою його соціальної структури [432]. 

У 90-ті рр. XX ст. надалі зміцнювалися позиції прихильників іншої 

традиції структурного аналізу, що дотримуються точки зору про 

домінантний вплив на процеси цивільного суспільства і політичної 
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консолідації факторів, пов’язаних з характеристиками політичної 

культури: толерантності, довіри, егалітаризму як прихильності нормам і 

цінностям рівноправності, схильності до компромісу. Більшість 

дослідників відносить ці риси цивільної культури до протестантських 

спільнот, тоді як суспільства, в яких переважають норми і цінності 

католицизму, ісламу або латиноамериканської культури, а також етнічно 

гетерогенні суспільства вважаються менш схильними до досягнення 

політичної консолідації. Іншими словами, політична стабільність і 

становлення громадянської культури видаються більш досяжними в 

етнічно гомогенних спільнотах і громадах із протестантськими традиціями 

в політичній культурі (Г. Алмонд [433], Р. Інглехарт [435], К. Болен [436], 

Дж. Еспозіто, Р. Даль [437], М. Газеровскі [438], Т. Пауер тощо) [432]. 

Представники системно-структурного підходу віддають належне 

значенню інституціональних і політичних факторів консолідації, вважаючи 

за необхідне досліджувати цю проблему з урахуванням впливу процесів 

формування політичних інститутів та інститутів громадянського 

суспільства, а також інших політичних процесів як факторів прямого 

впливу, що визначають перспективи консолідації суспільств на 

демократичній основі з одного боку, і структурних факторів непрямої дії, 

що опосередковано впливають на процес консолідації через вплив на 

характер і наслідки інституціональних перетворень і відповідних 

політичних процесів з іншого. Втім прихильників такого інтегрального 

підходу відрізняє увага насамперед до розробки технологій структурного 

аналізу та здійснення відповідних досліджень впливу насамперед 

структурних факторів і детермінант консолідації, що призводить до 

зниження значення інституціональних, політичних і культурних чинників 

консолідації в їх структурно-системному аналізі [432].   

За результатами дослідження можливо обґрунтувати висновок про 

те, що з великої сукупності факторів, а саме соціоекономічних (валовий 

національний продукт; показники індустріалізації – валовий національний 
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продукт у процентному співвідношенні і питома вага робочої сили, рівень 

університетської, загальної та початкової освіти, рівень урбанізації, рівень 

розвитку торговельних зв’язків); чинників політико-культурного й 

етнічного характеру (співвідношення представників різних 

етнолінгвістичних груп, представників ісламу, католицизму, 

латиноамериканської політичної культури); чинників, що відбивають 

реальну економічну ситуацію (рівень інфляції, реальне зростання валового 

національного продукту); факторів інституційного та політичного 

характеру (система президентської влади тощо), очевидний вплив на 

консолідацію суспільства здатні чинити лише кілька факторів: а) 

соціоекономічні детермінанти розвитку та модернізації; б) рівень інфляції, 

але лише на ранніх стадіях демократизації; в) зовнішнє оточення, 

представлене сусідніми демократичними країнами, що здійснюють 

трансмісію демократичних ідей, норм і власне політичного тиску на 

процеси національної демократизації [432]. 

Ефект домінантного впливу обмеженої сукупності структурних 

факторів отриманий дослідниками за допомогою технологій 

компаративного аналізу з використанням великої сукупності змінних 

(мультиваріативний аналіз), що корелюють насамперед із групою 

соціоекономічних факторів розвитку та іншими зазначеними 

детермінантами політичної консолідації. Ця технологія в порівнянні з 

процедурами, що передбачають встановлення значення окремих змінних із 

досліджуваної сукупності показників, які розглядаються вченими у якості 

такої, що має великі переваги, з точки зору можливості виявлення певних 

детермінант консолідації, виключення другорядних й інших, менш 

значущих чинників. До останніх віднесені всі інші фактори, пов’язані з 

політичною культурою та структурою демократичних інститутів 

суспільства. Відповідно політична стабілізація пов’язується багато в чому 

не стільки з характером внутрішньої політичної культури, скільки з 

впливом норм глобальної цивільної культури, більше того, скоріше з 
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характером політичного тиску з боку глобального співтовариства,  

здійснюваного в тому числі через регіональних політичних акторів, що 

само по собі вказує на незначні можливості громадянського суспільства 

конкретної країни впливати на процеси політичної консолідації в 

суспільстві [432].   

Отже, збереження класичних ліній інституціонального аналізу в 

компаративістиці 90-х рр. XX ст. зміцнюється неоінституціональним 

підходом, який заснований на принципі поєднання інституційних і 

структуралістських технологій дослідження проблеми політичної 

консолідації в країнах демократичного транзиту. Неоінституціональні 

моделі концептуалізації та операціоналізації проблеми допускають 

необхідність враховувати аспект впливу на досліджувані політичні 

процеси факторів, пов’язаних із більш широким контекстом, а самі 

неоінституціональні теоретичні моделі розробляються як такі, що 

відбивають зв’язок політичної дії та структури міжнародної системи [438]. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

 

Проблема можливих моделей консолідації міжнародного порядку на 

глобальному рівні сьогодні залишається майже недослідженою. 

Незважаючи на потребу часу, наразі практично відсутні наукові розробки, 

які б комплексно досліджували теоретичні основи консолідації, фактори, 

шляхи і методи її досягнення. Найчастіше проблема консолідації 

розглядається в контексті демократизації, соціально-економічних і 

політичних процесів. Отже, в політологічній літературі вивчення процесу 

консолідації є відносно новим, хоча на ранніх етапах розвитку політичної 

думки вчені та політичні діячі розглядали різні шляхи забезпечення 
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єдності держав, і головний акцент робився на політичній та етнічній 

консолідації суспільства. 

Консолідологія є самостійним напрямом у політичних науках. Деякі 

дослідники вважають, що консолідологія обіцяє бути повноцінною 

багатоплановою теоретичною дисципліною з великими практичними 

виходами у сфері політики. Матеріалом для консолідології може слугувати 

вивчення та стимулювання подальшої динамічної стабілізації політичних 

систем, що гарантує її життєздатність і довговічність. 

Політична консолідація об’єднує ті особливості, умови, чинники 

суспільної сфери, які безпосередньо пов’язані з розвитком держави як ядра 

політичної системи,  існуванням і функціонуванням політичного режиму і 

сприяють інтеграції суспільства у процесі досягнення цілей. У цьому 

контексті правильно обраний напрям політичної модернізації міжнародної 

системи може стати визначальним чинником консолідації міжнародного 

порядку. Конфліктна ситуація між суспільством і державою часто виникає 

з приводу методів, способів, механізмів реалізації політичного курсу, 

проведення реформ. Відповідно найважливішим чинником консолідації є 

чітке розуміння представниками влади і суспільства шляхів виходу з кризи 

та їх наслідків. У зв’язку з цим умовою консолідації вважаємо не тільки 

теоретичну розробку стратегії та тактики розвитку країни, але і їх 

практичну реалізацію за допомогою соціально орієнтованих методів.  

Класична теорія демократичних переходів (транзитів) допускає, що 

«транзити», інтервали між політичними режимами поділяються на три 

основні стадії: лібералізацію, демократизацію та консолідацію. 

Лібералізація означає ерозію політико-ідеологічних основ авторитарного 

режиму. Головна відмінність лібералізації від демократизації полягає в 

тому, що лібералізація передбачає скорочення репресій і розширення 

свобод у межах чинного авторитарного режиму, тоді як демократизація 

передбачає зміну режимів. Консолідація демократії виявляється 

завершальною стадією у процесі демократичних транзитів після складного 
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і довгого процесу зміцнення інститутів демократії, а також свідомості і 

готовності громадян  жити за демократичними принципами. Консолідація 

демократії свідчить про завершення періодів, що пов’язані з 

демократичними транзитами і сформовану стабільну демократичну 

систему. Причому консолідація розпадається на два етапи: негативну 

консолідацію, тобто стримування, зниження, якщо не усунення будь-яких 

серйозних викликів демократії, та позитивну консолідацію – впровадження 

та закріплення демократичних цінностей і установок у свідомості і 

поведінці мас і еліт. 

Сьогодні однією зі складових глобальної системної кризи є криза 

неоліберальної моделі демократії, що зіштовхується з перепонами на 

шляху подальшого поширення в світі. Це виявляється у несприйнятті 

неоліберальних цінностей, норм і правил, що пропонують США як 

переможець у біполярному протистоянні. Політика «нав’язування» 

демократії в світі призводить до виникнення низки квазідемократичних 

режимів, де демократичні вибори слугують лише прикриттям 

недемократичних дій влади щодо власного народу. Вважається, що 

процеси глобалізації та інформатизації не завжди сприяють розвитку 

демократичних інститутів і процесам консолідації демократії, особливо в 

державах із незавершеним демократичним транзитом, натомість вони 

викликають різноманітні кризові явища, що можуть сприяти 

делегітимізації та авторитаризації «молодих» демократій. Більше того, 

демократизаційна політика США суперечить принципам суверенітету 

національних держав.  

Важливою проблемою залишається тероризм, який використовує 

досягнення глобалізації та техногенної цивілізації. Як наслідок, 

терористичні акти стають все витонченішими, зростає вплив тероризму. 

Він відрізняється значним зростанням фінансових, матеріальних, 

інформаційних ресурсів, удосконаленням інфраструктури, 

мілітаризованістю і можливістю проникнення в органи влади. Для успіху в 
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протистоянні тероризму потрібні спільні зусилля всього світового 

співтовариства, консолідація його дій на глобальному, регіональному та 

національному рівнях. Однак сьогодні тероризм із локального явища 

перетворився на глобальне, що вимагає переосмислення тих цінностей, які 

були покладені в основу цивілізації, а також багатьох проблем, що 

стосуються філософського вчення про людину, суспільний прогрес, 

методології його дослідження, майбутнього людства. 

Транзитологічна методологія в межах дослідження феномену 

«консолідації демократії» з моменту її формування специфічна тим, що 

втілює конкретний об’єкт дослідження – перехідні політичні процеси в 

нестабільних суспільствах. З іншого боку, складність і неоднозначність 

цих процесів актуалізували певні поєднання методів аналізу, характерні 

тільки для транзитологічної дослідницької стратегії. Отже, транзитологія –  

це певна концепція перехідного періоду, але водночас і область 

застосування політичного аналізу, і різновид політичного аналізу як 

окремої методологічної стратегії з певними припущеннями.  

Найбільш важливим у теоретико-методологічному плані є 

використання світ-системного аналізу, у центрі уваги якого заходиться 

соціальна еволюція суспільних систем, а не конкретних соціальних 

організмів, які досліджувалися в цілому в межах теорій соціальної 

еволюції. У цьому сенсі світ-системний підхід схожий із цивілізаційним, 

однак досліджує еволюцію не тільки соціальних систем, що поширюються 

на одну цивілізацію, а й таких, що об’єднують більше однієї цивілізації або 

навіть всі цивілізації світу.  

Не менш важливим у теоретико-методологічному плані для 

дисертаційного дослідження став системний підхід у цілому і 

використання системного методу зокрема. Системний підхід дозволяє 

уявити взаємодію елементів системи у якості яких виступають учасники 

міжнародних відносин у динамічній взаємодії з наявною ієрархічністю. 
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Система міжнародних відносин характеризується цілісністю, яку можна 

розглядати як ступінь її консолідації і міру її інтегративної якості.  

 Транзитологія та консолідологія як методологічні стратегії та 

ефективні поєднання методів політичного аналізу, безумовно, мають 

головну перевагу – динаміку дослідження політичних процесів. Як засоби 

з’ясування векторів і специфіки перехідних процесів вони вкрай необхідні 

для формування концептуального базису вивчення стабільних політичних 

систем і політичного процесу. Більше того, результати транзитологічних 

досліджень дозволяють коригувати політичні технології (наприклад, 

виборчу інженерію) в умовах перехідного періоду і тим самим значно 

знизити соціальні витрати на них. Додатковою перевагою транзитології є 

спочатку передбачуваний порівнялнополітологічний аспект планування і 

здійснення досліджень. Неясність орієнтирів конкретної політичної 

трансформації стимулює з’ясування причин, стадій, закономірностей вже 

закінчених «переходів». 

Важливого значення в контексті консолідації міжнародного порядку 

набувають соціокультурні, політичні, соціально-економічні, демографічні 

проблеми, проблеми міграції та зростання чисельності населення, 

політичні та цивілізаційні конфлікти, екологічні, проблеми, кліматичні 

зміни, вичерпання природних ресурсів і можлива енергетична криза. 

Перераховані проблеми протягом кількох десятиліть стали не лише 

економічними, політичними або екологічними, а набули системного 

характеру. Отже, сучасне суспільство має справу з глобальною системною 

кризою, яка охоплює всі сфери його існування. 
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РОЗДІЛ 2  

КОНСОЛІДАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ 

ВИКЛИКІВ ХХІ СТ. 

            

 

              2.1. Світ-системний підхід у контексті дослідження глобальних 

політичних трансформацій та евентуальних моделей консолідації 

міжнародного порядку 

    

 

Після розпаду біполярної міжнародної системи констатуються зміни 

в положеннях марксистської теорії. Її позиції ослаблюються, і в області 

дослідження міжнародних відносин відбуваються змістовні трансформації 

радикальної парадигми, до якої належав марксизм. Представники 

неомарксизму, що прийшли їм на заміну, перед послідовниками класиків 

теоретичного комунізму позиціонують себе не стільки як носії 

«оригінальних поглядів», скільки як один із напрямів критичної теорії, 

звідки свого часу походив і власне марксизм. Найбільш відомими 

представниками неомарксизму є згадувані раніше американський соціолог 

І. Валерстайн [439] і німецький учений А. Франк. 

Теорія неомарксизму розроблялася з урахуванням початку 

глобалізаційних процесів. У цьому контексті сутність головної 

неомарксистської концепції – світ-системної теорії І. Валерстайна – 

полягала в тому, що сучасний світ є глобальною «світ-системою», 

головним елементом якої виступають високорозвинені країни, або країни 

ядра. Поряд з ними розташовуються напівпериферійні країни, чимало з 

яких належать до держав соціалістичного табору. І нарешті периферію 

утворюють відсталі країни, так звані країни третього світу. 

У контексті нашого дослідження світ-системна залежність, що 

склалася, дає можливість країнам ядра експлуатувати слаборозвинені 
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країни, які час від часу піднімають повстання проти «ядра». У ХХ ст. 

найбільшим таким повстанням була, наприклад, Жовтнева революція в 

Росії, що закінчилася в кінцевому підсумку поразкою глобальної 

периферії. Світ-системна теорія підкреслює історичний характер світової 

нерівності і залежності, тим самим доводячи високу ймовірність 

збереження такої системи міждержавних відносин у майбутньому [440, c. 

28].  

Прикладів, що ілюструють цю теорію чимало. Одним із них є 

наявність «дворівневої економіки» в країнах, що розвиваються, де 

одночасно з архаїчними формами економічного життя існують розвинені 

сектори, що цілком орієнтовані на експорт товарів до країн «ядра», і так 

звана «голландська», або «венесуельська» «хвороби», які виявляються 

переважно у сировинній орієнтації економіки слаборозвинених країн, і 

довготривала нерівність багатьох регіонів світу, що склалася історично 

[440, c. 28].  

Іншою теорією, значною мірою схожою зі світ-системною, є теорія 

залежності А. Франка. Її схожість з концепцією «світ-системи» полягає у 

констатації залежності периферії від ядра, відмінність виявляється в 

акценті на переважно сучасному походженні цієї  залежності, що виникла 

внаслідок несправедливого розподілу економічних ресурсів. Мається на 

увазі, що нерівноправне становище країн у світі не є історично 

зумовленим, а значить, існує певна можливість змінити таке становище у 

майбутньому. Кращим підтвердженням цієї теорії є сучасний Китай, який 

ще чверть століття тому перебував з-поміж найменш розвинених країн 

світу, а сьогодні претендує на статус економічної наддержави. Приблизно 

те саме можна сказати і про Індію [440, c. 29]. 

Отже, представники світ-системного аналізу (І. Валерстайн, 

А. Франк, Т. Хопкінс, Дж. Аррігі, С. Амін тощо) досліджували витоки 

розвитку ядра в його відносинах з периферією. Вчені констатували 

принципову незмінність ієрархічної структури світогосподарських 
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зв’язків, яка характеризувалася нерівномірним розвитком. Школу світ-

системного аналізу можна вважати повноправною спадкоємицею теорій 

марксизму і неомарксизму. 

У цілому, світ-система охарактеризована як певний географічний 

простір, в якому утворені зони ядра, напівпериферії та периферії. 

Капіталістична світ-економіка (КСЕ) має такі ознаки: безперервне 

накопичення капіталу як рушійної сили КСЕ; осьовий поділ праці, що 

покладено в основу поділу на ядро і периферію; наявність 

напівпериферійних зон; відповідність кордонів КСЕ кордонам 

міждержавних систем; обов’язкове існування в структурі КСЕ держави-

гегемона; наявність расизму і відсталості як регуляторів периферізації; 

циклічний характер розвитку КСЕ; існування антисистемних рухів, які 

одночасно і підривають і зміцнюють КСЕ. Основними рушійними силами, 

що зумовили виникнення КСЕ, є експансія (у формі міграції) та 

технологічний розвиток. Причиною появи цих сил стало зростання 

чисельності населення, яке призвело до забруднення навколишнього 

середовища та до збільшення попиту на їжу та сировину. Цей фактор досі 

залишається визначальним у розвитку світ-систем [33, c. 68]. 

Пріоритетним напрямом у дослідженнях представників школи світ-

системного аналізу є розробка проблеми розвитку людського суспільства. 

Головним об’єктом вивчення світ-системного аналізу стала світова 

система. До цього поняття, що з’явилося в теоріях залежності та 

слаборозвиненості, були включені виокремлені К. Марксом суспільно-

економічні формації як етапи становлення світової системи. Це дало 

можливість аналізувати суспільства на різних стадіях розвитку. Було 

прийнято положення, що розвиток людського суспільства може вести як 

до поневолення та відчуження людини, так і до встановлення його волі. 

Все залежить від періоду історичного процесу: під час кризи світ-системи 

людина і суспільство стають вільними учасниками історичного процесу, 
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але в період стабільності світ-системи вчинки людини і розвиток 

суспільства обумовлені розвитком світ-системи [441, c. 27]. 

На думку українського дослідника світ-системного аналізу П. 

Кутуєва, оригінальність методологічної орієнтації І. Валерстайна полягає в 

категоричному запереченні існування дисциплінарних кордонів між 

такими науками, як соціологія, політологія, економіка і антропологія. Він 

закликає до розробки синтетичної соціальної науки, яка була б історичною 

за своїм характером і могла б захищати певну політичну програму. У 

цьому можна прослідкувати паралель з марксистським принципом 

історизму й обґрунтуванням «наукової» ідеології. Предметом даної науки 

мають бути не індивідуальні суспільства (національні держави), а 

історичні системи [441].  

Світ-системний аналіз може також паралельно розглядатися як теорія 

середнього рівня, яка інтерпретує процеси соціального розвитку та 

модернізації окремих співтовариств. Утім І. Валерстайн категорично 

заперечує можливість національного розвитку як такого в межах сучасної 

капіталістичної світ-системи та в якості загальної соціологічної теорії з її 

власним методологічним інструментарієм для аналізу суспільних явищ у 

глобальному масштабі [442, c. 97].   

У світ-системному аналізі була розроблена теорія світових систем. 

Еволюція світової системи в політичних відносинах і системі поділу праці 

в економіці визначається розвитком відносин між полюсами світ-системи: 

центром і периферією, або метрополією та сателітом. Було ускладнено 

уявлення про міжнародні системи розподілу праці: поряд з ядром і 

периферією була виявлена напівпериферія. Рушійними силами в розвитку 

світової системи, відповідно до теорії залежності і слаборозвиненості, 

вважаються економічні зміни.  

Італійський філософ А. Грамші був переконаний, що гегемонія 

визначалася через забезпечення домінування без використання 

насильницьких методів підпорядкування. Додатково представниками 



  138 

сучасного неомарксизму було вироблено принципи становлення, розвитку 

та краху гегемонії, а також циклічність в її розвитку. Згідно з А. Грамші 

влада панівного класу тримається не тільки на насильстві, а й на згоді. 

Механізм влади полягає не тільки у примусі, а й у переконанні. 

Оволодіння власністю як економічною основою влади недостатня, 

оскільки цим автоматично не гарантується панування власників і не може 

бути забезпечена стабільність влади [443]. 

На переконання А. Грамші, держава, незалежно від того, який клас є 

панівним, тримається на двох китах: силі і злагоді. Положення, за якого  

досягнено достатнього рівня порозуміння, Грамші називає гегемонією. 

«Гегемонія – не застиглий стан, якого одного разу було досягнуто, а 

тонкий і динамічний, безперервний процес». При цьому «держава є 

гегемонією, одягнена в броню примусу». Іншими словами, примус є лише 

бронею набагато більш важливого змісту. Більше того, гегемонія 

передбачає не просто згоду, а доброзичливу (активну) згоду, за якою 

громадяни прагнуть того, що необхідно панівному класу. Наразі А. Грамші 

подає таке визначення: «Держава – це вся сукупність практичної та 

теоретичної діяльності, за допомогою якої панівний клас виправдовує й 

утримує своє панування, домагаючись при цьому активної згоди 

керованих» [444]. 

Український учений С. Шергін зазначає, що світ-системний аналіз 

І. Валерстайна поширюється також на політичну науку, зокрема, про 

міжнародні відносини. У цьому контексті світ розглядається як єдина 

соціальна система, що перебуває в межах загального процесу розвитку. За 

цією логікою, досліджувати окремі елементи світ-системи поза межами її 

контексту та динаміки неможливо у принципі. Відповідно розвиненість 

одних країн можлива лише за рахунок інших, а результат розвитку кожної 

країни є результатом процесів розвитку всієї світ-системи. Характерно, що 

І. Валерстайн не погоджується з універсальною інтерпретацією 

глобалізації, з позицій якої представники різних наукових парадигм 
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намагаються пояснити сутність усіх суспільних процесів, у тому числі, 

міжнародних [445]. Стосовно тлумачення історичних рамок і природи 

глобалізації американський соціолог віддає перевагу поняттю «перехідний 

етап» і вважає, що капіталістична за своєю сутністю світ-система набуває 

інших властивостей, які поки що не мають  спільних правил і рис. На його 

думку, в ситуації історичного переходу від одного типу системи до іншого 

рушійною силою в контексті трансформації міжнародної системи може 

стати людський чинник і, зокрема, людська творчість і воля [446]. 

Характерно, що в своїх подальших працях, які були надруковані в 

90-х рр. – на початку ХХІ ст. І. Валерстайн ще більш критично ставиться 

до перспектив глобальної лібералізації,  прогнозуючи агонію 

капіталістичної світ-системи до 2050 р. На його думку, наступний період 

історичного розвитку «буде не соціалістичним і не капіталістичним». При 

цьому роль США в «хаотичному світі» він оцінює із суто реалістичних 

позицій і визнає «занепад американської моці». Тому можна казати про 

кризу неоліберальної моделі глобалізації та постглобалізм [447]. 

«Світ-системний аналіз народився як моральний і політичний, у 

найширшому сенсі, протест». Він ґрунтується на принципах 

міждисциплінарного дослідження, що стосується предметів на межі двох і 

більше дисциплін. І. Валерстайн заявив про необхідність об’єднання 

кількох галузей науки в одну дисципліну. Нову науку, що об’єднала б 

традиційні соціальні науки, І. Валерстайн пропонує визначати через 

поняття «дисципліни», бо воно відноситься скоріше до практики і 

виконання, на відміну від «доктрини», яка етимологічно пов’язана з 

абстрактною теорією [448, с. 144]. 

В основу світ-системного аналізу було покладено твердження про 

недостатність традиційної пари «держава-суспільство» для опису 

соціальної сфери і виявлення всіх сфер людської діяльності [449, с. 77-82]. 

І. Валерстайн пропонує замінити термін «суспільство» терміном 

«соціальна система» або «історична система», щоб уникнути кореляції 
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суспільства з державою і підкреслити, що людські цілісності розвиваються 

історично і системно.  

Також зазначимо, що школою світ-системного аналізу було змінено 

трактування капіталізму. У XIX ст. капіталізм визначався як система, 

заснована на змаганні вільних виробників, що використовують вільну 

працю з вільними предметами споживання, де поняття «вільний» означає 

доступний для продажу і купівлі на ринку. І. Валерстайн пропонує вважати 

капіталістичне світове господарство певною історичною системою, яка 

визначається «сумішшю вільного та невільного», платної та неоплачуваної 

праці, товарних і нетоварних предметів, відчужуваних і невідчужуваних 

форм власності [450, с. 156]..  

Ще одним підтвердженням того, що світ-системний аналіз 

використовує положення, відмінні від засад традиційної науки, є підхід до 

історії. Історія розглядається не як неминучий, а як можливий процес. 

Перехід від однієї історичної системи до іншої не обов’язково має 

передбачати певний прогрес. Пояснюється це тим, що детермінований 

розвиток можливий лише в межах самих систем. У момент же переходу від 

однієї системи до іншої головною, визначальною тенденцією розвитку є 

вільна воля людини [33]. 

Представники світ-системного аналізу обирають в якості об’єкта 

історичну систему, яку наділяють такими характеристиками: відносна 

автономія, наявність часових меж й існування просторових меж. Серед 

історичних систем виділяють дві групи: міні-систему і світ-систему. Міні-

системи в сучасному світі припинили існування. Вони ґрунтувалися на 

принципі, що всі є безпосередніми виробниками. Своєю чергою світ-

система –  «це не система «в світі» або «світу». Це система, яка сама є світ» 

[451, с. 5]. Таких світ-систем, за І. Валерстайном, було багато в історії 

людства. У цьому І. Валерстайн не погоджується з іншим представником 

неомарксизму А. Франком, для якого вже протягом п’яти тисяч років існує 

одна світова система, заснована на нескінченній акумуляції капіталу [452, 
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с. 5]. У цьому виявляється одна з головних відмінностей класичного 

напряму світ-системного аналізу і школи «постійного розвитку».  

Світ-системи поділяються на світ-імперії, які ґрунтуються на 

політичній влади (тобто імперська панівна група збирає данину з 

безпосередніх виробників за допомогою армії та бюрократії) та світ-

економіки, що ґрунтуються на економічній владі, головним їх прикладом є 

капіталістична світ-економіка. Однак подібний поділ видається 

«натягнутим», оскільки неможливо визначити, які саме фактори – 

економічні чи політичні переважають у певній системі. Ці фактори тісно 

переплетені та взаємопов’язані, тому поняття «капіталістична світ-

економіка» і «капіталістична світ-система» можуть використовуватися як 

синоніми [33]. 

Український учений О. Шевчук зазначає, що «на рубежі століть 

провідні країни світ-системного ядра співвідносяться поняттям 

інформаціональне». Світ-системний глобалізм, найбільш яскравим 

представником якого є І. Валерстайн, заявив про себе на основі 

глобалізаційної парадигми крізь синтез і комплексне осмислення даних 

економіки, соціології, історії, культурології та багатьох інших дисциплін. 

Предметом аналізу був обраний світ як ціле, де світова система є 

первинною щодо національних держав. Отже, світова економіка, світові 

політичні інститути та процеси мають власну логіку розвитку і структурну 

динаміку, так що можуть моделюватися, виходячи з методологічного 

принципу структурно-функціонального аналізу. Саме тому характер 

функціонування соціальних об’єктів як елементів світової системи не може 

бути адекватно представлений в процесі аналізу як незалежна змінна. У 

світовій системі цілісні глобальні структури все більшою мірою 

визначають параметри її частин. Людство уявлялось як цілісна динамічна 

структурно-функціональна соціально-економічна система, яка має 

багаторівневу ієрархічну природу і складається з багатьох 
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взаємопов’язаних компонентів, що мають неоднаковий вплив на глобальну 

систему як таку [453, c. 462-471].  

Світова система відповідно розглядається як динамічна взаємодія 

економічної, військово-політичної та соціокультурної підсистем, що 

співвідносяться з демографічними та іншими показниками. З часу 

утвердження капіталізму  саме економічна підсистема визнається 

провідною та системоутворювальною, хоча вона діє в режимі зворотного 

зв’язку з військово-політичною та соціокультурною підсистемами та 

демографічним фактором. Провідна, рушійна роль у процесі світової 

інтеграції протягом останніх століть належить капіталістичній світ-

економіці, що базується на безперервному накопиченні капіталу. З нею 

пов’язане посилення інтеграційних, за принципом додатковості і 

нееквівалентного обміну, тенденцій у господарській сфері різних країн і 

регіонів планети [453, с. 462-471].  

Для узгодження позицій прихильників світ-системного аналізу та 

цивілізаційного підходу слід визначити ті цивілізаційні структури, які 

формують розмежовувані І. Валерстайном світ-системне ядро, 

напівпериферію та периферію. Світ-системне ядро охоплює високо 

розвинені країни Заходу, представлені двома основними 

субцивілізаційними компонентами – Північною Америкою та Західною 

Європою, а також Японією, яка належить до Японсько-Далекосхідної 

(Японської, або Тихоокеанської, за С. Гантінгтоном) цивілізації 

Китайсько-Далекосхідного цивілізаційного світу. Подібним чином можна 

співвіднести певні цивілізації та їх частини і конкретні країни із зонами 

напівпериферії та периферії. За умови, що світ-системне ядро сучасності 

відповідає інформаціональному типу суспільства, напівпериферія 

перебуває на індустріальному рівні, а периферія охоплює бідні «аграрно -

ресурсодобувні»  країни, які практично не мають можливості поліпшити 

власне становище. Інші регіони світу організовують свої економіки 

навколо цього ядра, будуючи стосунки багатоаспектної залежності. 
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Основні сегменти економіки всіх країн є елементами глобальної мережі, 

водночас окремі сфери і частини країн і цілих регіонів не залучені до 

процесів виготовлення, накопичення, трансляції та трансформації 

інформації в планетарному масштабі. І незважаючи на те, що 

інформаціоналізація світ-системного ядра, впливає на всю планету, і в 

цьому сенсі її можна вважати глобальною, абсолютна більшість мешканців 

Землі не працює в його системі і не споживає його продуктів. Це означає, 

що критерієм розмежування між країнами світ-системного ядра, 

напівпериферії та периферії може вважатися ступінь залучення до 

глобального інформаціоналізму [453, c. 462-471]. 

Циклічність розвитку світ-систем пояснюється наявністю кордонів 

поширення міграції та технологічного прогресу. Міграція є ефективним 

вирішенням проблеми зростання населення та недостатності ресурсів 

допоки подолання людських і природних бар’єрів не має відчутних 

негативних наслідків. Альтернативою міграції є боротьба за рідкісні 

ресурси та інтенсивне виробництво, що засноване на технологічному 

розвитку, який може супроводжуватися побудовою сильнішої ієрархічної 

організації суспільства. Однак технологічний розвиток може сприяти 

зростанню населення і має тенденцію створювати нові типи рідкісних 

ресурсів. Отже, світ-система практично «повертається у вихідну точку 

необхідності вирішувати проблеми зростання населення та дефіциту 

ресурсів». При цьому вона має велику територіальну протяжність і 

перебуває на більш високому рівні розвитку [454, с. 289]. 

Як зазначає український учений А. Малюк, сучасна світ-система є 

політично-економічною цілісністю, в якій міждержавна система становить 

політичну сторону капіталізму, а не аналітично автономну систему. 

Політичні й економічні процеси в капіталістичній світ-економіці можна 

зрозуміти як такі, що мають єдину інтегровану логіку. Інтеграція 

виробництва у світовому масштабі, утворення паралельно осьовому поділу 

праці сильних держав на противагу слабким державним структурам 
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периферії стимулювали утворення такої міждержавної системи, яка 

сприяла посиленню нерівності між ядром і периферією та 

характеризувалася, по-перше, напруженням між державами ядра та 

периферії, по-друге, постійним суперництвом між панівними групами 

великих держав ядра за домінування в системі накопичення капіталу, 

зростанням суперечностей між привілейованими й експлуатованими 

групами капіталістичної світ-економіки. Відповідно особлива увага в світ-

системному аналізі приділяється дослідженню трьох ключових аспектів 

міждержавної системи: імперіалізму, гегемонії та класової боротьби [455]. 

Концептуалізація історичного капіталізму як системи, що 

розвивається в діалектичній суперечності між монополією та 

конкуренцією, вільними і невільними формами праці, периферійними та 

ядротиповими соціально-економічними структурами, є результатом 

реалізації програми дослідження капіталізму як органічної цілісності. На 

думку А. Малюка, одним із найважливіших аспектів світ-системної 

концепції історичного капіталізму є дослідження механізмів 

функціонування, довгострокових змін і трансформацій капіталістичної 

світ-економіки. Вона, як і більшість історичних систем, функціонує в 

межах різних моделей циклічних ритмів (насамперед довгих циклів 

Кондратьєва) і сторічних трендів, які є проявом внутрішніх суперечностей 

системи і які пояснюють причини вступу капіталістичної світ-економіки на 

початку 1970-х рр. у фазу системної кризи. А. Малюк також зазначає: 

думка про те, що сучасна системна криза є не просто черговим циклічним 

спадом, а структурною кризою відтворення капіталістичної системи, котра 

за своєю глибиною, масштабністю та наслідками не має аналогів у 

минулому, все ширше визнається у світових академічних та громадських 

колах і досить добре документована [455].  

Альтернативою процесу неоліберальної моделі глобалізації є 

стратегія постглобалізму на основі універсальних цінностей та 

плюралізму. Така стратегія повинна виходити з принципу 
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мультиполярності нового світоустрою, в якому буде забезпечено 

рівноправну участь цивілізацій Сходу і Заходу. Нова парадигма 

планетарної свідомості повинна бути орієнтована на пошук шляху 

насичення глобалістської ідеї новим духовним змістом – діалогом культур 

і цивілізацій. На цій основі можливий коеволюційний розвиток світової 

спільноти як спільноти взаємопов’язаних, взаємозалежних, відкритих для 

діалогу цивілізацій. Констатуємо формування нового глобального 

механізму прийняття рішень, з принципово більш складним потоком 

інформації, новим складом учасників й абсолютно новим розподілом 

обов’язків і відповідальності. У цьому полягає сутність процесу 

мондіалізації, що формує вигляд світоцілісності як соціальної реальності 

[455]. 

У процесі розвитку людства накопичився комплекс проблем, що з 

особливою очевидністю виявився протягом останніх десятиліть. Вони є 

результатом негативного прояву науково-технічного прогресу та набули 

світових масштабів через прискорення глобалізаційних процесів. 

Глобалізація як об’єктивний процес посилення взаємозв’язків між 

суб’єктами світ-системи спонукає до осмислення глобальних проблем і 

викликів, що постають перед людством. Їх зростання наполегливо вимагає 

пошуку моделей можливої консолідації.  

З огляду на зазначене вважаємо, що необхідно розглянути комплекс 

глобальних проблем світ-системи. 

Центральними проблемами розвитку світової системи є проблеми, 

викликані глобалізаційними процесами. Важливе місце в контексті 

глобалізації світової системи посідають соціокультурні, політичні, 

соціально-економічні, демографічні проблеми, проблеми міграції та 

зростання чисельності населення, політичні та цивілізаційні конфлікти, 

екологічні, проблеми, кліматичні зміни, вичерпання природних ресурсів і 

можлива енергетична криза. Перераховані проблеми протягом кількох 

десятиліть перестали бути лише економічними, політичними або 
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екологічними та набули системного характеру. Отже, сучасне суспільство 

має справу з глобальною системною кризою, яка охоплює всі сторони його 

існування. 

Всі глобальні проблеми взаємопов’язані та підсилюють дію одна 

одної. Наприклад, на сьогодні головними напрямами в політиці 

міжнародної безпеки визнані боротьба з тероризмом й екстремізмом, 

регулювання внутрішньодержавних етнічних конфліктів і контроль за 

поширенням зброї масового знищення і ракетних технологій (оскільки 

еволюція системи міжнародних відносин за останнє десятиліття призвела 

до помітного ослаблення режиму нерозповсюдження зброї масового 

знищення) [456, с. 53]. 

У цьому зв’язку доводиться констатувати, що чимало вчених 

ставлять соціокультурні та політичні проблеми на перше місце. Це 

свідчить про «зіткнення» цивілізацій, що підтверджується, наприклад, 

проблемою поширення ісламського фундаменталізму. Західні дослідники 

нерідко використовують такі поняття, як «іслам», «мусульмани», «араби» у 

значенні «тероризм», тож дослідження тероризму безпосередньо пов’язано 

з розглядом проблеми «зіткнення цивілізацій». Це свідчить також про те, 

що релігія дійсно є потужним фактором, здатним розділити цивілізації. 

Релігія чинить найбільший опір глобалізаційним процесам через 

надзвичайний консерватизм цього соціального інституту. З цієї точки зору, 

між глобалізацією та релігією існують нерозв’язні суперечки, які 

випливають із самої їх сутності. 

Сьогодні більшість держав світу перебувають у периферійній зоні та 

не можуть скористатися перевагами глобалізаціних процесів й увійти до 

складу «країн золотого мільярда». Завдяки диспропорції в економічному 

розвитку і ситуації «нерівного партнерства» в епоху глобалізації вони є 

джерелом фундаменталізму, сутністю якого є повернення до «релігійно 

цивілізаційної єдності як джерела самоідентіфікації населення». Розвиток 
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фундаменталізму в країнах периферії стимулює розвиток ізоляціонізму, що 

поглиблює розрив між країнами центру та периферії  [457, с. 67-68]. 

З-поміж глобальних проблем світової системи виокремлюється 

демографічна. При цьому демографічна проблема має кілька вимірів. 

Зростання чисельності населення планети, яке останнім часом 

сповільнюється, свідчить про настання другої стадії демографічного 

переходу. В цьому контексті зазначимо, що сьогодні існує щонайменше 

два підходи до оцінки зростання населення. Перша група вчених вважає, 

що зростання чисельності населення властива майже всім етапам історії 

людства, але гранично допустиме значення було перевищено лише в XX 

ст. [458]. На думку іншої групи дослідників, чисельність людства 

неодноразово перевищувала граничні значення, ставши, наприклад, однією 

з причин вимирання мегафауни в плейстоцені, але технологічний прогрес 

(наприклад, неолітична революція) давали можливість подолати кризу, що 

була зумовлена вичерпанням біологічної ніші. Цей факт свідчить про те, 

що і сучасна демографічна проблема не унікальна і може бути вирішена за 

допомогою подальшого прориву в технологічному розвитку [459]. 

Крім демографічних, виокремлюються міграційні проблеми, які 

полягають в інтенсифікації міграційних процесів і потоків. Одним із 

важливих аспектів у межах міграційних проблем є поступова зміна 

етнічного складу деяких регіонів Землі. При цьому «на тлі кризи інститутів 

національної держави всі «форми етнізму і релігійності» переживають 

період піднесення та затребуваності ще нещодавно «пасивними, 

деідеологізованими й атомізованими масами» [460, с. 274]. У підсумку 

маємо численні етнічні та релігійні конфлікти в регіонах з неоднорідним 

етнічним складом. При цьому не вироблено справді ефективних механізмів 

адаптації та інтеграції мігрантів в культуру «титульної нації», що свідчить 

про провал політики мультикультуралізму. На сьогодні однією з 

можливостей зняти етнокультурну напруженість вважається формування 

мережевого суспільства. Першим дослідником мережевого суспільства 
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виявився іспанський учений М. Кастельс. Він пояснював використання 

терміна «мережеве суспільство» тим, що це суспільство «створено 

мережами виробництва, влади і досвіду, які утворюють культуру 

віртуальності в глобальних потоках, які перетинають час і простір» [461, с. 

505].  

Соціально-економічні проблеми розвитку світової системи в умовах 

глобалізації виявляються в поглибленні периферизації, що свідчить про ще 

одну ознаку кризи капіталістичної світ-економіки. Вона незворотно 

призводить до загострення конфліктів усередині світової системи та 

загострення глобальної системної кризи. Сьогодні внутрішньо -системні 

конфлікти набули форми протистояння Півночі та Півдня. Одночасно 

напруженість світової системи ускладнюється зростанням активності 

національних та етнорелігійних груп на тлі розмивання державного 

суверенітету і прозорості кордонів. Соціально-економічні проблеми є 

показником нерівності держав, у тому числі у доступі до новітніх 

технологій і освіти, що уповільнює розвиток країн периферії. Консолідація 

міжнародної системи у вирішенні назрілих глобальних проблем має 

сконцентруватися на скороченні шкідливого для навколишнього 

середовища виробництві й прориві у розвитку новітніх технологій [459].  

Прискорення економічного розвитку має разом з позитивними 

наслідками у вигляді підвищення рівня життя і негативні наслідки, які 

проявляються в посиленні антропогенного впливу на природне 

середовище. Одним із можливих шляхів вирішення цієї проблеми є перехід 

з екстенсивного шляху розвитку засобів використання природних ресурсів 

на інтенсивний, тобто необхідні розробка і впровадження більш 

екологічних засобів їх експлуатації. Основним чинником впливу на стан 

навколишнього середовища визнана енергетика, тому зусилля переважно 

мають бути спрямовані на зміни засобів видобутку і транспортування 

вуглеводнів і пошук безпечніших альтернативних джерел енергії. 

Вирішення екологічних проблем стикається з низкою суперечностей. 
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Країни, що розвиваються, долучаються до руйнування екології через 

практично повну відсутність очисних споруд, екологічних фільтрів, на 

розробку або закупівлю яких вони не мають матеріальних ресурсів. 

Розвинені країни, що володіють технологіями екологічного очищення, 

замість вирішувати проблему лише погіршують екологічну обстановку 

надзвичайно високими обсягами виробництва, які переносяться до країн, 

що розвиваються [462]. 

У дослідженні «Глобальні тенденції 2030: альтернативні світи» 

виділяється чотири мегатенденції. Перша з них – «розширення прав і 

свобод» – може сприяти відмові держав від абсолютного суверенітету, що 

прискоритиме перетворення міжнародного порядку на світовий, у 

формуванні якого братимуть участь усі учасники світової системи. 

Зростання середнього класу ознаменує структурні зрушення. 

Передбачається, що переважна частина населення світу не буде жити в 

злиднях; середній клас стане найбільш важливим соціальним й 

економічним актором у більшій кількості країн. Зростання впливу 

громадянського суспільства виявиться однією з найбільш важливих 

мегатенденцій, тому що вона одночасно є причиною і наслідком практично 

всіх інших мегатенденцій, включаючи розширювану глобальну економіку, 

швидке зростання країн, що розвиваються, і повсюдне використання нових 

технологій у сфері комунікацій та виробництва. З одного боку, 

констатуємо потенціал більшої особистої ініціативи як ключа до 

вирішення глобальних проблем протягом наступних 15-20 років. З іншого 

боку, за наявності такого структурного зсуву окремі особистості й невеликі 

групи зможуть легше отримати доступ до руйнівних і смертоносних 

технологій, зокрема до комп’ютерних засобів ураження, до високоточної 

та біологічної зброї. Це дозволить здійснювати масштабні акти тероризму, 

наділить невеликі групи можливостями, які раніше були винятковою 

монополією держави [463, с.8-9].  
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Друга мегатенденція – «розпорошення впливу» – передбачає, що 

Азія перевершить за потужністю Північну Америку і Європу разом узяті – 

за зростанням ВВП, за обсягом населення, за видатками на оборону і 

технологічні інвестиції. Китай має можливість набути статусу найбільшої 

економіки світу до 2030 р. Крім Китаю, Індії та Бразилії, на розвиток 

глобальної економіки впливатимуть регіональні гравці, такі як Колумбія, 

Індонезія, Нігерія, ПАР і Туреччина. Водночас економіки Європи, Японії 

та Росії швидше за все переживатимуть поступовий занепад. Завдяки 

комунікаційним технологіям влада зміщуватиметься в бік «багатовимірних 

і аморфних мереж», які впливатимуть на поведінку учасників міжнародної 

системи. Держави, навіть із максимальними показниками ВВП й обсягом 

населення не зможуть нарощувати свій глобальний вплив і будуть змушені 

функціонувати всередині мереж і коаліцій багатополярного світу [463, с.8-

9]. 

Третя мегатенденція – «демографічна ситуація» – передбачає, що в 

світі 2030 р. населення становитиме майже 8,3 млрд осіб. Виокремлюються 

кілька тенденцій у межах демографічної проблеми: старіння населення –  

структурне зрушення, властиве як розвиненим країнам центру, так і 

країнам периферії;  зменшення кількості «молодих спільнот і держав»; 

міграція, яка виявиться гострою проблемою міжнародного 

співробітництва; урбанізація, що зростає – ще одне структурне зрушення, 

яке сприятиме економічному зростанню, але зумовить проблеми з 

продовольчими та водними ресурсами; у країн, що старіють, виникнуть 

проблеми з підтриманням рівня добробуту, а їх потреба у кваліфікованій і 

некваліфікованій праці сприятиме глобальній міграції; завдяки швидкій 

урбанізації обсяг міських будівель для житла, офісів і надання 

транспортних послуг в наступні сорок років може практично зрівнятися з 

усім обсягом таких споруд за всю світову історію будівництва [463, с.8-9]. 

Четверта мегатенденція – «нестача продуктів харчування, води і 

енергоресурсів, що зростає». В результаті зростання світового населення та 
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збільшення середнього класу потреби в продуктах харчування, воді та 

енергії зростуть приблизно на 35, 40 і 50 відсотків відповідно. Зміни 

клімату погіршать перспективу доступності цих життєво важливих 

ресурсів, причому зростатиме контрастність погодних умов – збільшиться 

кількість опадів у зонах вологості, зони з низьким рівнем річних опадів 

стануть ще сухіші. Основні зміни в кількості опадів відбудуться на 

Близькому Сході та в Північній Африці, а також на заході Центральної 

Азії, на півдні Європи, в Південній Африці і на південному заході США. 

Низка країн не матимуть достатніх засобів, щоб уникнути нестачі 

продуктів харчування або води без консолідованої допомоги з боку 

світового співтовариства. Цю проблему неможливо вирішити без впливу 

на рівень споживання продуктів і послуг, на використання ресурсів. 

Наприклад, сільське господарство залежить від доступності джерел води та 

якості добрив. Гідроенергетика є потужним джерелом енергії для деяких 

регіонів. Водночас використання альтернативних джерел енергії, до яких 

належать різні види біопалива, за прогнозами, можуть спровокувати 

дефіцит продуктів харчування. Розвиток ситуації може привести і до 

продуктивної співпраці, компромісів і консолідації. Наприклад, сільське 

господарство Африки вимагає кардинальних змін для запобігання 

можливому дефіциту продуктів харчування, адже на відміну від країн Азії 

та Південної Америки, які досягли помітних успіхів у виробництві 

сільськогосподарської продукції на душу населення, Африка лише 

нещодавно вийшла на рівень 1970-х рр. [463, с.8-9]. 

Глобалізація є об’єктивним, комплексним та універсальним 

процесом, який охоплює всю світову систему. Регулювати та передбачати 

її наслідки можливо спільними зусиллями урядів держав і недержавних 

учасників світової системи, у першу чергу, різних міжнародних 

організацій. Аналіз функціонування та наслідків їх діяльності викликає 

велику кількість суперечок між дослідниками феномену глобалізації. 

Процеси глобалізації зумовлюють стрімке зростання кількості 
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різноманітних учасників світової системи, що сприяє подальшому 

прискоренню її трансформації та ускладнює аналіз цієї складної системи та 

можливість передбачати напрями її розвитку. 

Для глобалізації не існує кордонів національно-державного 

суспільства. При цьому слід відрізняти процеси інтернаціоналізації, 

глобалізації та транснаціоналізації. З інтернаціоналізацією пов’язуються 

процеси, які знижують значення кордонів і підвищують роль міжнародних 

угод і контрактів для національного суспільства. В економіці процес 

інтернаціоналізації визначається за об’ємом експорту та імпорту, серед 

населення – зростаючою часткою іноземців; у науці – зростанням значення 

іноземних експертів для національного престижу вчених; у громадській 

думці – кількістю трансльованих іноземних радіо- та телепрограм.   

Про транснаціоналізацію можна говорити в тому випадку, якщо 

функціонують інституційні структури та колективні учасники 

міжнародних відносин, що діють відповідно до нового національно -

державного правового порядку. Сюди відносять міжнародно-правові 

угоди, які містять часткову відмову від суверенітету. Особливо це 

стосується об’єднань, подібних до НАТО або ЄС. «Глобальними 

гравцями» стають також підприємства, які створюють порядок і структури, 

незалежні від національних стандартів. Велике політичне значення у цьому 

зв’язку має перетворення крупних банків, страхових компаній та 

транснаціональних фінансових і валютних «клерків». Виникають також 

неурядові організації та мережа підприємств-мігрантів, вплив яких ще не 

вивчений [464, c. 107].   

У цьому контексті цікавою є позиція українського вченого, 

професора С. Шергіна, який переконаний, що масштабність і 

багатофакторність глобалізації дають підстави інтерпретувати її як 

об’єктивний процес реструктуризації та якісного розвитку міжнародного 

простору. За умов перерозподілу сфер глобального впливу основний 

опонент США Китай вже створив нові інституціональні структури за 
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межами американської досяжності. Мається на увазі Шанхайська 

організація співробітництва (ШОС). Китай у конкурентній боротьбі за 

доступ до ресурсів планети  значно розширив кордони своєї економічної 

експансії. Отже, триває тотальна конкурентна боротьба епохи глобалізації. 

Її основними учасниками є, з одного боку, «Група семи», а з іншого – 

країни світової периферії, які продовжують реалізацію протилежних за 

геополітичною спрямованістю цілей [465, c. 42-46].   

Сьогодні констатується відсутність самодостатніх країн, суспільств 

або співтовариств. Це і є зворотне, негативне формулювання 

загальновизнаного принципу повної взаємозалежності. Однак певна країна 

може бути самодостатністю за якимось окремим параметром. Наприклад, 

США цілком самодостатні у військовому відношенні, тобто вони можуть 

самі себе захистити, виробляють усі необхідні для цього види озброєнь та 

володіють самодостатньою військово-технологічною базою. Тобто всі 

необхідні для підтримки обороноздатності країни технології існують на 

території США та в разі кризової ситуації можуть бути взяті під 

безпосередній контроль американським урядом.  

Гострота, масштаб і глибина екологічних, цивілізаційних, соціальних 

і політичних викликів ХХІ ст., є такими, які жоден суб’єкт світової 

системи не зможуть вирішити самостійно. Вже повністю завершився 

процес глобалізації у галузі використання земної кулі як єдиної ресурсної 

бази та у галузі впливу людства як єдиного суб’єкта господарчої та 

природокористувальної діяльності на навколишнє середовище. Для 

подальшого сталого розвитку необхідна консолідація міжнародного 

порядку. З цієї точки зору, глобалізація є необхідною, але не достатньою 

умовою виживання людства. Глобалізаційні процеси містять елемент 

мондіалізму, і на сьогодні існує два головних варіанти реалізації 

мондіалістського сценарію: м’який та жорсткий. 

За умов реалізації м’якого мондіалістського сценарію формально 

суверенні держави будуть продовжувати існувати, а їх урядам залишаться 
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вельми серйозні повноваження у галузі внутрішньої політики, екології, 

соціальної сфери, освіти та охорони здоров’я. При цьому існуватиме 

певний єдиний планетарний орган влади, який володітиме виключною 

монополією на вирішення всіх проблем глобального походження та 

стежитиме за безумовним дотриманням будь-якою місцевою владою 

певного універсального кодексу прав і зводу законів, що стосуються прав 

людини, глобальних питань економіки та екології, загальнопланетарних 

аспектів життєдіяльності людства [466, c. 165].  

У разі якщо у майбутньому відбудеться глобальний катаклізм, 

екологічна катастрофа або світова війна, імовірнішим стане варіант 

жорсткого мондіалізму. Певна організована політична сила, що переможе 

або найповніше збереже апарат влади, зможе встановити контроль на 

планеті в цілому або на її придатній для життя частині. Глобальні виклики, 

у тому числі екологічні, можливо, зроблять мондіалістський розвиток 

єдино можливим для виживання людства. Тому навряд чи треба 

розглядати його як абсолютне зло, з яким неможливі ніякі компроміси, або 

як кінець світу.  

На переконання багатьох учених, однією з актуальних проблем є 

експансія штучного інтелекту, що витісняє реальний світ на другий план, 

викликає явище, що називається, за визначенням відомого західного 

вченого Дж. Мітельмана, «синдромом Сатурна» [467, c. 32]. Він полягає у 

тому, що коли щільність популяції, розмір використовуваних нею ресурсів, 

вироблених благ та обсяг виробленої нею інформації  перевищують 

критичний рівень, наступають явища депопуляції, самознищення штучної 

цивілізації – війна, депопуляція у низці країн, СНІД, суїциди, зростання 

кількості абортів і бездітних сімей, техногенних і природних катаклізмів, 

масова смертність від голоду, агресивність, ірраціональність поведінки 

людей. У цьому контексті нагадаємо, що за період з 1960 р. по 1990 р. 

збиток від стихійних явищ зріс на нашій планеті у 40 разів та становив 43 

млрд дол. за рік [468, c. 211]. Слід зауважити, що ця тенденція динамічно 
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посилюється. Однак вважати зазначені факти наслідком наростання 

агресивності природи немає достатніх підстав тому, що подібні 

дослідження не здійснювалися або не  оприлюднювалися. Проте в будь-

якому випадку необхідний новий глобальний порядок взаємодії людини та 

природи.  

Учасники міжнародної системи (держави, міжнародні урядові та 

неурядові організації, ТНК) вкрай різноманітні за багатьма параметрами. 

Насамперед вони значно відрізняються ресурсами. Якщо економічний 

показник є основним для ТНК, транснаціональних банків, то інші актори, 

маючи значно менші економічні та фінансові можливості, стають 

політично впливовими. Так, наприклад, у результаті інтернаціоналізації 

виробництва, зростання міжнародних фінансових трансакцій, що 

обчислюються сотнями мільйонів доларів щодня, уряди втрачають 

мільйони доларів річних податків. Відомий дослідник глобалізації Д. Хелд 

зазначає, що ТНК контролюють від 40 до 60 % світового багатства. 

Ринкова вартість багатьох із них може бути вища за сукупне національне 

багатство низки країн. Так, ринкова вартість корпорації Microsoft (близько 

450 млрд дол.) більше річного ВВП десятків країн. «Кількість переходить у 

якість, та в силу цієї діалектики багато ТНК самі себе вже відчувають 

державами та імперіями» [469, c. 49].  

Інформаційно-комунікативні технології сприяють збільшенню 

кількості сучасних транснаціональних акторів, ефективності їх роботи та 

впливу на інститут національних держав. Відносини між традиційними та 

новими учасниками міжнародної системи далеко не однозначні. Втім, 

незважаючи на негативні наслідки діяльності ТНК, співробітництво 

держав і нових транснаціональних акторів динамічно зростає. Внаслідок 

цього розвивається не тільки багатостороння дипломатія, метою якої є 

залучення більш ніж двох держав до вирішення будь-якої проблеми, а й 

багаторівнева дипломатія. В її межах питання вирішуються на основі 

взаємодії різних державних і недержавних акторів. Слід зазначити, що 
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інколи недержавні учасники стають навіть більш гнучкими й менш 

бюрократизованими структурами, ніж держави.  

Протягом останніх десятиліть економічна та політична 

взаємозалежність всередині і між регіонами посилюється та має 

багатоаспектні й неадекватні наслідки для різних спільнот. 

Міжрегіональна і глобальна політична, економічна та культурна 

конкуренція змінює старі ієрархії та зумовлює появу нових відмінностей 

на рівні як окремих громадян, так і на рівні держави. Світові проблеми, 

від поширення генетично модифікованих продуктів,  відмивання грошей 

до глобального тероризму та природних катастроф, стають дедалі 

актуальнішими, тому що вирішувати їх можна лише спільними 

зусиллями. Це, безперечно, трансформує традиційну роль, функції, 

основні інституції та  відповідальність національного уряду перед своїми 

громадянами в епоху глобалізації. 

Отже, глобальна світова система характеризується стрімкими 

змінами у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах, що 

актуалізує переосмислення форм і механізмів ефективного політичного 

управління  її учасниками та їх консолідовану відповідальність за сталий 

розвиток людства. Збільшення кількості, функцій і впливу міжурядових, 

міжнародних урядових та неурядових організацій, ТНК на регіональному і 

глобальному рівнях, від ЄC до COT, порушує важливі нормативні питання 

стосовно подальшого напряму формування міжнародного порядку й 

інтересів, які він буде відстоювати. 

Зростання кількості учасників світової системи, криза неоліберальної 

моделі глобалізації та капіталістичної світ-економіки, завершення періоду 

лідерства США  тощо є одними з ознак формування нового міжнародного 

порядку. Наявність глобальних проблем вимагає консолідації міжнародного 

порядку задля їх спільного вирішення. Тому уявляється важливим, щоб серед 

учасників світової системи не з’явилися претенденти, які заради реалізації  

власних амбіцій боротимуться за одноосібне домінування в процесі 
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консолідації міжнародного порядку. Підвищення впливу нових 

транснаціональних акторів на міжнародну політику є ознакою кризи 

капіталістичної світ-економіки, яка досягла просторових меж. Відсутність 

можливості поглинати нові території призвела до необхідності внутрішніх 

структурних змін, а отже, зміни способів розподілу і перерозподілу доходів. 

Іншою ознакою досягнення просторових меж експансії капіталістичної світ-

економіки й ускладнення її структури є фрагментація світової системи, що 

виявляється у зростанні кількості держав і нових недержавних акторів.  

  

 

2.2. Проблеми консолідації міжнародного порядку та 

перспективи формування світового порядку 

 

 

Консолідація міжнародного порядку покликана обмежити 

анархічність міжнародної системи, і спрямована на впорядкування 

пріоритетних чинників консолідації в інтересах стабільного розвитку всієї 

системи міжнародних відносин. Консолідація передбачає зміцнення 

міжнародного порядку шляхом створення відповідних механізмів впливу 

на учасників системи міжнародних відносин. Міжнародний порядок «тяжіє 

до самодостатності, утвореної автономною вертикальною і 

горизонтальною інтеграцією елементів і здатністю взаємодії з іншими 

системами і підсистемами. Тим самим завдання зміцнення зв’язків 

взаємодіючих елементів міжнародної системи передбачає формування 

механізмів підпорядкування частини цілому – єдиних принципів 

організації і централізації» [470, c. 82, 83]. 

Сучасні глобальні процеси є свідченням того, що міжнародна 

система має перехідний характер. У контексті глобальних міжнародно-

політичних трансформацій є необхідність з’ясування різниці та 

функціонального застосування категорій «новий міжнародний порядок» та 
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«новий світовий порядок». Констатується наявність неоднорідності та 

неоднозначності при інтерпретаціях змісту, значення та функціонального 

застосування даних категорій. Дані категорії уже увійшли в науковий обіг 

дослідників і політичних діячів і в більшості випадків їх різниця не 

абсолютизується. Однак у контексті цього дослідження вельми важливим є 

розуміння відмінностей між категоріями. Водночас автор залишає за 

собою право спорадично використовувати обидва близьких за сутністю 

терміна. 

Наразі у більшості дослідницьких робіт зазначається, що сучасний 

міжнародний або світовий порядок почав формуватися з моменту 

закінчення «холодної війни» і розпаду Радянського Союзу. Ці події, 

безперечно, вплинули на умови функціонування та розвитку світового 

порядку і призвели до порушення балансу сил, і світ став однополярним. 

Питання про те, яка система стала панівною в міжнародних відносинах, які 

правила і які центри сил формуватимуть світо устрій, викликає чимало 

дискусій серед учених. 

Вважається, що термін «новий світовий порядок» більше 

застосовується у конспірологічних теоріях. Зазвичай його трактують як 

девіз курсу політики США, що ведеться спільно з головами 

транснаціональних корпорацій. Слід зауважити, що «новий світовий 

порядок» часто вважають перекладом латинського словосполучення Novus 

ordo seclorum, який насправді варто перекладати як «порядок нового 

століття» (нової ери, нової епохи). Нагадаємо, що фраза Novus ordo 

seclorum міститься на Великі печатці США, яка зображена на 

однодоларовій банкноті, та нерідко проголошується видними державними 

діячами Сполучених Штатів [471].   

 Сутність терміна вбачають у тому, що певна інтелектуальна еліта 

світового співтовариства стає набагато важливішою за національне 

самовизначення окремих держав. За нового світового порядку багато подій 

визначаються за участю впливової групи міжнародних державних діячів, 
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міжнародних банкірів, бізнесменів, медіа-магнатів та інших осіб, що 

впливають на політику окремих країн. Ідеологічну сторону нового 

світового порядку бачать у світових глобалізаційних процесах, що 

супроводжуються концентрацією світових капіталів і формуванням 

особливої громадської думки за допомогою засобів масової інформації, 

причому новий світовий порядок нібито повинен стати найбільш вірним 

шляхом розвитку всього людства [472, c. 108]. 

У науковому плані проблема формування світового порядку 

пов’язана з цілою низкою суміжних питань, наприклад, зміною ролі 

держави на міжнародній арені, посиленням недержавних акторів 

міжнародних відносин, впливом глобалізації на політичну, економічну та 

культурні сфери, взаємозалежністю тощо. Крім Р. Кеохейна і Дж. Ная, 

дослідженням цих проблем займалися К. Уолц, С. Гантінгтон, Р. Кокс, 

І. Валерстайн, Дж. Розенау, С. Краснер, З. Бжезинський та багато інших 

учених. Так, Р. Кеохейн і Дж. Най, представники ліберально-ідеалістичної 

парадигми, вступили в науковий дискурс з реалістами і неомарксистами 

щодо більшості з перерахованих вище питань. Продовжуючи ліберальну 

традицію, вони доповнили неофункціоналістську методологію 

міжнародних досліджень елементами реалістичного аналізу, що дозволило 

їх роботам вийти на новий рівень розуміння міжнародних відносин. З 

одного боку, американські вчені, запозичуючи у реалістів погляди на 

державу, наближають положення ліберально-ідеалістичної парадигми до 

реальності, а з іншого розглядають державу в контексті транснаціональних 

відносин і складної взаємозалежності. В цілому, синтез реалістичної та 

ліберальної парадигм і вихід за межі традиційних підходів дозволяє 

авторам створити методологічну основу для адекватного відображення 

реальної міжнародно-політичної картини в світі [473]. 

Отже, сьогодні існує велика кількість теорій і гіпотез, присвячених 

становленню та розвитку світового порядку в XXI ст. Найбільш відомими 

серед них є теорії неореалізму, неолібералізму, неомарксизму, 
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транснаціоналізму, інституціоналізму, конструктивізму, постмодернізму, 

неоконсерватизму тощо. У них підкреслюється, що на зміну системі 

міжнародних відносин, що ґрунтується на принципах балансу сил і 

протистояння двох наддержав, прийшла інша реальність. Тому, аналіз 

зародження нових міжнародно-політичних відносин на світовій арені є 

настільки ж важливим, як і виявлення закономірностей їх подальшого 

розвитку, і може стати базою для прийняття глобальних політичних 

рішень. При цьому зростає роль і значення геополітичного протиборства –  

сили, що формує і змінює сучасний світовий порядок та виступає 

невід’ємною об’єктивною частиною соціальних відносин і взаємодій [474, 

c. 258]. 

Необхідно підкреслити, що сьогодні практично всі механізми 

підтримки міжнародної безпеки, створені після Другої світової війни і в 

роки «холодної війни» (ООН, НАТО, ОБСЄ, ПАРЄ та ін.), виявилися не 

зовсім готовими до викликів і загроз XXI ст. Найбільш гостро перед 

людством стоять проблеми запобігання ядерній війни та нерозповсюдження 

зброї масового знищення, подолання нерівності в соціально-політичному 

розвитку «багатих» і «бідних» країн, протидії міжнародному тероризму, 

вирішення енергетичної та продовольчої кризи, покращення екологічної 

складової у межах сталого розвитку людства, оптимізації демографічної 

ситуації в світі, збереження та дбайливого використання природних, 

насамперед невідтворюваних ресурсів. 

Враховуючи зазначене, розглянемо детальніше етимологію термінів 

«міжнародний» та «світовий» порядок у концептуальній інтерпретації 

дослідників цього феномену. Так, міжнародний порядок сьогодення, на 

переконання російського вченого А. Богатурова – це певний якісний стан 

системи міжнародних відносин на певному етапі її розвитку. Під 

міжнародним порядком вчений розуміє порядок, що складається між усіма 

країнами світу, сукупність яких умовно іменується міжнародним 

співтовариством. Відносини між членами міжнародного співтовариства і, 
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значить, міжнародний порядок визначаються взаємодією різнорідних 

чинників, найбільш важливу роль, серед яких відіграє співвідношення 

сукупних потенціалів окремих гравців. Побудована на ньому ієрархія, 

взаємне положення країн найчастіше умовно іменується вертикальною 

супідрядністю [475].  

У самому міжнародному співтоваристві існує певна відносно 

автономна його частина, впорядковані відносини всередині якої 

визначаються не тільки співвідношенням потенціалів країн-учасниць, а й 

наявністю у них загальних етичних, моральних цінностей і заснованих на 

них стійких моделей взаємоповаги. У науковій літературі прийнято 

вважати, що цю групу формують країни ліберальної демократії. Порядок у 

відносинах між ними теж формується на основі принципу співвідношення 

потенціалів. Однак взаємовідносини країн цієї групи значною мірою 

регулюються усіма визнаними, загальними для даної групи моральними 

нормами та правилами, якими вони свідомо і добровільно керуються у 

відносинах один з одним. Ця частина міжнародного співтовариства умовно 

іменується світовим суспільством. Порядок, встановлений у відносинах між 

членами світового суспільства, і являє собою дещо ідеалізоване втілення 

світового порядку. Отже, світовий порядок у сучасному світі не має 

загального характеру, за охопленням він більш вузький, ніж порядок 

міжнародний. Утім, ймовірно, він має перспективну тенденцію розвитку, 

тобто потенціал поширення, експансії в масштабах планети. Теоретично 

доречно говорити про можливість розростання світового порядку до 

масштабів міжнародного [475].  

Російський учений П. Циганков вважає, що міжнародний порядок – це 

така побудова міжнародних відносин, яка покликана забезпечити основні 

потреби держав та інших інститутів, створювати і підтримувати умови їх 

існування, безпеки та розвитку. У цьому випадку мова йде про 

інституціональне розуміння, яке, звичайно, не вичерпує всього змісту 

поняття «міжнародний порядок» [476]. 
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Загальноприйнята науковим співтовариством теза полягає в тому, що 

ототожнення міжнародного порядку і системи міжнародних відносин 

теоретично і практично не виправдане, бо при цьому обидва поняття 

втрачають власну якісну визначеність, що веде до термінологічної 

нечіткості політичної науки. 

Низка дослідників розглядає міжнародний порядок в якості структури 

міжнародних відносин. Особливо це характерно для представників 

реалістичної та неореалістичної шкіл теорії міжнародних відносин. На їхню 

думку, саме структура впорядковує взаємовідносини між учасниками 

міжнародних відносин і формує зразки поведінки [475, c. 66]. При цьому 

головним у структурі міжнародної системи вважається співвідношення сил 

провідних держав, ієрархія відносин між ними. 

Своєю чергою інституціоналісти на чолі з С. Краснером, Р. Кеохейном 

і О. Янгом під міжнародним порядком розуміють сукупність інститутів, які 

утворюють певну структуру міжнародних відносин, покликану забезпечити 

основні потреби держав і народів, створювати і підтримувати умови їх 

існування, безпеки і розвитку [477-479]. До основних інститутів 

міжнародного порядку зазвичай відносять ООН, Світовий банк, НАТО, інші 

міжнародні організації, а також неформальні види кооперації, кодекси 

корпоративної поведінки та міжнародні режими [480, с. 648]. 

Сьогодні в системі міжнародних відносин виникає новий для сучасної 

історії стан поліцентризму – множинність центрів влади, жоден з яких не 

має визначального впливу на світову ситуацію в цілому. За таких обставин 

особливої актуальності набувають проблеми світового порядку – такого 

стану справ, який влаштував би всіх учасників міжнародних відносин цього 

порядку за відсутності прямого домінування одного з них.  

У цілому, доводиться констатувати, що в літературі, присвяченій 

аналізу міжнародних відносин, не існує однозначного, загальновизнаного 

визначення міжнародного порядку. На думку автора, різницю у вживанні 

понять «міжнародний порядок» і «світовий порядок» краще всіх тлумачить 
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український учений С. О. Шергін, який вважає, що «ядром світового 

порядку є міжнародний порядок». Більше того, він закликає не 

ототожнювати і не абсолютизувати їх відмінності [481, с. 93].  

Натомість український дослідник Є. Камінський під міжнародним 

порядком розуміє організацію міждержавних відносин, спрямовану на 

забезпечення потреб основних міжнародних акторів, а під світовим 

порядком – організацію міжнародних відносин, спрямовану на забезпечення 

гегемонії одного з міжнародних акторів [482, с. 325]. 

На переконання П. Циганкова, деякі дослідники схильні зводити термін 

«міжнародний порядок» до сукупності юридичних норм, ототожнюючи його 

тим самим з міжнародним правом. Інші роблять акцент на міжнародній 

стабільності. Треті пов’язують міжнародний порядок із збереженням на 

міжнародній арені певного статус-кво у відносинах між державами [483]. 

Наприклад, з точки зору американського автора Т. Франка, основою 

міжнародного порядку є законність: сукупність правил, створених у ході 

загальноприйнятих юридичних процедур, що характеризуються ясністю, 

взаємопов’язаністю та вписуються в наявну систему міжнародного права 

[484]. 

Однак із позицій існування міжнародного суспільства такий погляд 

видається надто вузьким, оскільки не просто зводить проблему міжнародного 

порядку до міждержавних відносин, але і самі міждержавні відносини 

розглядає лише в одному вимірі. Сутність міжнародних відносин розуміється 

представниками різних теоретичних шкіл і політичних напрямів по-різному, 

тому труднощі в осмисленні проблеми міжнародного порядку подвоюються. 

Дійсно, якщо вважати, що основою міжнародних відносин є егоїстична 

гра держав, кожна з яких захищає свій національний інтерес, то маємо справу 

з реалістським і міждержавним порядком. Якщо виходити з того, що 

міжнародні відносини регулюються нормами, процедурами, інститутами або 

структурами транснаціонального або навіть наднаціонального характеру, то 

можна говорити про правовий міжнародний порядок. Якщо вважати, що 
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держави як центральний актор міжнародних відносин все більше 

витісняються з арени історії іншими учасниками, що діють незалежно від 

національно-державних кордонів, то мова йде вже про транснаціональний 

порядок. Поняття «міжнародний порядок», зміст якого традиційно 

пов’язується з міждержавними відносинами, необхідно відрізняти від 

світового порядку [485]. 

З цієї точки зору, міжнародний порядок у контексті інституціональних 

основ відносин між державами цілком може існувати без наявності світового 

порядку. Прикладом можуть слугувати держави, між якими існують 

відносини взаємної поваги і водночас байдужість до внутрішніх справ один 

одного, що робить можливим в одному з них геноцид або економічну 

експлуатацію основної маси населення. Світовий порядок немислимий без 

створення ефективних процедур міждержавного співробітництва, що 

передбачають особливий міжнародний порядок, який відповідає загальним 

основним цілям і цінностям їх громадян. У юридичних термінах мова йде про 

різницю між правами держав (взаємна повага суверенітету) і правами 

людини. Різниця між цими поняттями полягає також і в тому, що якщо 

міжнародний порядок як більш-менш оптимальний устрій міжнародних 

відносин, що відбиває можливості суспільних умов, існував практично на всіх 

етапах історії міждержавних відносин (з 1648 р.), то про світовий порядок 

цього сказати не можна [483]. 

Німецький філософ К. Ясперс розумів під світовим порядком 

«прийнятий всіма устрій, що виник внаслідок відмови кожного від 

абсолютного суверенітету; загальнолюдські цінності і юридичні норми, 

«правове облаштування світу за допомогою політичної форми, що зв’язує всі 

етноси» [486, c. 89, 91, 94]. Зазначимо, що всесвітня історія досі не знала 

подібного устрою. Однак це не означає, що світовий порядок неможливий у 

принципі. Навпаки, з розширенням кола учасників міжнародних відносин, а 

також з посиленням взаємозалежності світу, що стимулюється і науково-

технічним прогресом, і загостренням глобальних проблем, тенденція до 
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загальносвітового устрою людського життя стає все більш виразною. У самій 

цій тенденції відбиваються загальносоціологічні процеси та закономірності, 

обумовлені діяльністю соціальних спільнот на світовій арені. Тому останніми 

роками все більшого поширення набуває термін «глобальний світовий 

порядок». 

Отже, міжнародний порядок є важливою складовою світового порядку, 

проте весь зміст світового порядку до нього не зводиться. Міжнародний і 

світовий порядок мають спільні корені та основи, які забезпечують єдність 

людського суспільства, його цілісність. До переліку загальних основ належать 

міжнародні економічні обміни, все більш важливе значення яких виявляється 

у формуванні єдиного світового ринку, науково-технічні досягнення, 

політичні структури й інтереси, соціокультурні цінності. Вони відіграють 

неоднакову роль у формуванні та підтримці міжнародного порядку: на різних 

етапах історичного розвитку одні з них виходять на перший план, тоді як 

значення інших знижується. Так само зміни, що відбуваються в структурі, 

наприклад, політичних основ певного типу міжнародного порядку, не ведуть 

автоматично до змін у світовій економіці або в ціннісних орієнтаціях 

міжнародних акторів, хоча і впливають на них. Однак повне розуміння 

сутності і значення проблеми міжнародного порядку можливе тільки при 

комплексному розгляді основ його формування та функціонування [487]. 

Враховуючи цю методологічну вимогу, С. Гофман робить відправним 

пунктом свого аналізу проблеми міжнародного порядку його основні виміри – 

характеристики, що відбивають емпіричні дані, в яких резюмуються 

дослідження методів створення та підтримки міжнародного порядку. 

Найбільш вивченим виміром міжнародного порядку є горизонтальний, тобто 

відносини між головними акторами міжнародних відносин. Якщо міжнародна 

система в структурному відношенні має багатополюсний характер, то 

підтримання порядку в ній здійснюється за допомогою механізму політичної 

рівноваги [485, c. 675-680]. 
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Український дослідник М. Ялі бачить таку відмінність між світовим і 

міжнародним порядком: «Під «міжнародним порядком» пропонується 

розуміти структуру взаємозв’язків, заснованих на системі норм та правил, 

вироблених світовим співтовариством та регулюючих відносини держав та 

інших учасників міжнародної системи на певному історичному етапі 

розвитку, а також на різних ієрархічних рівнях цієї системи, і  

відповідають теперішнім потребам перш за все найвпливовіших учасників 

міжнародної системи даної історичної епохи. «Міжнародний порядок» 

може перейти в якісно новий стан «світового» лише тоді, коли до процесу 

порядкоутворення будуть залучені абсолютно всі учасники міжнародної 

системи, а відносини поміж ними будуть регулюватися за допомогою 

єдиних для всіх норм, правил і механізмів підтримки цього порядку та на 

основі критеріїв, що відповідатимуть потребам  усіх членів світового 

співтовариства даної історичної епохи [488, c.22-23]. 

Передусім новий світовий порядок покликаний забезпечити 

вирішення глобальних проблем. Гарантія його ефективності та надійності - 

взаємне врахування інтересів. «Світовий порядок XXI ст. повинен 

ґрунтуватися на механізмах колективного вирішення ключових проблем, 

на пріоритеті права та широкої демократизації  міжнародних відносин». 

Підкреслюється посилення ролі міжнародних інститутів і механізмів у 

світовій економіці та політиці, включаючи «Групу семи» та ООН, яка 

потребує негайного реформування з урахуванням проблем, що виникли 

навколо анексії Криму Російською Федерацією. Зазначене сприяє 

формуванню нового політичного мислення та відповідного світового 

порядку, який мав би багатосторонній характер. Особливе місце в цьому 

процесі посіла сесія Генеральної Асамблеї ООН 2000 р. – «Сесія 

тисячоліття». У прийнятих нею резолюціях досить чітко визначені основні 

параметри світового порядку століття глобалізації. У першу чергу це 

стосується «Декларації тисячоліття» ООН. У Резолюції, присвяченій 

реалізації Декларації, її положення розглядаються у контексті покладання 
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морально-політичних зобов’язань, що підлягають впровадженню на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях. Підкреслюється, 

що уряди несуть відповідальність, індивідуально і колективно, за 

виконання положень Декларації [489] (Резолюція ООН 55/162). 

В основу світового порядку початково закладено цілі та принципи 

Статуту ООН, однак цей статут не виконується, свідченнями чого є 

численні порушення норм міжнародного права, прав людини, переважання 

силових факторів у міжнародних відносинах. У цьому контексті необхідно 

згадати  спеціальну резолюцію Генеральної Асамблеї «Сприяння 

демократичному та справедливому міжнародному порядку». В ній зокрема 

підкреслюється, що «кожний має право на демократичний і справедливий 

міжнародний порядок». Рішення відповідних проблем створення спільного 

майбутнього, заснованого на єдності людства при всьому його розмаїтті, 

вимагає широких і наполегливих зусиль. «Ці зусилля повинні включати 

політику і засоби глобального рівня, які відповідають потребам країн, що 

розвиваються, а також визначаються та здійснюються за їх ефективної 

участі». У цьому бачиться один із проявів справедливого та 

демократичного характеру світового порядку [490]. 

Російський учений А. Богатуров виділяє три основні підходи до 

інтерпретації порядку: реалістичний, соціально-конструктивістський та 

інституціональний. Для першого характерний акцент на співвідношеннях 

потенціалів між основними учасниками міжнародних відносин. Для 

другого підкреслюється інтерес до правил поведінки між учасниками 

міжнародної системи. Для третього робиться наголос на інструментарії 

регулювання, основою якого, як постулюється, виступають міжнародні 

інститути, що розуміються як механізми міждержавного співробітництва, 

які здатні чинити стримувальний вплив на поведінку окремих країн в 

інтересах співтовариства в цілому [491].  

Всі три підходи в чомусь протистоять, а в чомусь доповнюють один 

одного. Однак, необхідно мати на увазі, що в реальності регулювання 
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міжнародних відносин здійснюється за допомогою матеріально-силових й 

ідеально-інформаційних засобів через посередництво міжнародних 

інститутів. Причому вплив матеріально-силових чинників відносно 

мінливий, оскільки співвідношення можливостей між країнами швидко 

змінюється, могутність одних країн безслідно зникає, і виникає могутність 

інших. Потенціал впливу другого має здатність накопичуватися й 

ефективніше впливати на поведінку держави та лідерів. Вплив третього 

може зростати або знижуватися залежно від впливу силових факторів 

[491]. 

Інтерпретації порядку в реалістичній традиції представлені в 

класичних працях Г. Моргентау, Р. Арона і К. Уолтца. Ключовим для їх 

побудов було розуміння порядку як горизонтального тимчасового зрізу 

міжнародних відносин, їх «об’єктивно заданого стану», який в кожний 

момент визначався співвідношенням потенціалів між великими 

державами. Причому самі держави, як видно з офіційних заяв, не завжди 

адекватно оцінювали це співвідношення, тому нерідко не співвідносили 

свої дії з їх можливими наслідками. Це коло ідей переважало в науці і 

політиці в перші три-чотири десятиліття після Другої світової війни [491]. 

Основними інститутами та фундаментальними засадами західного 

механізму глобального управління та формування нового міжнародного 

порядку в ідеологічному плані стали Рада з міжнародних відносин (США) і 

Королівський інститут міжнародних справ (Великобританія). Вони 

відіграли значну роль в осмисленні світового розвитку та посиленні 

трансатлантичних зв’язків. У діяльності Ради з міжнародних відносин 

можна простежити ступені розвитку доктрини глобалізму. Вже у 1960-

1970-х рр. стають помітними результати цілеспрямованої роботи протягом 

усього XX ст. з консолідації та створення наднаціональних механізмів 

контролю над загальносвітовим розвитком. Першими етапами 

консолідованої роботи стали міжнародні політичні та фінансові установи – 

Ліга Націй (1919-1920 рр.) і Банк міжнародних розрахунків (1930 р.). 
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Підтримка в реалізації ініціатив глобального будівництва здійснювалася 

Тавістокським інститутом людських відносин, Стенфордським 

дослідницьким інститутом (зокрема, Стенфордським центром передових 

досліджень у галузі біхейвіоральних наук), інститутом соціальних 

відносин, а також найширшим спектром дослідницьких організацій, 

фондами та міжнародними неурядовими організаціями, що 

спеціалізуються на соціальній інженерії та прикладній соціальній 

психіатрії [492]. 

У цілому, ідея нового міжнародного порядку приймає різні 

концептуальні форми, в різноманітті яких можна виділити два основних 

підходи: політологічний (з акцентом на правових аспектах) і 

соціологічний. Такий поділ, звичайно, є досить умовним, і його значення 

не варто переоцінювати. Прихильники першого підходу виходять з 

об’єктивної потреби підвищення керованості світу і використання в цих 

цілях наявних інтеграційних процесів. Наполягаючи на необхідності 

створення міжнародної системи, що базується на законності, вони 

вказують на розширення ролі та сфер застосування міжнародного права і 

на підвищення значення міжнародних інститутів. При цьому одні з них, як, 

наприклад, російський учений Г. Х. Шахназаров, вважають, що провідну 

роль у формуванні міжнародного порядку покликані відіграти численні 

міжнародні організації на чолі з Організацією об’єднаних націй, яка може 

розглядатися як основа майбутнього світового уряду [493]. 

Друга група дослідників, розглядаючи створення світових інститутів, 

що керують міжнародними економічними та політичними відносинами, як 

шлях до формування у віддаленому майбутньому планетарного уряду, 

вказують на роль регіональних процесів як каталізаторів, здатних 

прискорити створення таких інститутів. Так, наприклад, почесний 

генеральний директор Комісії європейського співтовариства К. Лейтон 

висунув модель регіонального співробітництва в контексті підтримки та 

інституціоналізації інтеграційних процесів не тільки в Європі, але і в АТР, 
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Африці, Латинській Америці, що в підсумку дозволить, на його думку, 

створити ефективну світову федерацію під егідою ООН [494, с. 54-55]. 

Однак деякі з прихильників регіонального підходу, вбачаючи зачатки 

майбутньої конфедерації держав в інтеграційних союзах, які, в свою чергу, 

мають тенденцію до взаємного зближення, вважають, що ООН не здатна 

очолити цей процес. Цьому заважає насамперед слабкість міжнародного 

права, яке, по суті, ґрунтується на договорах, що містять у самому акті їх 

укладання можливість порушення. Тому, на їх думку, замість ООН 

потрібна принципово нова система держав, здатна забезпечити дієвість 

загальних принципів поведінки на світовій арені [495]. 

У контексті проблематики, що розглядається, на увагу заслуговує 

також концепція американського вченого Ліна Міллера, з яким 

погоджуються майже всі дослідники міжнародного порядку та системи 

міжнародних відносин. Учений вважав головною ознакою міжнародного 

порядку наявність у міжнародній системі єдиного засадничого принципу, 

яким свідомо чи стихійно керувалися держави. Л. Мілер зазначав, що з 

середини XVII ст. до Першої світової війни існував всього один порядок, 

який автор називає вестфальським. Однак багато вчених вважає, що 

сьогодні продовжує існувати вестфальский міжнародний порядок, який 

має субпорядки [496, c. 118].  

Взагалі, в цьому контексті, варто згадати що з 1648 р., коли 

Вестфальські мирні договори зумовили закінчення тридцятирічної війни в 

Західній Європі і санкціонували розпад Священної Римської імперії на 355 

самостійних держав, в якості головної форми політичної організації 

суспільства повсюдно стверджується національна держава, або «держава-

нація», а домінантним принципом міжнародних відносин стає принцип 

національного або державного суверенітету. До 1648 р. констатується 

розрізненість і несистемність взаємодії між учасниками світового процесу, 

головним проявом яких виступали короткочасні збройні конфлікти або 

тривалі війни. В цілому, Вестфальські договори мали на меті закріпити 
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співвідношення сил, що склалося в результаті війни, встановили кордони 

національних держав і створили протидію прагненню цих держав 

встановити своє панування над територіями одна одної [496, c. 118].  

Л. Міллер вважав підставою для такого узагальнення ту обставину, 

що в основу міжнародних відносин з 1648 р. до Першої світової війни 

1914-1918 рр. було покладено принцип «дозвільності» (laisser-faire – фр. 

«дозволяти робити») або «невтручання». Як зазначає Л. Міллер, «у 

найширшому сенсі концепція дозвільності припускає, що для загального 

блага найкраще надати найбільшу свободу та можливості індивідуальним 

особам служити своїм власним інтересам». Цей принцип передбачав 

відмову однієї держави від спроб перешкодити іншій державі у здійсненні 

її завдань в усіх випадках, коли це не стосується безпосередньо життєвих 

інтересів першої. Антиподом цієї політики Л. Міллер вважав 

«вільсоніанський» принцип міжнародного регулювання, вперше 

представлений В. Вільсоном у 1918 р. Цей принцип втілився в 

«інтервенціоністській» політиці Ліги Націй, потім і в діяльності ООН, а з 

другої половини 90-х рр. ХХ ст. до теперішнього часу він реалізувався в 

політиці Сполучених Штатів Америки і ситуативних коаліціях, які вони 

створюють. На відміну від реалістів, Л. Міллер розумів «порядок» не як 

«устрій» і «стан», а як «спосіб дії» і «процес» [496, с. 50]. 

Таку ж саму позицію в інтерпретуванні порядку обстоював і 

британський дослідник Роберт Купер. Відштовхуючись від класичної 

роботи Хедлі Булла «Анархічне суспільство. Дослідження порядку в 

світовій політиці» [497], він запропонував кілька можливих інтерпретацій 

«порядку». По-перше, таким може вважатися переважний тип 

зовнішньополітичної поведінки держав, незалежно від того, чи служить 

воно упорядкуванню або дезорганізації системи, по-друге, порядок може 

означати певний ступінь стабільності і цілісності системи, по-третє, його 

можна розуміти як «правила, які керують системою та підтримують її в 
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стані стабільності, моральний зміст яких втілюється в ідеях справедливості 

та свободи» [498, c. 8].  

Ідейним натхненням для Л. Міллера і Р. Купера став науковий 

доробок Р. Гілпіна. В його роботах ще на початку 1980-х рр. були 

сформульовані уявлення про те, що системний порядок у міжнародних 

відносинах визначається в першу чергу наявністю зведення правил 

поведінки. Власне зміна цих правил може характеризувати зміну одного 

порядку іншим [499]. 

Незважаючи на внесок ліберальної школи міжнародних відносин у 

розуміння міжнародного та світового порядку, в цілому, констатуємо, що 

закінчення біполярної конфронтації не привело до явного її теоретичного 

переважання. В кінцевому підсумку, теза Ф. Фукуями  про «беззастережну 

перемогу» політичного лібералізму у всесвітньому масштабі не 

справдилася. В результаті, консолідувалися дослідники різних наукових 

напрямів з метою вироблення цілісного розуміння сутності міжнародного 

порядку, закономірностей його самоорганізації  та оптимальних 

можливостей регулювання. 

Однією з перших успішних спроб створити синтетичне бачення 

міжнародного порядку стала наукова праця початку ХХІ ст. 

американського вченого Дж. Айкенбері «Після перемоги. Інститути, 

стратегічна стриманість і перебудова порядку після великих воєн» [500, c. 

3]. Автор позиціонує себе як інституціоналіст, втім його наукова 

інтерпретація являє собою гармонійний варіант інтерпретації сутності 

міжнародного порядку, що враховує досягнення кількох методологічних 

шкіл в межах єдиної аналітичної схеми. Дж. Айкенбері теж вважає 

ключовою ознакою міжнародного порядку наявність загальновизнаних 

правил і принципів, якими учасники міжнародної системи керуються у 

відносинах між собою. Він навіть вводить поняття «конституційність» та 

«неконституційність» міжнародних порядків, підкреслюючи, що порядок, 

заснований тільки на співвідношенні сил, є неконституційним [501, c. 7]. 
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Визнаючи, що феномен конституційності виник у сфері внутрішніх 

соціальних відносин держав, він підкреслює активізацію її експансії у 

сферу міжнародних відносин на початку ХХI ст. При цьому принцип 

конституційності, за Дж. Айкенбері, втілюється в заснованій на статутах 

або договорах діяльності міжнародних організацій та інших інститутів 

міждержавної взаємодії, до завдання яких належить забезпечення більш 

справедливого, рівномірного представлення інтересів менш сильних країн 

при прийнятті найважливіших міжнародних рішень, які найчастіше 

виробляються найпотужнішими країнами «егоїстично» і в розрахунку 

лише на власні національні інтереси. 

На відміну від «потрійної» схеми міжнародного порядку (потенціали 

– ідеї – механізми) аналітична модель Дж. Айкенбері бінарна і передбачає 

співвідношення ідей та інститутів з одного боку і могутності держави-

гегемона з іншого. В історії міжнародних відносин учений виділяє три 

типи міжнародного порядку: рівноважний, гегемонічний і конституційний. 

Не відчуваючи, очевидно, інтересу до першого, дослідник приділяє увагу 

взаємовідносинам другого з третім. Однак Дж. Айкенбері зауважує, що 

міжнародний порядок не обов’язково має на увазі дії сторін за 

узгодженими правилами – він може втілювати практику поведінки, якої 

дотримується найсильніша країна, дії якої в цьому випадку можуть ставати 

правилом як нормою, закріпленою ланцюгом прецедентів. «Сила 

перетворюється на право, а примус – на борг» [501, c. 19]. 

Погоджуємося з Дж. Айкенбері в тому, що роль інститутів 

конституційного регулювання буває важливою на етапах занепаду 

держави-гегемона або на етапах його раннього сходження, коли інститути 

можуть  максимально впливати на міжнародну ситуацію. Натомість у 

ситуації перебування гегемона в зеніті могутності він може безкарно 

ігнорувати реакцію з боку «конституційних» інститутів. При цьому 

інститути, якщо вони відчувають свою слабкість, можуть поступатися 

гегемону або гегемонам чільною роллю у формуванні порядку – на основі 
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або гегемонії, або рівноваги. За Дж. Айкенбері, «політичний порядок – це 

базова згода між групою держав щодо їх керівних правил, принципів та 

інститутів» [501, c. 45]. 

Очевидно, Дж. Айкенбері так само, як і раніше згадувані вчені, 

розуміє порядок більше в межах прийняття рішень («образ дії»), ніж як 

порядок стану справ («стан»). Однак, маючи на увазі наявність ієрархії в 

міжнародних відносинах, яка сама втілює певний порядок, автор виводить 

за межі аналізу саму цю ієрархію. Складається враження, що важлива не 

об’єктивно наявна ієрархія, а лише те, як поводяться учасники 

міжнародних відносин поза нею. Теоретично схема Дж. Айкенбері логічна 

та співмірна, однак у прикладному аналізі вона не досить функціональна, 

бо для розуміння сутності порядку буває необхідно не тільки розуміти 

особливості прийняття рішень всередині ієрархії, а й виявити можливості 

впливу на цю ієрархію та вивчення наявного ресурсу для її зміни. З огляду 

на зазначене вважаємо за необхідне розширити схему аналізу 

міжнародного порядку, включивши до неї такі елементи: наявність 

визнаної ієрархії між учасниками міжнародних відносин, включаючи і 

держави, і нових учасників міжнародних відносин; сукупність принципів і 

правил зовнішньополітичної поведінки; систему прийняття рішення з 

ключових міжнародних питань, що включає в себе механізм 

представництва інтересів нижчих учасників ієрархії при прийнятті рішень 

на вищих її рівнях; набір морально допустимих санкцій за їх порушення та 

механізмів застосування цих санкцій; форми, методи і прийоми реалізації 

прийнятих рішень – режим реалізації міжнародного порядку. У 

міжнародних відносинах сьогодні присутні всі елементи, згадані в цій 

схемі, що дозволяє вважати їх у цілому впорядкованими, а кризу 

світосистемного регулювання – подоланою [491]. 

В основу світового порядку ХХІ ст. повинно бути покладено основні 

цінності,  які мають важливе значення для розвитку міжнародних 

відносин. До них насамперед належать такі:  
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- свобода – забезпечення прав людини, кращою гарантією яких є 

демократична форма правління, заснована на широкій участі та волі 

народу;  

- рівність – жодна людина і жодна країна не повинні позбавлятися 

можливості користуватися благами розвитку;  

- солідарність – глобальні проблеми повинні вирішуватися за умови 

справедливого розподілу витрат і тягаря відповідно до фундаментальних 

принципів рівності та соціальної справедливості;  

- терпимість – люди повинні поважати один одного при всьому 

різноманітті віросповідань, культур і мов. На особливу увагу заслуговує 

положення про те, що «культура миру і діалог між усіма цивілізаціями 

повинні активно підтримуватися»;  

- повага до природи – спільними зусиллями забезпечити збереження 

природи;  

- спільна відповідальність – відповідальність за управління світовою 

економікою та соціальним розвитком, а також за забезпечення миру і 

безпеки має бути спільною для всіх держав і реалізовуватися на 

багатосторонній основі [502]. 

Останнє положення є особливо важливим, бо характеризує сутність 

міжнародного порядку, що формується. Необхідність визнання спільної 

відповідальності підкреслюється не перший рік. З цього приводу колишній 

Генеральний секретар ООН К. Аннан зазначив, що «держави повинні 

міцно усвідомити свою подвійну роль у нашому глобальному світі. На 

додаток до своєї самостійної відповідальності, яку кожна держава несе 

щодо свого суспільства, держави спільно є гарантами нашого спільного 

життя на цій планеті... Немає жодного гравця, здатного конкурувати або 

замінити державу». Не випадково, що спільна відповідальність 

неодноразово згадується в актах ООН. У Декларації тисячоліття керівники 

держав і урядів заявили, що поряд з відповідальністю перед своїми 
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товариствами вони несуть колективну відповідальність перед народами 

світу за забезпечення їх благополуччя [503, c. 13]. 

Важливою датою в історії всього людства стало 1 травня 1974 р., 

коли Генеральна Асамблея ООН прийняла «Декларацію про встановлення 

нового міжнародного економічного порядку» і відповідну «Програму дій». 

Як пише  відомий представник Римського клубу А. Печеї, «це всесвітня 

соціально-політична революція бідних. Вона набиратиме сили і 

визначатиметься не якимись положеннями ідеологічного порядку, а 

гнівом, обуренням і протестом проти несправедливості. Мільярди людей 

будуть наполегливо вимагати перерозподілу влади, багатств, доходів. 

Неможливо передбачити, яких саме форм набуде надалі цей рух і якою 

буде реакція на нього більш благополучних країн, шокованих тиском в 

умовах, коли вони не мають єдиної тактики дій. Однак можна з 

упевненістю стверджувати, що ці революційні процеси неможливо 

зупинити і що найбурхливіші події ще чекають на людство попереду»  

[504]. 

Для дослідження можливих шляхів вирішення виявлених проблем у 

1974 р. було розпочато проект ООН «Перебудова міжнародного порядку» 

(RІО – Reshaping the International Order). Цей проект очолив лауреат 

Нобелівської премії з економіки Ян Тінберген. Доповідь «RІО - перебудова 

міжнародного порядку», опублікована у 1976 р., запропонувала протягом 

40 років скоротити розрив у доходах між бідними та багатими з 13:1 до 3:1 

(3:1 – це гранично допустиме співвідношення між багатими і бідними 

районами Європейського економічного співтовариства) або, що більш 

реально, принаймні до співвідношення 6:1. У Доповіді Міжнародної 

комісії ООН з навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне 

майбутнє», підготовленій у 1987 р., яка стала основою концепції сталого 

розвитку 1992 р., зроблено висновок, протилежний концепції «меж 

зростання»: «Ми здатні узгодити діяльність людини із законами природи 

та домогтися загального процвітання» [505]. 
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Відома російська дослідниця Т. Шаклеїна зазначає, що «у 2011 р. 

революційна ситуація в низці країн Північної Африки перетворилася на 

громадянську війну, яка провокує зовнішні воєнні інтервенції, одна з яких 

здійснюється в Лівії силами НАТО. Складається враження, що 

становлення нового світового порядку увійшло у фазу, яка може 

закінчитися або консолідацією системи на основі трансатлантичних 

структур, або консолідацією альтернативних сил з держав, що не входять 

до євроатлантичної системи» [506]. 

Автор, в цілому, підтримує позицію Т. Шаклеїної, яка підкреслює, 

що «абсолютно безумовно відбувається вже не формування, а консолідація 

нового порядку. При цьому його структура поліцентрична, ієрархія серед 

державних гравців не має колишньої жорсткості. У світі співіснують 

одночасно одна наддержава, великі держави різної якості та недержавні 

гравці, роль і кількість яких продовжує зростати. Інституційна основа 

світової системи більш фрагментована. Організацій різного рівня і 

масштабу стає більше, але одночасно з’являються структури менш жорсткі 

та юридично слабко оформлені, які втілюють ідею «світового уряду» 

(«група двадцяти», «Давоський форум», Форум АТЕС). Міжнародні норми 

мають амбівалентний характер: у сукупності вони містять як старі, так і 

нові правила» [506]. 

Важливою рисою етапу консолідації світового порядку є активні 

дискусії про те, чи стане військова інтервенція будь-якого типу на 

території держав (за рішенням однієї держави, групи країн або за мандатом 

ООН) легітимною нормою міжнародного права. Фактично ця норма діє 

майже двадцять років, але події 2011 р. додали питанню про її легітимність 

особливого значення. Світова спільнота перед вибором: прийняти цю 

норму або відмовитися від її універсального характеру, визнати або не 

визнати НАТО глобальним регулятором міжнародних відносин, члени 

якого визначатимуть напрям розвитку світу в цілому та його окремих 

частин. Вирішується доля ООН та її Ради Безпеки: чи справді найбільша 
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міжнародна організація сприятиме консолідації порядку на основі 

трансатлантичних структур, залишається одним з основних питань. 

Наприклад, резолюція РБ ООН, прийнята навесні 2011 р. щодо Лівії, 

призвела до ескалації конфлікту в цій країні і в Північній Африці в цілому 

[506]. 

Одним із найважливіших питань у контексті консолідації 

міжнародного порядку для розбудови нового світового порядку є питання 

про транснаціональні еліти. Значний внесок у концептуальну розробку 

транснаціональних еліт зробили такі представники трансатлантики, як 

Н. Хагер [507], Д. Рівера [508], Дж. Коулмен [509], Д. Гутмен [510], 

К. Харві [511] і Д. Естулін [512], К. Квіглі тощо. Головна ідея досліджень 

цих учених полягає в тому, що основними поширювачами західної 

культури виступають фінансові династії трансатлантичної спільноти, що 

кредитують найбільш прибуткові сектори світової економіки. 

Так, наприклад, Девід Рокфеллер [513] і його старший брат Нельсон 

Рокфеллер [514] є активними ідейними прихильниками концепції нового 

міжнародного порядку та транснаціональних еліт. Вони переконані в тому, 

що наднаціональний суверенітет інтелектуальної еліти та міжнародних 

банкірів переважають наднаціональним самовизначенням. У цілому, 

Рокфеллери виступають за інтернаціоналізм, який відповідає 

вільсоніанський традиції американської зовнішньої політики, орієнтованій 

на побудову більш інтегрованої глобальної політичної та економічної 

структури – єдиного світу, існування якого не мислиться без ефективної 

«м’якої сили». 

Однак офіційна позиція американського президента Б. Обами 

полягала в тому, що США намагатимуться відходити від стратегії 

«американського інтернаціоналізму» та зосередиться на формуванні 

нового міжнародного порядку, заснованого на дипломатичних 

зобов’язаннях. Виступаючи перед випускниками Військової академії у 

Вест-Пойнті у 2010 р., Б. Обама заявив, що в новій стратегії національної 
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безпеки США зроблено акцент на просуванні демократичних цінностей у 

світі. В цілому, Б. Обама зауважив, що США не можуть діяти на світовій 

арені самостійно та повинні у зовнішній політиці застосовувати 

багатосторонній підхід, зміцнюючи наявні альянси та шукаючи нових 

партнерів. Стратегія Б. Обами діаметрально протилежна політиці його 

попередника Джорджа Буша, який ставив на перше місце саме 

американські інтереси, проголосивши «американський інтернаціоналізм». 

За законом, кожен американський президент повинен представити власну 

стратегію національної безпеки. Попередня, опублікована в 2002 р., 

передбачала право починати попереджувальні військові дії проти тих країн 

і терористичних організацій, які загрожували інтересам США [515]. 

У контексті вивчення нового міжнародного та світового порядку 

варто згадати концепцію «золотого мільярда». Останнім часом на Заході 

термін «золотий мільярд» набув популярності і став означати населення 

країн «першого світу», що входять до Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). Зараз у ній нараховується 24 країни 

Європи і світу. Термін «золотий мільярд» утворився як синтез двох 

великих ідей сучасної західної культури. Перша ідея – уявлення про 

«Золотий вік» прогресу і благоденства. Друга – песимістичне визнання 

обмеженості ресурсів Землі та неможливості поширення цього 

благоденства на все населення сучасної планети. Зрозуміло, термін 

«золотий мільярд» як сильно «ідеологічно навантажена» метафора не 

вживається в офіційних документах. Там він замінюється набором 

описових понять і визначень таким чином, щоб сенс ставав зрозумілим із 

контексту. Так, коли деякі вчені та експерти ООН стверджують, що 

благополучне життя на Землі можливе тільки для одного мільярда людей, 

вони, по суті, використовують поняття «золотий мільярд» [516]. 

Однак «золотий мільярд» споживає 75 % ресурсів і викидає в 

навколишнє середовище 75 % відходів. Інші мешканці планети 

споживають і викидають утричі менше і здійснюють навантаження на 
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Землю в середньому в 10 разів нижче, ніж мешканець Заходу. Приміром, 

внесок одного мешканця США у парниковий ефект дорівнює внеску 1450 

мешканців Індії. Тобто Індія з її мільярдним населенням становить 2 % від 

США. Співвідношення доходів 20 % найбагатшої частини населення Землі 

до 20 % найбіднішої становило 30:1 в 1960 р., 45:1 – у 1980 р. і 60:1 – у 

1989 р. (якщо ж врахувати внутрішню нерівномірність розподілу доходу в 

бідних країнах, то для 1988 р. цей показник дорівнює 140:1). Важлива й 

абсолютна різниця в доходах: у 1989 р. для 20 % найбагатших і 

найбідніших ця різниця на одну людину становила 15149 дол., а в 1960 р. –  

1864 дол. [516]. 

Новий міжнародний порядок формується на тлі недооцінки 

учасниками міжнародних відносин ролі ООН у регулюванні глобальних 

процесів і паралельно на тлі тенденції до односторонніх дій деяких акторів 

на міжнародній арені. Завершену форму дана тенденція набула у діях 

спочатку НАТО в Югославії у 1998 р., потім США і Великобританії в Іраку 

у 2003 р. Прихід до влади у США у 2000 р. республіканської адміністрації 

Дж. Буша-молодшого спричинив серйозні зміни у зовнішньополітичній 

стратегії цієї країни. Адміністрація США відійшла від політики 

міжнародного партнерства. З’явилися підстави стверджувати, що 

концепція «жорсткої» гегемонії почала переважати в політичному 

мисленні США. На авансцену світової політики вийшов унілатералізм – 

твердження глобального лідерства США і формування міжнародного 

порядку, в межах якого США будуть єдиною державою, що володіє 

правом і можливістю регулювання міжнародних відносин. У цьому сенсі 

заслуговує на увагу й «стратегія перемелювання» в зовнішній політиці 

США, яку, до речі, проаналізував А. Богатуров [517, с. 364]. 

Зазначимо, що існує достатня кількість прихильників цієї ідеї в 

наукових колах США. Водночас достатньо популярними є й інші 

концепції, такі, як «концепція зміни режимів» та ідея «американської 

демократичної імперії». Події 2003-2008 рр. внесли додаткову 
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дисгармонію у бачення проблематики регулювання. Почався новий цикл 

обговорень, пов’язаний з кризою неолібералізму та частковою 

«деінституціоналізацією» міжнародних відносин. У цілому, констатуємо, 

що дослідження проблематики регулювання міжнародних відносин і 

формування нового міжнародного порядку стало зміщуватися в область 

аналізу ідей «американської імперії», з одного боку, і відродження 

багатополярності, з іншого, супроводжуючись зростанням інтересу до 

відомих напрацювань в сфері досягнення стабільності міжнародної 

системи за допомогою або гегемонії, або механізмів міжнародної 

взаємодії. За цих умов ретельний аналіз матеріалів на тему регулювання та 

лідерства видається актуальним з точки зору виявлення останніх тенденцій 

у розвитку міжнародних відносин [518, с. 38-40].  

Необхідно зазначити, що сьогодні зростає кількість критичних робіт 

щодо концепції однополярного світу. Погоджуємося з аргументами вчених 

щодо того, що світоустрій сучасності характеризується поєднанням 

елементів однополярності, що доводиться односторонніми діями США на 

світовій арені, й елементів багатополярності, коли Сполучені Штати 

змушені співпрацювати з іншими сильними державами, зважаючи на все 

більше невдоволення їх поведінкою на світовий арені. Таку ситуацію 

визначають як «одно-багатополярність» (uni-multipolarity). А. Богатуров 

пропонує називати сучасний світоустрій «плюралістичною 

однополярністю», що формується переважно в межах вектора 

однополярного розвитку, але, враховуючи реакцію світової спільноти, 

набуває елементів багатополярності [519, с. 291]. 

Конкуренцію описаним концепціям складають концепції  

«безполярності» або «безполюсності»  світоустрою. Одним із 

прихильників цієї концепції є російський вчений Е. Баталов. Вчений 

зокрема зазначає, що «прийдешній світ не буде принаймні в осяйній 

перспективі ані однополярним, яким він бачиться багатьом на Заході, ані 

багатополярним, яким його бажали б бачити деякі російські державні діячі 
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й опоненти США в інших країнах». Автор підкреслює, що «зі знищенням 

одного полюса (СРСР) автоматично зникає і другий, а разом з ним і весь 

старий світоустрій» [520, с. 308, 309]. Серед західних дослідників тільки у 

2008 р. з’явилася схожа концепція, пов’язана багато в чому з роботами Р. 

Хааса, який визнав, що «період стабільної однополярності закінчився, і 

світ вступив в епоху безполюсного порядку, що характеризується 

дифузією сили та впливу, зростанням кількості активних гравців, 

включаючи недержавних» [521]. У такому тлумаченні сучасного 

світоустрою один полюс прийняття глобальних рішень відсутній, але 

немає і кількох конкурентних центрів, як за багатополярності. Відносне 

падіння структурної могутності США і слабкість інших претендентів на 

роль глобального лідера не дозволяють прихильникам цієї концепції 

приписувати сучасним міжнародним відносинам полюсні характеристики.  

Однак не всі дослідники згодні з тим, що сучасний міжнародний 

порядок є безполюсним. Прихильники концепції поліцентричності світу 

вважають, що міжнародні відносини тяжіють до плюралізації, що 

супроводжується появою та подальшим зміцненням позицій нових акторів 

на світовій арені [521]. Даний процес безпосередньо впливає на 

становлення нових центрів світової політики. Відбувається послаблення 

ролі США через їх внутрішні суперечності, зумовлені неможливістю 

постійно нести тягар відповідальності за долі світу, та через невдоволення 

американською гегемонією в інших країнах світу. 

Так, Г. Модельскі і У. Томсон ще наприкінці XX ст. зазначали, що 

«політична структура багатополюсного або поліцентричного світу буде 

складатися з автономних центрів, що мають власний арсенал ядерної зброї 

та космічні системи, та володітимуть власною чітко вираженою 

культурою. Передбачається, що кожний з центрів матиме власну сферу 

впливу. Це буде варіант, близький до класичного типу «балансу сил» [522, 

с. 19]. З приводу питання, скільки і які центри сили формуватимуть 

багатополярну структуру міжнародних відносин, наприклад, К. Уолтц 
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писав, що «три держави – ФРН, Японія або Китай – можуть вирости до 

статусу великої держави» [522, с. 20]. Своєю чергою Р. Каплан додає до 

зазначених ще один можливий центр сили – Індію [523], але із 

застереженням: США в даній схемі відводиться роль «першого серед 

рівних» [524, c. 23-24]. 

На формування нового міжнародного та світового порядку 

впливають і деякі глобальні структури, такі, наприклад, як Тристороння 

комісія і «Більдерберзький клуб». Так, Тристороння комісія своїм 

створенням у 1973 р. багато в чому завдячує посиленню суперництва 

правлячих еліт Заходу і все більшій економічній могутності Японії в 

другій половині 1960-х рр. Саме в той час на окремі засідання Ради з 

міжнародних відносин  були запрошені японські політики і банкіри, які 

поставили питання про представництво своїх інтересів у цих структурах. 

Тому виникла ідея створення організації, яка збалансувала б інтереси 

вищих класів США, Західної Європи та Японії. 

Одним із головних провідників цієї ідеї став політолог, соціолог і 

державний діяч З. Бжезинський, який народився в 1928 р. у Варшаві в сім’ї  

польського дипломата. У 1950-х рр. він отримав американське 

громадянство і зробив успішну академічну кар’єру. Коли в середині 1960-х 

рр. З. Бжезинський увійшов до ради планування Держдепартаменту, то 

одним із перших запропонував пояснювати все, що відбувається в 

соціалістичних країнах, з точки зору концепції тоталітаризму. Він же став 

автором глобальної стратегії антикомунізму, теорії конвергенції, теорії 

технотронної ери та концепції американської гегемонії нового типу. У 

1971 р. З. Бжезинський організував «Тристоронні дослідження» під егідою 

університету Брукінгс у Вашингтоні. У роботі брав участь японський 

Дослідницький центр економіки, а також Інститут європейської спільноти 

з університетських досліджень. Із цими матеріалами ознайомився Д. 

Рокфеллер. Він на той час переймався погіршенням відносин між США, 

Японією та Західною Європою, яке могло несприятливо позначитися на 
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долі його багатомільярдних вкладів, у тому числі у країнах «третього 

світу». Д. Рокфеллер зацікавився проектом і взявся забезпечити його 

фінансування на початковому етапі [525]. 

У контексті зазначеного цікавим видається дослідження російського 

дослідника В. Павленка, який підкреслює, що глобальне управління являє 

собою процес поетапного формування системи наднаціональних і 

глобальних центрів влади й управління, кінцевою метою якого є 

трансформація наявного міжнародного порядку в «Новий світовий 

порядок». Принципами глобального управління є прогрес як розвиток, що 

безперервно самоорганізується та базується на послідовному 

діалектичному запереченні попередніх історичних форм і досвіду; 

глобалізм як політика оптимізації прогресу за допомогою будівництва 

глобальної ієрархії; порядок як кінцева ланка в послідовному ланцюзі 

«упорядкованих хаосів» (діалектичних тріад). Методом глобального 

управління є кризова активізація суб’єктивного фактора [526]. 

Структура глобального управління є сукупністю контрольованих 

«англосаксонським глобальним центром вузлів і центрів», об’єднаних 

багаторівневими та багатофункціональними комунікаціями, здатними 

впливати на політичні інститути та процеси, крім урядів і бюрократії, за 

рахунок поєднання різних форм інституційної політичної участі – 

легальної, таємної і латентної. Легальна участь здійснюється урядами 

держав «Групи семи», міжнародними фінансовими інститутами, 

глобальними та регіональними організаціями – комісіями ООН, ЮНЕСКО, 

НАТО, Радою Європи, ОБСЄ, Європейським союзом, Соцінтерном тощо; 

таємна участь – релігійними та секулярними орденами й товариствами. 

Функціонуючи в інтересах «глобального центру», міжнародний порядок у 

сучасних умовах здійснюється Більдерберзьким клубом, Тристоронньою 

комісією. Взаємозв’язок форм інституційної участі представлений 

«Групою семи», яка за структурою відповідає легальній сфері, за 
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характером діяльності (закритий клуб) – латентній, а за комунікаціями та 

внутрішнім регламентом – таємній [526]. 

У цілому, дослідження політики Ради з міжнародних відносин, 

Більдерберзького клубу, Тристоронньої комісії та Інституту 

тихоокеанських відносин, які визначають як американський, так і 

трансатлантичний порядок денний, широко представлені в роботах 

Л. Шупа і У. Мінтера [527], П. Діксона [528], Дж. Стефана [529], 

Е. Маршалла [530], С. Холлі [531], П. Хупера [532] і С. Гантінгтона [533]. 

Автори підкреслюють опосередкований вплив названих організацій на 

світову громадську думку, на механізм прийняття політичних рішень, що 

координують дії країн Північної Америки, Західної Європи та Східної Азії 

в умовах так званої «кризи демократії», перегляд ідеологічної парадигми 

неолібералізму. 

На сьогодні одним із найбільш відомих закритих форматів 

предметного спілкування світової еліти залишається Більдерберзький клуб. 

У списку найвідоміших політико-економічних проектів цієї групи – 

об’єднання Європи та реанімація її ролі в міжнародних справах і поетапне 

формування Євросоюзу. Ще одна ілюстрація впливу Більдерберзького 

клубу на світову політику – військова операція НАТО проти Югославії, на 

території якої правляча еліта Європи та США переслідувала власні 

економічні цілі. Серед найбільш значущих проектів «Більдерберга» у сфері 

виробництва продуктів «м’якої сили» є Тавістокський інститут [492]. 

Створений у 1946 р. за фінансової підтримки Фонду Рокфеллера інститут 

перетворився на найбільшого виробника технологій у галузі соціальної 

інженерії, групової та організаційної поведінки й отримав загальне 

визнання завдяки проектам культурно-інформаційного моделювання та 

формування суспільства, перш за все, за допомогою впливу на молодіжне 

середовище (через використання ЗМІ, переважно телебачення, як 

інформаційної зброї). Такими методами створювалися маскультурні ідоли 

(найвідоміший проект – «Бітлз»), штучно народжувалися нові 



  186 

субкультури, створювалося ментальне середовище для нових поколінь. 

Отже, соціальна інженерія є одним із найбільш успішних напрямів 

докладання американської «м’якої сили» [534, с.66]. 

Заснувавши в 1968 р. ще один неформальний інститут глобального 

управління – Римський клуб, Д. Рокфеллер на засіданні Більдерберзького 

клубу в 1972 р. пропонує інтегрувати Японію у систему міжнародних 

відносин шляхом створення Тристоронньої комісії (утворена в 1973 р.). 

Будучи приватною організацією, комісія заклала основи нової глобальної 

стратегії – «павутини взаємних зв’язків представників міжнародних еліт» 

(багато з яких були діловими партнерами Рокфеллерів), чия об’єднана 

фінансова, економічна і політична вага була безпрецедентною. 

Тристороння група заклала фундамент того, що у 1990 р. отримало назву 

«глобалізація» [535, c. 36]. У 2011 р. комісія окремо обговорила проблеми 

адаптації трьох макрорегіонів до глобальних змін у сфері «м’якої сили».  

У цьому зв’язку стає очевидним інтерес учених, експертів і 

військових аналітиків до проблем забезпечення національної, регіональної, 

а останнім часом і загальної (загальносвітової) безпеки, досягнення 

справедливого, стабільного та рівноважного міжнародного порядку. 

Складається переконання в тому, що безпека особи, суспільства і держави 

може бути досягнута тільки шляхом створення універсальних механізмів 

глобального охоплення, що відповідають інтересам усього світового 

співтовариства. Наявні сьогодні окремо взяті міжнародні інститути та 

об’єднання, створені на догоду певним державам у середині XX ст. і 

розраховані на реалізацію корпоративних, кон’юнктурних інтересів, цілей і 

завдань, що йдуть врозріз із загальними інтересами, у XXI ст. повинні бути 

в одних випадках модернізовані (ООН та її інституції), в інших – 

скасовані, замість них повинні бути створені нові.  

До цього моменту частково склалися передумови для створення 

нових механізмів регулювання міжнародних відносин. По-перше, 

більшість країн світу стали усвідомлено прагнути розширення своєї участі 
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у формуванні нового світового порядку. По-друге, всім учасникам 

міжнародного спілкування стали очевидні обмеження, що накладаються 

самою системою міжнародних відносин на дії кожного з них. На відміну 

від аналогічних процесів кінця XX ст. нинішній тип регулювання 

міжнародних відносин спирається не тільки на лідерство однієї держави 

(США), а й на інституційну основу світопорядку, в якості якої виступають 

міжнародні організації (ООН, G-7, НАТО). У цьому контексті необхідно 

підкреслити два моменти, які потенційно визначають стан сучасних 

міжнародних відносин. По-перше, у зв’язку з тим, що ООН переживає 

сьогодні «кризу легітимності» й ефективність її роботи залишає бажати 

кращого, потенціальна схема поступової трансформації інституційної 

основи світоуправління зсувається в бік підвищення ролі «Групи семи» в 

політичному і НАТО у військовому сенсі. По-друге, зміцнення низки 

міжнародних організацій супроводжується відносним падінням ролі США 

в світі та зростанням активності інших суб’єктів міжнародних відносин 

[536].   

Велику роль у «битві за розум, методи та ринки», названої «м’якою 

силою», відводить у своїх роботах теоретик «нового світового порядку» Ж. 

Атталі. Він малює картину майбутнього в кращих традиціях 

неолібералізму та монетарної теорії, обрамляючи її міфологічними 

формулюваннями: «Від Сантьяго до Пекіна, від Йоганнесбурга до Москви 

всі економічні системи вклонятимуться вівтарю ринка. Люди повсюдно 

приноситимуть жертви богам прибутку. Дві економічні сфери – 

конкурентні одна одній, що відрізняються нестабільністю, але є все більш 

однорідними – вестимуть боротьбу за гегемонію: одна з них – діє в районі 

Тихоокеанського басейну, а друга – навколо Європи». Підхід Ж. Атталі, 

згідно з яким саме транснаціональна еліта буде утримувати світову владу, 

формувати свідомість майбутніх поколінь за допомогою «м’якої сили», 

вважаємо, відповідає реальності формування сучасного світового порядку. 

У фокусі боротьби за владу розглядається і світова економічна криза 2008 
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р., яка, на переконання Ж. Атталі, слугує інструментом глобального 

управління, що змушує світову спільноту підсилити наднаціональну владу 

Ради безпеки ООН та Міжнародного валютного фонду [537].  

Більш песимістичну картину майбутнього для США малюють 

американські економісти Д. Терк і Д. Рубіно [538], що прогнозують крах 

долара і, як наслідок, американської імперії. Критичний аналіз стану 

міжнародної системи у наукових працях Д. Стігліца [539], Н. Фергюсона 

[540] і Дж. Перкінса [541] також вказує на зміни у світовому порядку, 

використання фінансово-кредитних інструментів для «приручення» 

національних економік держав-боржників, тісну економічну співпрацю 

США і Китаю у XXI ст., що являє нині собою єдину господарську 

одиницю, образно іменовану «Кимерика». Вказуючи на негативні сторони 

діяльності Міжнародного валютного фонду та деяких транснаціональних 

банків, перераховані автори вважають, що наростає криза довіри до США, 

що опосередковано відбивається на привабливості «м’якої сили».  

Отже, зростання ролі теоретико-методологічних основ аналізу 

діяльності міжнародних акторів у сучасних умовах, ускладнення 

різнохарактерних процесів і явищ, що трансформують міжнародний 

порядок, визначають необхідність вироблення цілісної системи науково 

оформлених й обґрунтованих знань, принципів і методів дослідження, що 

найбільш адекватно відображають процеси становлення і розвитку 

сучасного світового порядку. У сучасних міжнародних відносинах «м’яка 

сила» – це не лише пропаганда, це скоріше унікальний історичний 

феномен, що підкреслює той факт, що державоцентрична вертикальна 

модель управління світовим порядком поступово відходить на другий 

план, передаючи повноваження різним мережевим структурам, що 

володіють засобами переконання планетарного масштабу. Однак 

констатується, що у науковому світі поки що не склалося єдиного 

розуміння подальшого формування міжнародного та світового порядку. 
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Конкурентні концепції не дають однозначної відповіді з приводу 

досліджуваної проблематики. 

 

 

2.3. Трансформація державоцентричної моделі міжнародного 

порядку у ХХІ ст. 

 

 

У світовій та вітчизняній науці вважається, що «класичні» 

міжнародні відносини зародилися в період формування національних 

держав на європейському просторі. Початком відліку, як уже зазначалося, 

вважається завершення Тридцятирічної війни у Європі та укладення 

Вестфальського миру у 1648 р. Основою Вестфальської системи стало 

закріплення за суверенними державами домінантної ролі. Згідно з 

принципом суверенітету внутрішні справи й інститути однієї держави не 

можуть входити до сфери впливу інших. Ця система поділяється на кілька 

підсистем: англо-французьке суперництво в Європі і боротьба за колонії  у 

XVII-XVIII ст.; система «європейського концерту націй», або Віденського 

конгресу у XIX ст.; Версальсько-Вашингтонська система (між світовими 

війнами); система «холодної війни» (Ялтинсько-Потсдамська); 

постбіполярна система міжнародних відносин. 

Рушійною силою Вестфальської системи, на думку більшості вчених, 

були суперечки між державами: одні намагалися розширити свій вплив, а 

інші – не допустити цього. Національні інтереси різних за своїми базовими 

параметрами держав нерідко вступали в суперечність. Результат 

протистояння, як правило, залежить від співвідношення сил між 

державами або союзами, в котрі вони вступали для здійснення  своїх 

зовнішньополітичних цілей. Встановлення рівноваги, зазвичай як підсумок 

війни, відкривало смугу мирних відносин. Порушення балансу сил 
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призводило до війни, а по її закінченню – до його відновлення, але вже на 

основі  посилення впливу одних держав за рахунок інших.  

Сучасний стан міжнародної системи характеризується серйозними 

змінами в міжнародно-політичній та соціально-економічній сферах 

суспільних взаємодій, а також якісною трансформацією Вестфальської 

системи міжнародних відносин. У цій ситуації невизначеність у наукових 

дослідженнях стимулює науковий пошук і є основою нової концептуальної 

бази. 

Міжнародна система набула справді глобального характеру сучасних 

держав наприкінці ХХ ст., коли  їх кількість зросла у кілька разів 

порівняно з початком століття, що сприяло поширенню нових 

багатосторонніх форм міжнародного співробітництва та взаємодії за 

участю міжнародних організацій, а також нових міжнародних 

регулятивних механізмів, таких як система універсальних прав людини. 

Місце, роль і функції держави як основного актора на міжнародній 

арені зараз актуальні як ніколи. Становлення української держави та її 

зовнішньополітичних інституцій вимагає розвитку ґрунтовних знань із 

теорії та політології міжнародних відносин, які будуватимуться на 

міцному фундаменті сучасних концепцій та теорій. Це дозволить 

ефективніше аналізувати сучасні трансформаційні процеси на глобальному  

рівні з метою покращення зовнішньої політики, безпеки України та 

забезпечення гідного місця нашої держави на міжнародній арені.  

До недавнього часу «гарним тоном» з-поміж представників 

суспільних наук вважалося вживання, а часом і зловживання термінами 

«десуверенізація», «розмивання / ерозія суверенітету», особливо якщо ці 

терміни використовувалися у дослідженнях, присвячених проблемам 

глобалізації. Останніми роками однак з’явилися такі лінгвістичні 

«новоутворення», як «реальний суверенітет» і «суверенна демократія», а з 

політичного та політологічного лексикону все частіше беруться поняття, 

які ще нещодавно здавалися застарілими і такими, що  не вписуються у 
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контекст глобалізації: «суверенна держава» і «національний суверенітет» 

[542, c. 89]. 

Глобалізація зумовлює перегляд зв’язку між окремою територією та 

соціально-економічним і політичним глобальним простором. Той факт, що 

економічна, соціальна та політична діяльність окремо взятої держави 

дедалі більше поширюється через регіональні та національні кордони, 

створює загрозу територіальному принципу, на який вона спирається. 

Завдяки новітнім технологіям, розвитку інфраструктури та транспорту 

діяльність держави виходить за межі національних кордонів, що викликає 

науковий дискурс з приводу її десуверенізації. 

Глобального характеру міжнародна система сучасних держав набула 

лише наприкінці ХХ ст. Кількість держав, визнаних світовою спільнотою, 

у період від 1945 р. до сьогодення зросла більше ніж удвічі, і нині їх 

налічується 193 [543]. Своєю чергою активізації цього процесу сприяло 

паралельне поширення нових багатосторонніх форм міжнародного 

співробітництва та взаємодії, що їх розвивали міжнародні організації, а 

також нові міжнародні регулятивні механізми, такі як система 

універсальних прав людини. 

Висновки з міркувань про міжнародні відносини, що визнають 

державу основним елементом політики, досліджувалися більш 

систематично у напрямі політичного «реалізму» та «неореалізму» в межах 

науки про міжнародні відносини. 

Серед представників школи політичного реалізму можна виділити 

таких учених, як Р. Нібур, Н. Спайкман, Г. Моргентау, Д. Кеннан, 

А. Уолферс, Р. Арон, Г. Кіссинджер, З. Бжезинський, Р. Осгуд, Р. Страус-

Хюпе та ін. По праву її можна назвати англо-американською школою тому, 

що у Великобританії вона розвивалася не тільки під впливом Г. 

Моргентау, а й мала національну традицію.  

Неореалізм, що розвивався насамперед завдяки працям К.  Волтца, 

Р. Гілпіна та К. Кіндермана, Дж. Гріко, Дж. Міршмаймера, поставив собі за 
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мету поєднати принципи класичного реалізму з теорією міжнародних 

систем. Міжнародна система, яка розглядається як структура 

взаємовідносин між державами, є головною категорією неореалізму разом 

із такими категоріями, як «конфлікт», «співпраця», «норма», «перевага», 

«інтерес», «сприйняття», «реальність», «рішення». Власне тому неореалізм 

ще іноді називають структурним реалізмом, формування основ якого 

пов’язують з ім’ям професора Каліфорнійського університету К. Волтца 

[544, c. 93]. 

У контексті універсальної системи держав реалізм розглядає державу 

як монолітний організм, головна мета якого підтримувати та захищати 

національні інтереси. В цілому, реалістична позиція – це бачення у державі 

інструмента, який захищає національний і міжнародний порядки, 

вдаючись до національної сили. Щоб виживати і розвиватися, держави 

мають суперничати, перебуваючи у невизначеному і конкурентному 

середовищі. Відповідно реалізм твердить, що система суверенних держав 

по своїй суті сповнена анархізму, тобто відсутністю легальної влади на 

глобальному рівні. Це змушує всі держави провадити політику сили, щоб 

відстояти свої життєві інтереси за відсутності верховного арбітра, який 

стежив би за моральною поведінкою та дотриманням міжнародних норм 

[545, c. 82]. 

Держави мають монополію на легітимне насильство всередині 

держави, але у сфері міжнародних відносин немає єдиного центра, який 

має право на застосування насильства для врегулювання конфліктів. Цей 

факт дозволяє говорити про анархічну природу міжнародних відносин. 

Коли кожна держава дбає лише про власні інтереси, анархічність 

міжнародного середовища набуває особливого значення, і тому держава 

може розраховувати тільки на власні сили у відстоюванні своїх інтересів. 

За таких обставин актуальним стає нарощування сили для впливу на інших 

акторів міжнародної політики, зокрема військової та економічної, з метою 



  193 

забезпечення безпеки, добробуту, поширення своїх ідеологічних установок 

і цінностей. 

Міжнародний порядок, з точки зору «реалізму», створений 

винятково найсильнішими державами. Розуміння цього посилює 

скептицизм стосовно твердження, що й у системі незалежних держав 

могли б завжди існувати справжня глобальна взаємодія та стабільні 

міжнародні домовленості. Цей скептицизм спирається на 

державоцентричну концепцію порядку як порядку міждержавного: 

держави є головними акторами на світовій арені. На глобальну політику та 

господарську кон’юнктуру впливають й інші актори, але це відбувається у 

тих межах, що їх визначають і контролюють держави [546, c. 94]. Крім 

цього, міжнародні організації розглядаються або як неефективні, або як 

значною мірою супровідні, інакше кажучи, позбавлені автономної дієвої 

сили. Держава важить більше за будь-яку іншу політичну організацію, а 

світовий порядок формується переважно під впливом найсильніших 

держав. Досі неперервність у державних структурах є куди вагомішою, ніж 

усі інші фактори сучасної політики. 

Прихильники державоцентричного підходу є скептиками 

глобалізації.  Національні уряди, як гадають скептики, і далі 

відіграватимуть чільну роль в управлінні світовою економікою, бо тільки в 

них є формальна політична влада, яка дозволяє регулювати економічну 

діяльність. З того, що більшість держав нині залежить від мінливого рівня 

торговельних і фінансових потоків, намагаючись зміцнити економічне 

зростання, дедалі ясніше проступають кордони, які обмежують 

автономність і незалежність національних економік, особливо в 

демократичних країнах. Якщо не брати до уваги те, що економічна 

взаємозалежність неминуче руйнує автономію або незалежність 

національної економіки, можна стверджувати, що  вона, з другого боку, 

розширює потенціал багатьох держав. Відкритість до світових ринків, як 

зауважує чимало економістів, гарантує значно більші можливості для 
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тривалого економічного зростання. Як показує досвід східноазійських 

«тигрів», глобальні ринки гармонійно співіснують із сильною державною 

владою.  

Позиція скептиків підтверджується й тим фактом, що вже перші 

прояви світової кризи показали, що транснаціональні корпорації виявилися 

значно менш життєздатними, ніж ті національні держави, до допомоги 

яких почали волати фінансові імперії, що руйнуються. Виявилося також, 

що всі вони, в тому числі і в особі своїх власників мають цілком конкретні 

національні «адреси прописки» і часто-густо, якщо і не виконували певне 

«державне замовлення», то принаймні виступали «агентами» державного 

впливу. Так, на думку професора Університету Дж. Мейсона (Вашингтон, 

США) Дж. Голдстоуна, бізнес розвивається, відповідаючи на імпульси, що 

керують урядами [547].  

Однак і в період економічного підйому більшість глобальних 

проблем має одночасно чітко виражений територіальний характер: 

фінансові, людські та інформаційні потоки, перетинаючи державні 

кордони, потрапляють на території національних систем законодавства і 

регулюються ними. На національному суверенному рівні регулюються і 

ключові питання прав людини – соціальний захист і сімейне право. 

Безсумнівно,  швидкість і обсяг транскордонних потоків, що все більше 

зростають, стають викликом для сучасних держав, змушуючи останніх 

постійно (і часто досить успішно) шукати і знаходити все нові відповіді на 

ці виклики, однак навряд чи доцільно вбачати у кожному новому виклику 

симптом десуверенізації. 

Аргументом проти глобалізації політичної сфери є і те, що сьогодні, 

як і раніше, не тільки міжнародне право впливає на національне, а й 

національне – на формування міжнародно-правових норм, оскільки такі 

виробляються як наслідок проблем, загальних для низки держав. Відносно 

ж їх імплементації у систему національних законодавств, тобто виконання 

однією державою норм міжнародного права шляхом їх включення у 
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національне право, необхідно зазначити, що, по-перше, це не тільки 

об’єктивний процес, а й прояв суб’єктивної політичної волі керівництва 

такої держави, а по-друге, за об’єктивних умов це відбувається сьогодні чи 

не частіше, ніж, скажімо, у XVII ст. Згадаємо, що коли норми утворили 

Вестфальську систему Оснабрюкський і Мюнстерський договори стали 

частиною конституційного закону Священної Римської імперії.  

Глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. дає багато 

аргументів для вчених, що відстоюють державоцентричну модель світу і є 

скептиками глобалізації. Остання криза показала, що держави  намагалися 

себе захистити за допомогою протекціоністських економічних заходів, що 

викликало дискурс про укріплення державних кордонів і суверенітету. Це 

підтверджується, наприклад, антикризовими заходами  окремих економік, 

що входять до ЄС. 

Про низьку ефективність загальноєвропейських політичних 

інститутів пишуть не тільки вітчизняні дослідники. Про це говорив, 

зокрема, професор Сорбонни Фредерік Лордон, виступаючи на 

конференції «Повернення політекономії: до аналізу можливих параметрів 

світу після кризи» у вересні 2009 р., зазначаючи також небезпеку 

«непродуманої політичної філософії, що лежить в основі політичної 

глобалізації»: «Як ... відомо, створення громадських інститутів – це вищою 

мірою політичне питання, оскільки мимоволі доведеться мати справу з 

темою легітимності і примусу. Обидва ці аспекти обов’язково виявлять 

свою присутність в основі справжнього глобального співтовариства... 

Втілені в державах національні політичні спільноти, безумовно, мають 

легітимність і сили для встановлення правил поведінки та вирішення 

суперечок у сфері економіки. Однак із цього не випливає таке явище, як 

глобальне політичне співтовариство. З цього робиться висновок, що в 

даний час просто не існує політичних умов для ініціювання 

інституціоналізації у глобальних масштабах. Отже, інституціоналізовану 

глобалізацію слід розглядати як химеру... Тому, якщо інституціоналізована 
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глобалізація – просто фантазія, нам нічого не вартує її відкинути і 

подумати про інституціоналізацію суспільних інститутів, які б 

контролювали процеси світової економіки, на більш низькому рівні» [548]. 

Представлена вище державоцентрична модель світового порядку, що 

базується на поглядах політичного «реалізму», заперечується 

транснаціоналістичною моделлю, яка  побудована на поглядах 

«лібералізму» та «неолібералізму» в межах науки про міжнародні 

відносини. Серед представників цього напряму необхідно виділити таких 

учених, як Х. Алкер, Р. Кеохейн, Дж. Най, Дж. Розенау, Н. Веллер, Т. Дан, 

Ф. Кратохвіл, С. Мендловіц, Дж. Раггі, Й. Фергюсон, Р. Фолк, Ф. Фукуяма 

тощо.  

З точки зору цього підходу глобалістів, традиційна концепція 

держави, в якій вона виступає основною одиницею світового порядку, 

виходить із її відносної гомогенності. Інакше кажучи, вона є унітарним 

феноменом з набором характерних цілей [549, c. 36]. Але розквіт 

міжнародних і транснаціональних об’єднань і організацій, від ООН та її 

спеціалізованих установ до міжнародних впливових груп і соціальних 

рухів, змінив форму і динаміку як державного, так і громадянського 

суспільства. Держава перетворилася на фрагментовану політико-

орієнтовану арену, вкриту транснаціональними мережами (державними і 

недержавними), а також місцевими органами влади та різними 

політичними й громадянськими рухами.  

Транснаціоналізм виходив з того, що ідеї політичного реалізму 

більше не відповідають характеру й сучасним тенденціям міжнародних 

відносин. З погляду транснаціоналістів, держава пригнічує багато 

різноманітних акторів та більше не є єдиним чи навіть центральним 

актором у міжнародних відносинах. Міжнародні відносини виходять 

далеко за межі традиційних міждержавних взаємодій, заснованих на 

національних інтересах і силовому протиборстві. Держава втрачає свою 
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монополію, а  міжнародне спілкування набуває іншого змісту, 

перетворюючись з міждержавного на транснаціональне. 

Наразі констатується, що широке проникнення у громадянське 

суспільство транснаціональних сил змінило його форму та динаміку. 

Завдяки швидкісним комунікаціям політичні дії та прийняття рішень 

пов’язуються в комплексні мережі політичної взаємодії. З цим 

«розтягуванням» політики асоціюється інтенсифікація чи поглиблення 

глобальних процесів, тож «дія на відстані» проникає в соціальні умови та 

сфери пізнання, характерні для певних місць чи спільнот [550, c. 2].  

Нації, звичайні люди та організації однаково пов’язані між собою 

завдяки новим способам комунікації, що виходять за межі державних 

кордонів. Цифрова революція в мікроелектроніці, інформаційних 

технологіях і комп’ютерній сфері встановила швидкісні зв’язки по всьому 

світові, які у поєднанні з телевізійними, кабельними, супутниковими 

засобами комунікацій та сполученням реактивними літаками, радикально 

змінили природу політичної взаємодії. 

Як зазначає російська дослідниця М. Лебедєва, «діяльність сучасних 

транснаціональних акторів є серйозним викликом державам і всій 

державоцентричній системі світу»; «держави залишаються ключовими 

акторами на світовій арені», оскільки саме взаємодія держав формує 

міжнародні відносини. Вивчення політичної активності нетрадиційних 

акторів без співвіднесення її зі світодержавною взаємодією, по суті, не має 

сенсу. З кінцем колоніальної епохи всі держави стали суверенними й 

формально рівноправними. Проте ця рівність більшою мірою є 

абстракцією. У світі і надалі існує чітка силова ієрархія держав та їх 

коаліцій, на верхівці якої перебувають держави, які прагнуть укріпити свій 

суверенітет. Це стосується насамперед США та КНР. У різних типах 

держав (залежно від місця у центросиловій структурі світу, політичної 

системи та конкретного режиму) складається різний характер відносин із 

недержавними акторами. Інтереси транснаціональних корпорацій, що 
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базуються в США, значно впливають на поведінку США як держави [551, 

c. 13-16]. 

Поширення транснаціональних сил послаблює контроль урядів над 

громадянами та іншими мешканцями країни. Наприклад, зростання 

мобільності капіталів, на яке вплинув розвиток світових фінансових 

ринків, змістило рівновагу між ринками та державами і значно вплинуло 

на державну економічну політику, зокрема обмеження державного 

дефіциту і скорочення видатків, особливо у соціальній сфері, зниження 

рівнів прямого оподаткування, приватизацію та дерегуляцію ринку праці.  

Рішення приватних інвесторів переміщувати приватні капітали через 

кордони може загрожувати соціальним бюджетам, оподаткуванню та 

іншим аспектам державної політики. В результаті, автономність держави 

стає об’єктом компромісу, бо надзвичайно важко реалізувати національні 

плани без співпраці з іншими учасниками міжнародної системи, 

політичними та економічними, що діють за межами держави. 

Перераховані факти свідчать про те, що більшість традиційних сфер 

діяльності та відповідальності держави (оборона, управління економікою, 

охорона здоров’я та забезпечення правопорядку) вже не можуть 

розвиватися без інституціоналізованих багатосторонніх форм 

співробітництва. У повоєнний період вимоги до держави значно зросли, і 

перед нею постає низка політичних проблем, які неможливо вирішити без 

співробітництва з іншими країнами та недержавними структурами [552, c. 

39]. Глобалізація, за висновками її прихильників, позбавляє держави 

можливості самостійно діяти для досягнення цілей у внутрішній та 

зовнішній політиці: роль влади і територіально-національної держави 

трансформується.    

Відповідно окремі держави самі по собі більше не можуть вважатися 

політичними формуваннями, прийнятними для розв’язання ключових 

політичних проблем чи ефективного управління широким набором 

державних функцій. Сучасна держава щодалі більше оплутується 
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павутиною регіональних і глобальних взаємозв’язків, які поширюються 

національними, міждержавними та транснаціональними силами і не може 

більше сама визначати свою долю. Зазначається, що це також ускладнює 

суверенність і легітимність держав.   

В умовах світової комунікативної революції все більша кількість 

учасників системи міжнародних відносин використовують нові, 

ефективніші шляхи, що дозволяють організовуватися незважаючи на 

національні кордони і брати участь в управлінні глобальними подіями. 

Багато вчених бачать у цьому глобальну революцію зв’язку, де 

громадянські, локальні та приватні інтереси об’єднуються для впливу на 

процеси глобального управління.   

Для більшості міжнародних дипломатій ХХ ст. основними були 

відносини між країнами, тому існування наддержавних організацій, таких 

як ООН чи СОТ, створило нові реалії, де значну роль відіграє голос 

народу. Однак брак прозорості та звітності наддержавної влади є одним із 

ключових чинників, які обмежують їх ефективність і легітимність. 

Управління поза державою є питомою ознакою сучасного політичного 

життя, оскільки воно виникло з функціональних переваг, які у 

взаємозалежних державах, спільнотах можуть бути реалізовані через 

стратегічне координування їх політики та діяльності. Наддержавні 

установи відіграють значну роль, тому що вони надають важливі блага 

державам та їх громадянам, і їх нестача може підірвати досягнення 

людського добробуту та безпеки. Відповідно, вони «більше 

уповноважують уряди, аніж сковують їх» [553, c. 33]. До того ж, вони, зі 

свого боку, пом’якшують ефект силової політики через створення 

характерних форм багатосторонньої, наддержавної та транснаціональної 

політики.   

Ефективна політична влада, на думку глобалістів, не повинна 

більше локалізуватися тільки в національних урядах. Ефективна влада 

зосереджується і розподіляється різноманітними силами та структурами на 



  200 

національному, регіональному й міжнародному рівнях. Багато глобальних 

проблем сучасності, від організації світової торгівлі до глобального 

потепління,  залишаються поза зоною досяжності окремих національних 

держав, які не можуть їх вирішити самостійно. 

Політичний світ на початку ХХІ ст. вирізняє виникнення нових 

суттєвих проблем, так званих «прикордонних проблем». У минулому  

національні держави принципово розв’язували свої суперечки щодо 

прикордонних територій, керуючись «державними міркуваннями», 

спираючись на дипломатичні ініціативи і, врешті-решт, насильницькими 

методами. Проте ця логіка вкрай неадекватна та недоречна, якщо йдеться 

про те, щоб виконати чимало комплексних завдань – від економічного 

регулювання до виснаження ресурсів й екологічної деградації, які є умовою 

успішного розвитку на національному рівні. У світі, де транснаціональні 

актори й сили по-різному переступають межі національних спільнот, на 

питання про те, хто перед ким і на якій підставі має звітувати, відповісти 

непросто. Політичний простір для розвитку і здійснення ефективного 

врядування і відповідальність влади вже не пов’язуються з обмеженою 

політичною територією. Нині форми політичної організації передбачають 

комплексну детериторизацію та ретериторизацію політичної влади  [554, c. 

17-24]. 

Проаналізувавши позиції представників державоцентричної та 

транснаціоналістичної парадигм у межах науки про міжнародні відносини, 

автор дійшов певних попередніх висновків. Отже, існує багато вагомих 

причин, щоб поставити під сумнів теоретичну й емпіричну базу тези про те, 

що держави втрачають своє значення під впливом глобалізаційних 

процесів. Про це свідчать аргументи, як глобалістів, так і скептиків. 

Регіональні та глобальні мережі взаємодії розвиваються й укріплюються, 

по-різному і багатопланово впливають на різні країни. Більше того, 

національний суверенітет, навіть у регіонах інтенсивного 

взаємопроникнення та розділених структур влади не зруйнований 
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остаточно. У таких регіонах суверенітет просто трансформувався, 

перетворившись на необмежену, неподільну і виняткову форму державної 

влади, втілену в окремій країні та впроваджену через систему складних, 

часто об’єднаних центрів влади та взаємозалежних сфер впливу. Інакше 

кажучи, відбулася реконфігурація політичної влади. 

Називаємо таку зміну щодо влади не глобалістичною і не скептичною, 

а трансформаційною. Її можна пояснити модифікованою версією 

глобалістичної аргументації, підкресливши, що сучасні моделі глобальних 

політичних, економічних і комунікативних потоків є історично 

безпрецедентними, тому їх напрям залишається незрозумілим, адже 

глобалізація – це непередбачуваний історичний процес, що 

супроводжується конфліктами та напруженістю. В результаті, маємо 

динамічну й відкриту концепцію, яка визначає глобалізацію як 

магістральний напрям і описує новий вид світового порядку, до якого вона 

може призвести. Якщо порівняти зі скептичними чи глобалістичними 

поглядами, трансформаційна позиція не висуває тверджень щодо 

майбутнього напряму розвитку глобалізації та не оцінює її сучасного стану 

у зіставленні з певним єдиним, ідеальним «глобалізованим світом», 

незалежно від того, чи він є глобальним ринком, чи глобальною 

цивілізацією. Така позиція наголошує на глобалізації як довготривалому 

історичному процесі, який має певні проблеми і суттєво визначається 

низкою факторів. 

Не підлягає сумніву, що багато держав досі мають сильний 

легітимний контроль над тим, що відбувається на їх територіях. 

Трансформаційна позиція твердить, що це необхідно порівняти і розглядати 

на рівні з дедалі більшими повноваженнями установ міжнародного 

управління та вимогами й зобов’язаннями міжнародного права. Зазначене 

особливо простежується в ЄС, де суверенна влада поділена між 

міжнародними, національними та місцевими владними органами, але те 

саме стосується і діяльності міждержавних організацій, таких як COT.  
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Втім навіть якщо суверенність залишається дієвою, держави більше 

не можуть бути єдиними, хто контролює та визначає все, що відбувається в 

межах їх територіальних кордонів. Комплексні глобальні системи, від 

фінансових до екологічних, поєднують долю окремих локальних спільнот з 

долею спільнот у різних регіонах світу. Більше того, глобальні 

інфраструктури зв’язку і транспорту підтримують нові форми економічної 

та соціальної організації, які виходять за межі національних кордонів. 

Владні установи і суб’єкти влади можуть знаходитися буквально пообіч 

океану. За таких обставин поняття національної держави як самокерованої 

автономної одиниці вже радше належить до категорії нормативних вимог, а 

не до описових тверджень. Сучасне територіальне суверенне право 

починає ставати застарілим поряд із транснаціональною організацією 

багатьох аспектів сучасного політичного, економічного та соціального 

життя [555].  

Можливості маніпуляції суспільною свідомістю у геополітичній 

сфері значною мірою полегшуються наявністю у сучасному міжнародному 

праві двох засадничих і взаємовиключних принципів: принципу 

територіальної цілісності держави і права націй на самовизначення. 

Маніпуляція цими принципами дозволяє уявити зміст концепту 

міжнародної безпеки не як баланс сил, а як таке управління новим 

світовим порядком, коли, як зазначає Л. Є. Грінін, «безпека більшості 

держав забезпечує фактично світове співтовариство» найбільш сильних 

держав [556, с. 95], від чого політична глобалізація набуває вигляду 

глобальної системи міжнародно-політичного «неофеодалізму». 

Отже, констатуємо наявність підміни понять: те, що розуміється 

науковою та політичною світовою елітою під політичною глобалізацією, є 

не що інше, як боротьба за геополітичну гегемонію, з чого випливає низка 

наслідків. По-перше, політична глобалізація, що приречена закінчуватися 

кризою гегемонії. Стаючи світовим, тобто «розмикаючи» контур регіону 
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(макрорегіону), гегемон втрачає можливість геополітичного управління, а з 

нею і власну гегемонію. 

По-друге, держава, основними цілями якої є власні населення і 

територія, не тільки була, але, як і раніше, залишається головним 

суб’єктом (і головним об’єктом) світового порядку. Безсумнівно, в умовах 

інформаційно-економічної та соціальної глобалізації світ, що перетворився 

на єдину світосистему [557, с. 49-56], стає надзвичайно чутливим до 

локальних соціальних процесів, однак чутливий він саме на рівні окремих 

держав, які опинилися «слабкою ланкою» у боротьбі за геополітичну, 

геоекономічну та геокультурну гегемонію. Так, «роздержавлення» окремої  

території щоразу стає серйозною проблемою для більшості держав і 

міждержавних об’єднань і блоків. У цьому контексті достатньо згадати 

Афганістан, охоплені війною держави «чорної Африки» і проблему 

піратства. І що більш взаємозалежним стає сучасний світ, то точніше до 

нього застосовувати висловлювання Х. Маккіндера більш ніж столітньої 

давнини: «Будь-який вибух суспільних сил замість того, щоб бути 

розсіяним у навколишньому середовищі невідомого простору й 

варварського хаосу, буде відрезанований найдальшими частинами світу, і 

слабкі елементи у політичному й економічному організмі світу 

розсипляться на шматки» [558, c. 149]. 

Реалістичні концепції розглядають державу в якості основного 

елемента світової політики. Тому проблеми, пов’язані з трансформацією 

інституту держави-нації досліджуються в межах цього напряму науки про 

міжнародні відносини більш систематично. Головна мета держави як 

наймогутнішого та найвпливовішого актора системи міжнародних 

відносин – відстоювати національні інтереси. Система суверенних держав 

є анархічною, тому держави  змушені провадити політику сили для 

відстоювання своїх життєвих інтересів.  
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В межах політичного реалізму відстоюється державоцентрична 

концепція міжнародного порядку. Головним аргументом реалістів 

залишається теза –  все, що відбувається поза межами державних кордонів 

контролюється державою. Нові транснаціональні актори системи 

міжнародних відносин належать і контролюються певною державою. 

Міжнародні організації не мають достатніх глобальних повноважень і 

держави мають більше важелів впливу на розвиток міжнародної системи. 

Однак визнається той факт, що збільшення кількості нових 

транснаціональних акторів беззаперечно впливає на суспільно-політичний 

та економічний розвиток держав.   

При вивченні державних кордонів у межах політичної лімології, 

науки про кордони, виокремлюються традиційні й постмодерністські 

підходи.  

Традиційні підходи пояснювали феномен державних кордонів 

політичними факторами. Політика держав та ієрархічні відносини між 

ними  практично не вивчалися на глобальному та макрорегіональному 

рівнях. До традиційних підходів належать: історико-картографічний, з 

такими його представниками, як Ж. Ансель, І. Боуман, Р. Хартшорн, 

Е. Бансе, які зосереджують увагу на виникненні уявлень про еволюцію 

кордонів і прикордонних територій у просторі та часі, поясненні їх якостей 

та конфігурації співвідношення сил між державами; класифікаційний, 

представлений Л. Керзоном, Т. Холдріхом, К. Фоусетом, С. Богсом, які 

розробляли типології та займалися класифікацією кордонів;  

функціональний, що розвинувся в 50-х рр. ХХ ст. завдяки працям 

Дж. Прескота, Дж. Хауза, Дж. Мінги, Дж. Блейка та О. Мартінеса і ставив 

за мету пояснити транскордонні  потоки, взаємовплив кордонів й 

елементів природного та соціального ландшафтів; політологічні підходи 

представлені працями Дж. Герца, П. Диля, Т. Гарра, Х. Стара, Є. Кірби, 

М. Уорда, вивчають роль кордонів у міжнародних конфліктах, питання 

відновлення та підтримання миру [559, с. 100, 102, 103]. 
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Розглянемо постмодерністські підходи, що виникають з 1990-х рр. 

ХХ ст. і представляють більший інтерес для вивчення. Вони базуються на 

тому, що кордони не можна вивчати тільки на рівні країни. Ситуація у 

прикордонній зоні не може бути пояснена лише особливостями кордону 

між двома країнами. Помітну роль відіграють наднаціональні організації. 

У відповідь на інтернаціоналізацію господарства та уніфікацію культури 

пробуджується регіональне самоусвідомлення. Серед представників цього 

підходу можна виділити таких учених, як А. Пассі, Д. Ньюмен, Т. Лунден, 

Дж. Уотербері, Дж. Екклсон, О. Янг, Г. Уайт, С. Долбі, Дж. Блейк, 

Н. Глазовський, С. Горшков, Л. Коритний та інші [559, с. 100, 102, 103]. 

Перша група підходів досліджує кордони за допомогою світ-

системної теорії та теорії ідентичності. Послідовники теоретиків зростання 

глобальної взаємозалежності І. Валерстайна й П. Тейлора стверджують, що 

глобалізаційні процеси призводять до покращення транскордонної 

взаємодії між суб’єктами світ-системи. Вчені будують моделі  

взаємозв’язків між кордонами та ієрархією  територіальних ідентичностей. 

Друга група представляє геополітичні підходи, які вивчають вплив 

процесів глобалізації та інтеграції на політичні кордони, розробляє 

уявлення про процеси «детериторизації» та «ретериторизації» в контексті 

еволюції сукупних функцій політичних та адміністративних кордонів. У 

центрі уваги третього підходу, який розглядає кордони в якості 

соціального конструкта, опинилося уявлення їх в якості елемента етнічної, 

національної та інших національних ідентичностей. Четвертий підхід 

зосереджує увагу на вивченні взаємозв’язків між політикою, яка 

обумовлює проникність кордонів, їх сприйняття людьми і практикою 

різних видів діяльності, яка пов’язана з ними. Нарешті останній, п’ятий 

підхід аналізує функції політичних і природних кордонів в якості єдиної 

системи та розробляє шляхи управління транскордонними суспільно -

природними системами [560]. 
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У цілому, розгляд постмодерністської групи підходів приводить до 

таких узагальнень.  

Транснаціоналізація системи міжнародних відносин, що виявляється 

у стрімкому збільшенні транскордонного товарообміну, міжнародних 

послуг, переміщенні людей, інформації, фінансів, енергоносіїв, 

забруднюючих матеріалів тощо змінюють функції державних кордонів. 

Вони виявляються більш «прозорими» і втрачають певну частину. 

бар’єрних функцій, що є свідченням трансформації Вестфальської системи 

національних держав. 

В межах цієї групи підходів особливе місце посідає проблема 

ідентичності. Вона невід’ємно пов’язана з аналізом функцій держави, яка є 

собою політико-територіальну одиницю з чіткими й визнаними 

міжнародною спільнотою кордонами, в межах яких населення володіє 

визначеною політичною ідентичністю. Вона сформована, як правило, 

самою державою та націоналістично направленими політичними елітами. 

Одним із головних елементів етнічної та політичної ідентичності є 

визначені географічні кордони, тому за відсутності стабільної політичної 

ідентичності немає і стійких кордонів, стабільної території, а відповідно 

немає стабільної держави або іншої політичної одиниці в цілому.  

На думку російського вченого В. Косолапова, інтеграційні процеси у 

Європі та в інших частинах світу, можливо, призведуть до посилення 

макрорегіональної ідентичності, послаблення бар’єрних функцій 

внутрішніх кордонів та посилення зовнішніх. Утім державна ідентичність 

піддається ерозії не тільки з рівня макрорегіонів, а також «знизу». 

Концепція національної держави не може буди застосована до 

багатонаціональних країн, яких у світі більшість. Часто державна 

ідентичність аж ніяк не збігається з етнічними чи регіональними 

ідентичностями [559, с. 107]. 

Змішування різних груп ідентичностей людей, що зростає, 

призводить до їх глибокої модифікації. Посилюються культурно-мовні, 
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релігійні, соціально-професійні ідентичності, які не завжди чітко пов’язані 

із конкретною територією. Посилюваний індивідуалізм  викликає 

відчуження людей від крупних адміністративних одиниць, небажання 

брати участь у вирішенні сторонніх проблем. Нові загрози на кшталт 

міжнародного тероризму, нелегальної міграції, екологічних проблем 

неможливо вирішити тільки за допомогою військової сили. Тому 

змінюється поняття загроз національної та регіональної безпеки. Сьогодні 

націоналістичні рухи залишаються могутньою силою у багатьох регіонах 

світу. Принципи необмеженого права націй на самовизначення в явно 

суперечать такому принципу міжнародного права, як недопустимість 

порушення територіальної цілісності та кордонів суверенних держав. Ці 

фактори змушують сумніватись у здійснені неоліберального сценарію 

трансформації системи світових кордонів. Саме через це важливо 

визначити райони найбільш високого рівня дестабілізації, щоб попередити  

загострення територіальних і прикордонних конфліктів [560].  

Сучасна система міжнародних відносин характеризується 

різноманітністю акторів, кількість яких постійно та динамічно зростає, що 

не тільки ускладнює аналіз її подальшої трансформації, а й викликає 

багато дискусій стосовно стану, в якому вона перебуває зараз. На 

міжнародній арені актори користуються різними ресурсами, одні 

володіють значними економічними та фінансовими можливостями, а інші 

мають  політичний вплив. Наприклад, ресурсом може бути політичний 

голос держави при прийнятті рішень ООН або іншою міжурядовою 

організацією. Концентрація у внутрішньодержавних регіонах навчальних, 

наукових, фінансових та інших структур робить їх певною мірою 

самостійними та в достатній мірі впливовими гравцями. Серед територій, 

які починають розвиватись вкрай динамічно, можна виділити такі, як Нью-

Йорк, Лондон, Токіо, Вашингтон, Південна Каліфорнія, Майамі, Ванкувер, 

Москва та інші [561, с. 102-108]. 
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Якщо національні держави втрачають свої прерогативи, виникають 

територіальні одиниці, які їх набувають. Японський учений, публіцист і 

бізнесмен К. Омає вважає, що «кордони, які розділяють території, мають 

сенс, якщо відносити їх до того, що я називаю регіонами-державами» [562, 

с. 80]. Розмір регіонів-держав полегшує їх інтеграцію та співдію з іншими 

учасниками міжнародних відносин. Вони готові до партнерства з ким 

завгодно всередині країни й за кордоном, якщо це приносить їм користь. 

Національні держави, на думку К. Омає, повинні «слугувати ефективними 

каталізаторами діяльності регіонів» [562, с.136]. 

Важко не погодитися з британським ученим Р. Коксом, який вважає, 

що «стара система держав трансформується в комплекс політико-

економічних спільностей: мікрорегіони, традиційні держави, макрорегіони 

з інститутами більшого або меншого функціонального масштабу та 

більшою або меншою формальною владою. Міста світового значення 

стають пультами управління глобальною економікою. Відбуваються 

зустрічні процеси формування ідеологій, які спрямовані на гегемонію та 

контргегемонію. Узгоджувальні та координаційні інститути є ланками між 

могутніми державами та макрорегіонами. Шляхом багатосторонніх 

процесів регулюються конфлікти, підтримується мир, забезпечуються 

послуги в різних сферах. Загальна картина нагадує скоріше багаторівневий 

порядок середньовічної Європи, ніж вестфальську модель системи 

суверенних незалежних держав, яка до останнього часу залишалася 

парадигмою міжнародних відносин» [563, с. 308]. 

Незважаючи на динамічне збільшення кількості держав, 

трансформувалася сама концепція суверенітету. На думку британського 

дослідника Р. Кокса:  «Суверенність набула сенсу як ствердження 

культурної ідентичності та втратила сенс як джерело влади над 

економікою. Глобалізація заохочує макрорегіоналізм, який своєю чергою 

підтримує мікрорегіоналізм» [563, с. 306]. 
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В цьому контексті російський дослідник І. Кузнєцов підкреслює, що 

недержавні актори не завжди повною мірою усвідомлюють свою 

діяльність, виступаючи на світовій арені як учасники з обмеженою 

відповідальністю. З такими учасниками складно будувати тривалі 

відносини, оскільки не очевидно, що прийняті обов’язки будуть виконані 

[564, с. 122-126]. 

Дослідник Брукінгського інституту США В. Райніке-старший 

пов’язує вплив глобалізації та взаємозалежності, яка зростає, з 

обмеженням суверенітету національних держав, що призводить до 

звуження сфери повсякденної діяльності національної влади, хоча з 

юридичної точки зору цього не відбувається. В. Райніке вважає, що 

поняття «суверенітет» має два виміри, внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній суверенітет визначається характером взаємовідносин між 

державою та громадянським суспільством. Зовнішній суверенітет 

виявляється у взаємовідносинах між державами-членами міжнародної 

системи. Відмітна особливість цих відносин полягає в тому, що вони не 

регулюються єдиною центральною владою [565, с. 138].  

З російських учених, які підтримують думку про трансформацію 

державності в сучасних глобалізаційних умовах, але погоджуються з 

головною її роллю, виділяються П. Циганков та М. Лебедєва, О. Неклесса 

та ін. З точки зору П. Циганкова, актуальним питанням є «з’ясування 

ступеня й характеру залежності держав від центрів світового капіталізму 

та можливості збереження державного суверенітету для існування 

національно орієнтованих реформ». 

Російський дослідник феномену глобалізації О. Неклесса вважає, що 

трансформація суверенної національної держави пов’язана, перш за все, з 

феноменом міжнародних регулівних органів (МРО), з поняттям країна-

система і з процесами субсидіарності. Відбувається перерозподіл владних 

повноважень з національного на транснаціональний рівень, поява нових 

суб’єктів влади, таких як глобальна держава, міжнародні регулівні органи, 
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неформальні центри впливу з надзвичайно високим рівнем  компетенції, 

транснаціоналізація еліт, зрощення політичних та економічних функцій, 

формування системи стратегічних взаємодій і основ глобального  

управління. Найяскравішим прикладом феномену країни-системи чи 

держави-регіону є США, які явно не вписуються в межі категорії 

національної держави. Держави стикаються з феноменом субсидіарності, 

тобто добровільного чи вимушеного делегування певних державних 

повноважень «до низу», на локальний рівень. У м’яких формах це 

виявилося в підвищені статусу автономій [566, с. 227, 228, 231, 232]. 

Недержавні організації стають більш впливовими і зумовлюють 

подальші глобальні політичні трансформації. Вони перебирають  на себе 

деякі функції міжнародних суб’єктів, що обмежує самостійність 

національних держав. Глобалізаційні процеси сприяють «розмиванню» 

кордонів суверенних держав, які заради стабільного соціально-

економічного і політичного розвитку мають  взаємодіяти з міжнародними 

організаціями і виконувати норми міжнародного права.  

Проте, незважаючи на трансформацію інституту держави-нації, 

рівень контролю держав над життям суспільств та функціонуванням 

економік ніколи не був більш міцним, ніж на початку ХХІ ст. Можна 

припустити, що силами державних структур будуть створені набагато 

жорстокіші правила, спрямовані на вирішення головних громадських 

завдань, на забезпечення стабільного економічного зростання, 

попередження потрапляння руйнівних технологій та озброєння до 

сумнівних рук, для чого будуть вироблені відповідні стратегії та створені 

контролюючі органи.  

Професор Лондонського університету П. Хірcт і головний редактор 

британського журналу «Економіка й суспільство» Г. Томпсон не належить 

до адептів концепції глобалізації як детермінанти світового розвитку. 

Автори виходять із беззаперечного факту зміни потенціалу та функцій 

держави у сучасному світі, але не погоджуються з тим, що вона вичерпала 
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свою роль, незважаючи на зниження її керівного потенціалу. Поява нових 

телекомунікаційних мереж, розширення світових і регіональних ринків 

обмежує  ексклюзивний контроль держави над власною територією. Проте 

держава все ж таки зберегла чималий контроль над населенням і вправі 

виступати від його імені [567, с. 408-411]. 

Держава може поступитися частиною своїх власних функцій 

наднаціональним або субнаціональним органам, але лише вона забезпечує 

легітимність розпорядження переданим об’ємом повноважень, оскільки 

тільки держава має «виключне право голосу» від імені свого населення. 

Вона має монополію на розробку, прийняття та виконання законів на 

підконтрольній їй території. У зовнішньополітичному аспекті роль 

держави також посилюється. Якщо формується система глобального 

економічного, соціального та природоохоронного управління, 

розширюється й сфера застосування міжнародного права, у відповідності з 

яким повинні укладатися міждержавні угоди та діяти наднаціональні 

організації. 

Фінський учений, член парламенту К. Кільюнен пише про неминуче 

послаблення національної держави в процесі розвитку глобалізаційних 

процесів, але, з його точки зору, це зовсім не означає настільки ж 

неминучого зникнення державної влади. Суверенітет у своїй класичній 

формі, безумовно, зменшиться до певної міри. Водночас сфера державної 

влади може поширитися, піднявшись на наднаціональний рівень. Політика 

набуде нової ролі та почне керувати економікою та соціальним прогресом 

на більш високому рівні [568, с. 6,7]. 

З того, що держава залишається основним суб’єктом й об’єктом 

світового порядку і боротьби за геополітичну гегемонію, випливає, що 

кордон як фундаментальна геополітична категорія аж ніяк не зникає – 

подібно до того, як не зникли вони і раніше в умовах ослаблення держави і 

відповідно посилення націоналістичних та етноконфесійних тенденцій.  Як 

показує політична історія держав, ослаблення позицій політичного центру 
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на прикордонній периферії веде до відновлення та підвищення значимості 

колишніх адміністративних, етнічних, конфесійних, лінгвістичних та 

інших кордонів, кожному з яких відповідний регіональний (етнічний, 

конфесійний) центр прагне надати статус державного. Це своєю чергою 

дозволяє припустити, що сама категорія кордону відбиває найважливіший 

аспект сприйняття територіальності (і держави як форми існування на 

певній території) на рівні індивідуальної та колективної свідомості.  

Сучасна стадія глобальних змін трансформує самі основи світового 

порядку через реконструкцію традиційних форм суверенної держави, 

політичної спільноти та міжнародного управляння. Втім ці процеси не є ані 

невідворотними, ані цілком безпечними. Глобалізація спричиняє 

переміщення від чистої політики однієї держави до нової та складнішої 

форми багаторівневої глобальної  політики. Це є основою того, через що 

впроваджуються політичні механізми регуляції. В результаті, сучасний 

світовий порядок легше зрозуміти як складний комплекс, 

взаємопов’язаний порядок, де держава інтегрована в розвинену систему 

багаторівневого регіонального та глобального управляння.   

Американський дослідник Дж. Розенау зазначає, що політична 

структура світу ХХІ ст. скоріше за все нагадуватиме мережу, організовану 

за типом Інтернету, з численними вузлами і сплетіннями – державної, 

міждержавної, недержавної та змішаної природи. Це досі дуже 

невизначена структура, але вже зараз, за Дж. Розенау, власне поняття 

«міжнародні відносини» втрачає раніше закладений у нього сенс. Для 

опису нового феномену він пропонує використовувати термін 

«постміжнародні відносини». Проте досі поряд із системами, в яких 

активно діють державні та недержавні актори, що утворюють 

«поліцентричний світ», в якому вони виступають центрами, існує й 

«державоцентричний світ» [569, c. 39]. 

З’являється багато передбачень стосовно глобального політичного 

переходу, або транзиту. Цей «глобальний транзит» описується по-різному: 
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як епоха невизначеності, зламу. Дж. Розенау використовує метафору з 

фізики, називаючи це періодом турбулентності й особливо вирізняє «точку 

біфуркації» (в якій подальший розвиток може відбуватися в цілковито 

різних напрямах). У цей період закономірності припиняють діяти з тією ж 

очевидністю, як колись. У результаті, ситуація виявляється погано 

передбачуваною, з різними можливими наслідками. Зростає напруженість, 

трансформуються звичні відносини, що часто призводить до паралічу 

процесів прийняття рішень. Суперечність цього періоду виявляється у 

тому, що з одного боку продовжують діяти старі закономірності й норми, з 

іншого – одночасно з’являються нові. Наразі можемо констатувати 

настання змін у державному суверенітеті у вигляді втрати одних і появи 

нових функцій, у ролі неурядових акторів, а також у ступені 

взаємозалежності, що дозволяє державам більш активніше реагувати на 

події, які відбуваються в інших країнах, особливо якщо вони пов’язані з 

конфліктами. Одночасно втручання у внутрішні справи (наприклад, 

згадаємо кризу в Іраку та спробу її вирішення США за допомогою силових 

методів) примушує інші держави, навіть ті, щодо яких не було застосовано 

насильство, різними способами прагнути збереження свого суверенітету. 

Це може набувати найрізноманітніших і надто небезпечних форм. 

Наприклад, спонукати неядерні держави (Північна Корея) до розвитку 

програм з розробки та виробництва власної ядерної зброї. У більш 

економному варіанті вони можуть орієнтуватися на використання хімічної 

зброї [570, c. 89]. 

Держави у сучасній політичній системі важливі для дослідження 

процесів, які впливають на зміни у структурі сучасної системи 

міжнародних відносин. За міжнародним правом, усі держави володіють 

суверенітетом і рівні між собою. Проте, беззаперечним фактом є й те, що 

деякі з них «рівніші». Дійсно, держави різняться за численними 

параметрами, у тому числі – за політичним впливом, військовою 

могутністю, економічним потенціалом, територією тощо. Очевидно, що 
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багато з цих параметрів взаємопов’язані. У період «холодної війни» 

поширеним було виокремлення супердержав (СРСР, США), впливових 

держав (Франції, Канади та ін.), малих (наприклад, Марокко, 

Ліхтенштейн). Після закінчення «холодної війни» подібна класифікація 

стала неактуальною. Все більш значним стає економічний фактор.  

У цілому, державоцентрична модель світу трансформується. 

Продовжується процес формування нових держав. Більшість авторів 

звертають увагу на те, що сучасні держави не можуть достатньо ефективно 

діяти в сфері охорони навколишнього середовища, забезпечення 

економічного зростання та в інших областях. Крім держав, цими 

питаннями активно починають займатися міжурядові та неурядові 

організації. Вони відіграють все більш важливу роль на світовій арені, 

впливаючи на міжнародне середовище та обмежуючи діяльність держав. У 

зв’язку з цим порушується питання про втрату державою низки 

повноважень, обмеження суверенітету та навіть про зникнення держави у 

тому вигляді, в якому її звикли сприймати [571, с. 28]. 

Втім існують і заперечення щодо слабкості та загрози «зникнення» 

держав. Згідно з цим уявленням вони збережуться, тому що існують 

державні кордони, кількість держав невпинно зростає, розширюються їх 

функції в економічній і соціальній сферах, зростає їх вплив на громадян за 

допомогою електронних засобів, держави активно утворюють міжнародні 

інститути й режими, врешті немає такого актора, якому можуть бути 

передані владні повноваження держави. 

Констатуємо, що сьогодні держава змушена все більше зважати, з 

одного боку, на міжнародні організації та інститути (в результаті 

відбувається обмеження суверенітету «згори»), з другого – на свої 

внутрішньодержавні регіони, які активно виходять на міжнародну арену, 

розвиваючи торговельні, культурні та інші відносини (обмеження 

суверенітету «знизу»). Крім того, держава змушена брати до уваги й інших 
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учасників міжнародних політичних процесів – транснаціональні 

корпорації, неурядові організації. 

Слідом за ерозією державного суверенітету розмиваються норми та 

принципи міжнародного права – одного з компонентів, покликаного 

стабілізувати світовий розвиток і порядок. На практиці ці норми та 

принципи все більш очевидно суперечать одне одному.  Наприклад, права 

націй на самовизначення, з одного боку, та збереження цілісності держави 

– з другого; принцип невтручання у внутрішні справи й надання 

гуманітарної допомоги; дотримання прав людини  та силове втручання у 

конфлікт з метою збереження миру (Устав ООН, глава VII), а також 

проблема характеру цього втручання (наявність санкцій ООН, можливість 

використання ВПС, ВМС, таких дій, як «витіснення» озброєних 

угрупувань, «превентивний самозахист», забезпечення доставки 

гуманітарних вантажів, «примус до миру»). Один із найяскравіших 

прикладів виявлення цих та інших суперечностей – силове втручання у 

внутрішні конфлікти наприкінці ХХ ст., наприклад в Косові, а на початку 

ХХІ ст. – в Іраку. 

Послаблення «державної» ідентичності супроводжується втратою 

самоідентифікації. Конфлікти, які виникли у 1990-х рр., здобули назву 

«конфлікти ідентичності». В найяскравішому вигляді це конфлікт, де 

підставою для ідентифікації є належність до певної цивілізації, як описано 

в гіпотетичному сценарії С. Гантінгтона. Зрештою чисельна ідентифікація 

може призвести до ідентифікації найвищого рівня, куди входять всі ці 

спільності, або до глобальної чи космополітичної самоідентифікації.  

Утім сьогодні така космополітична ідентичність, тобто відчуття 

належності до світу, досі не сформована. Найвищий відсоток людей, які 

відчувають себе «громадянами Землі», за даними соціологічних опитувань 

Л. Халмана та П. Естера, у США становить всього 15,4% [572, с. 92]. 

Сфери діяльності всіх учасників міжнародної взаємодії дивовижним 

чином переплітаються. Парадоксально, але якщо раніше, наприклад, 
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внутрішньодержавні регіони намагалися впливати лише на 

внутрішньополітичні процеси своєї країни, а міжнародні організації – на 

питання, які обмежувались зовнішньополітичною сферою (що здавалося 

логічним), то зараз усе змінилося. Міжурядові організації та інститути все 

активніше втручаються в такі внутрішньополітичні питання, як 

врегулювання внутрішньодержавних конфліктів (зокрема, НАТО, ОБСЄ, 

ООН), дотримання прав людини, визначення фінансової політики держав 

(МВФ). Водночас внутрішньодержавні регіони прагнуть до зовнішньої 

сфери діяльності, іноді нарівні з державою, що нерідко викликає 

занепокоєність і розгубленість центральної влади.  

Раніше міжнародна сфера обмежувалася міждержавними 

взаємодіями. Зміна чисельності учасників міжнародної взаємодії та 

характеру їх зв’язків призводить до ускладнень у світовій політиці. В 

епоху існування класичної Вестфальської моделі світу чисельність 

учасників міжнародної взаємодії та зв’язків була досить обмежена, а 

сьогодні їх кількість значно зросла, що призвело до ускладнення 

взаємозв’язків між акторами міжнародних відносин. 

У контексті зміни кількісних та якісних характеристик зв’язків між 

учасниками міжнародної взаємодії виникає гостра проблема 

відповідальності акторів міжнародних відносин за їх дії на світовій арені. 

Низка держав звертають недостатньо уваги на можливі побічні наслідки їх 

діяльності на сталий розвиток міжнародної системи. В інших випадках 

учасники міжнародних відносин ставлять перед собою навіть деструктивні 

цілі (наприклад, міжнародні терористичні організації). Сьогодні 

недержавні актори виступають на світовій арені як учасники з обмеженою 

відповідальністю, і в цьому розумінні постають квазісуб’єктами. Саме 

тому зміни в кількісному, а головне – в якісному складі учасників сучасних 

світових політичних процесів викликають фундаментальні зрушення у 

світовій політичній структурі.  



  217 

Отже, розгляд питання трансформації інституту держави-нації та 

суверенітету в умовах формування сучасного міжнародного порядку 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., довів беззаперечність того факту, що 

процеси глобалізації та пов’язана з  нею численність учасників, є фактором 

зміни політичної структури світу. Вестфальська система світу почала своє 

існування з того, що учасниками міжнародної взаємодії були тільки 

держави, які виступають самостійно або утворюють коаліції для вирішення 

певних завдань. Наприкінці ХХ ст. стало очевидним, що на світову арену 

виходять й інші, надто впливові актори. Разом з державами на сучасну 

трансформацію сучасної системи міжнародних відносин чинять значний 

вплив багатоманітні міжурядові та міжнародні неурядові організації, 

транснаціональні корпорації та внутрішньодержавні регіони. Всі ці актори 

мають надто різноманітні цілі, одні – позитивні, спрямовані на підтримку 

стабільного світового розвитку; інші, такі як терористичні організації, 

вбачають своє завдання в дестабілізації існуючого світопорядку.  

  

 

        Висновки до другого розділу 

 

 

Учасники міжнародної системи вкрай різноманітні за багатьма 

параметрами. Насамперед вони сильно різняться ресурсами. Якщо 

економічний показник є основним для ТНК, транснаціональних банків, то 

інші учасники міжнародної системи стають політично впливовими, маючи 

значно менше економічних і фінансових можливостей. Наприклад, 

ресурсом може бути політичний голос держави при прийнятті рішень ООН 

або іншою міжурядовою організацією.   

Транснаціональні учасники міжнародних відносин відрізняються від 

державних меншою відповідальністю. Коротший життєвий цикл та 

динамічна взаємодія транснаціональних учасників з державними є 
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чинником глобальних політичних трансформацій. Сьогодні внаслідок все 

більшої космополітизації різних етнічних та інших груп ідентичностей 

посилюються культурні, мовні, релігійні, соціально-професійні спільноти, 

які не завжди чітко пов’язані з конкретною територією. Недержавні актори 

не завжди повною мірою усвідомлюють відповідальність за свою 

діяльність, виступаючи на світовій арені як  учасники з обмеженою 

відповідальністю. З такими учасниками складно будувати тривалі 

відносини, оскільки не очевидно, що прийняті рішення будуть ними 

виконані. Водночас короткотривала взаємодія з ними може бути надто 

приваблива для держави.  

У процесі розвитку світової системи накопичився комплекс проблем, 

які з особливою очевидністю постали протягом останніх десятиліть. 

Абсолютно всі глобальні проблеми взаємопов’язані та взаємообумовлені, 

підсилюють дію одна одної. Центральними проблемами розвитку 

міжнародної системи є проблеми, викликані глобалізаційними процесами. 

Вони є результатом негативного прояву науково-технічного прогресу і 

набули світових масштабів через суттєве прискорення глобалізаційних 

процесів. Глобалізація як об’єктивний процес посилення взаємозв’язків 

між учасниками міжнародної системи посилює осмислення глобальних 

проблем і викликів, що постають перед людством. Їх збільшення 

наполегливо вимагає пошуку моделей можливої консолідації.    

У науковому плані проблема формування нового міжнародного 

порядку пов’язана з низкою взаємопов’язаних питань. Серед основних 

виокремлюються: зміна ролі держави на міжнародній арені, посилення 

недержавних учасників міжнародних відносин, вплив глобалізацій них 

процесів на політичну, економічну та культурні сфери, взаємозалежність 

тощо. Формування нового міжнародного порядку аналізується 

представниками різних наукових шкіл набуває різних концептуальних 

форм в межах двох основних підходах – політологічному (з акцентом на 

правових аспектах) і соціологічному. Прихильники політологічного 
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підходу акцентують увагу на необхідності підвищення керованості 

міжнародною системою на основі інтеграційних процесів. Наполягаючи на 

необхідності створення міжнародної системи, що базується на законності, 

вони вказують на розширення ролі та сфер застосування міжнародного 

права та на підвищення значущості міжнародних інститутів. Друга група 

дослідників, розглядаючи створення міжнародних інститутів, що керують 

міжнародними економічними та політичними відносинами, акцентують 

увагу на значенні регіональних процесів як чинників, здатних прискорити 

створення у майбутньому світового уряду.   

1648 р. позначився підписанням Вестфальських договорів про мир і 

закінченням Тридцятирічної війни в Західній Європі. Таким чином 

Священна Римська імперія фрагментувалася на більш ніж триста 

самостійних держав. З цього періоду правомірно вести мову про появу 

національної держави або «держави-нації»,  як основної форми політичної 

організації суспільства, що заснована на національному суверенітеті.  До 

1648 р. констатується розрізненість і не системність взаємодії між 

учасниками світового процесу, що виявилось у численних суперечках, 

конфліктах та війнах. У цілому, Вестфальські договори мали на меті 

закріпити співвідношення сил, що склалося в результаті війни, встановили 

кордони національних держав і створили протидію прагненню цих держав 

встановити своє панування над територіями одна одної.  

Поступово дослідження проблематики регулювання міжнародних 

відносин і формування нового міжнародного порядку змістилося у бік 

аналізу ідей «американської імперії» з одного боку і відродження 

багатополярності з іншого, супроводжуючись зростанням інтересу до 

напрацювань у досягненні стабільності міжнародної системи за допомогою 

або гегемонії, або механізмів міжнародної взаємодії. За цих умов 

ретельний аналіз матеріалів на тему регулювання та лідерства видається 

актуальним з точки зору виявлення останніх тенденцій у розвитку 

міжнародних відносин.  
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Однак сучасний тип регулювання міжнародних відносин спирається 

не тільки на лідерство однієї держави (США), а й на інституційну основу 

світопорядку, в якості якої виступають міжнародні організації (ООН, 

«Група семи», НАТО). У цьому контексті необхідно підкреслити два 

моменти, які потенційно визначають стан сучасних міжнародних відносин. 

По-перше, у зв’язку з тим, що ООН переживає сьогодні «кризу 

легітимності» й ефективність її роботи є не найкращою, потенційно у схемі 

поступової трансформації інституційної основи світоуправління зростає 

роль «Групи семи» в політичному і НАТО у військовому сенсі. По-друге, 

зміцнення низки міжнародних організацій супроводжується відносним 

падінням ролі США в світі і зростанням активності інших учасників 

міжнародних відносин.   

Поява та ствердження наддержавних організацій, таких як ООН чи 

СОТ, створило нові реалії, за яких став важливим «голос народу». Однак 

брак прозорості та звітності наддержавної влади є одним із ключових 

чинників, які обмежують їх ефективність і легітимність. У світі, де 

транснаціональні актори й сили в різноманітні способи виходять за межі 

національних спільнот, на питання про те, хто перед ким і на якій підставі 

має звітувати, відповісти непросто. Політичний простір для розвитку та 

здійснення ефективного врядування і відповідальність влади вже не 

пов’язуються з обмеженою політичною територією. Нині форми політичної 

організації передбачають комплексну детериторизацію та ретериторизацію 

політичної влади. 

Державні та недержавні учасники міжнародних відносин створюють 

регіональні та глобальні мережі взаємодії, що динамічно розвиваються. 

Однак про руйнацію національного суверенітету в планетарних масштабах 

на сьогодні не можна казати. Констатується посилення суверенітету 

провідних держав світу і його послаблення в державах периферії . 

Суверенітет в країнах світової периферії трансформувався, а політична 

влада реконфігурувалася саме з-за посилення залежності держав периферії 
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від транснаціональних учасників міжнародних відносин, міжнародних 

організацій, інституцій та провідних країн світу. На відміну від 

периферійних країн країни «центру» мають сильний легітимний контроль 

над тим, що відбувається на їх територіях. Однак констатується 

збільшення повноважень установ міжнародного управління, вимог та 

зобов’язань міжнародного права. Зазначене особливо стосується ЄС, де 

суверенна влада поділена між міжнародними, національними та місцевими 

владними органами, водночас та сама тенденція простежується  і в 

діяльності міждержавних організацій, таких як COT.  
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО 

ПОРЯДКУ 

      

 

3.1. Об’єктивні передумови трансформації глобального 

управління міжнародною системою в контексті консолідації 

міжнародного порядку          

  

 

Більшість звичайних проблем поступово набуває глобального 

характеру. Забезпечити гідний рівень розвитку економіки, безпеки, захисту 

прав у сучасних умовах жодна країна самостійно, без включення в 

глобальний контекст, не здатна. Наслідком цього є збільшення кількості 

учасників міжнародних відносин та інституцій, що діють на глобальному 

рівні – міжурядові організації (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін.), 

міжнародні фінансові інститути (СОТ, Світовий банк тощо), військово-

політичні організації та блоки (НАТО, ОДКБ та ін.), приватні армії та 

військові компанії, міжнародні неурядові організації («Міжнародна 

амністія», «Грінпіс», «Червоний Хрест» та ін.) і транснаціональні соціальні 

рухи («Захопи Уолл-Стріт», антивоєнні рухи тощо), глобальні медіа ( «Сі-

Ен-Ен», «Бі-бі-сі», «Гугл» тощо), транснаціональні корпорації («Вім-біль-

дан», «Нестле» та ін.). Структурувати це різноманіття можна таким чином: 

держави та міждержавні утворення, бізнес і майданчики узгодження 

інтересів бізнесу, військові блоки, ВПК, терористичні організації та 

глобальні мережі терористичних організацій, релігійні організації та 

центри, медійні, інформаційні організації, компанії з виробництва 

програмного забезпечення, провайдери Інтернет-зв’язку, соціальні мережі, 

громадянські рухи, аналітичні спільноти [573].  
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Характерна риса поточного історичного розвитку полягає в переході 

від управління в інтересах держав-націй до управління в інтересах 

глобальних мережевих структур. Звідси «розвиток принципово нових 

форм таємної зовнішньої політики, що істотно відрізняється від таємної 

політики минулого. Суб’єктами у даному випадку виступають інтегровані 

кластери ТНК, спецслужб, фінансових, релігійних, інформаційних та 

академічних структур різних країн». Водночас правомірно говорити про 

наявність постійного антагонізму та протиборства між національною 

бюрократією держав і глобальним керуючим класом [574]. 

Наразі констатуємо, що значну роль в осмисленні розвитку 

соціально-політичних процесів відіграють американська Рада з 

міжнародних відносин (The Council оn Foreign Relations (CFR) і 

британський Королівський інститут міжнародних відносин (Royal Institute 

for International Affairs (RIIA). До кінця Другої світової війни ці аналітичні 

структури перетворилися на надійну опору державних органів і часто 

заміщали їх функції. Наприклад, через CFR, яка у період між двома 

світовими війнами розширилася з 300 до 663 співробітників, діяв 

впливовий лобіст і ідеолог панєвропейського руху Річард Куденхов-

Калергі, який закликав американців створити в Європі федеративний 

устрій відразу ж після встановлення миру. У 1946 р. його зусилля 

увінчалися успіхом, і CFR включила проект єдиної Європи в список 

рекомендацій Державному Департаменту. 

Слід зазначити, що в діяльності CFR можна простежити ступені 

розвитку доктрини глобалізму, до здійснення якої світ потрібно було 

підготувати. Вже у 1960-70-х рр. починається цілеспрямована робота з 

консолідації та створення наднаціональних механізмів контролю над 

загальносвітовим розвитком, в якій стратегія окремих країн непомітно 

підпорядковувалося поставленим цілям. Між двома світовими війнами 

йшлося про важелі впливу на оформлення потрібного ідеологічного, 

політичного та економічного вигляду світу, про умови накопичення 
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економічної та фінансової потужності. У цей період було випробувано і 

перші міжнародні політичні та фінансові установи – Ліга Націй та Банк 

міжнародних розрахунків (БМР). Створений за планом Оуена Юнга 

(Голова CFR у 1920-х рр.) нібито для вирішення репараційного питання, 

БМР успішно зміцнив провідну роль англо-американського капіталу в 

європейській політиці. З початку 1950-х рр. найвпливовішим 

прихильником домінування Америки в міжнародних справах стає 

Д. Рокфеллер. Очоливши CFR в 1949 р. (нині - почесний голова ради 

директорів), американський банкір здобув світову славу у політичних і 

фінансових колах, беручи активну участь не тільки у створенні ідеології 

інтернаціоналізму, але і в її застосуванні по обидві сторони Атлантики 

[574]. 

До основних каналів розробки та реалізації на робочому рівні 

програмних рішень західних «елітних» об’єднань належать легендарний 

Тавістокський інститут, Стенфордський дослідний інститут, Інститут 

соціальних відносин, а також інші дослідницькі організації у сфері 

соціальної інженерії, прикладної соціальної психіатрії, «фабрики думок», 

фонди, МНУО, великі мережі фінансових установ тощо. У цьому контексті 

варто згадати відому тезу Д. Рокфеллера про те, що в процесі тривалого 

протиборства прихильників раціональної та ірраціональної думки перші 

віддали перевагу глобалізації, а другі – націоналізму. На його погляд, 

наднаціональний суверенітет інтелектуальної еліти та світових банкірів 

виразно переважніший, ніж національне самовизначення, яке 

практикувалося протягом останніх століть. Однак наявність таких 

глобальних інтеграційних процесів абсолютно не означає відсутність 

протидії. Реакцією у відповідь на них слугує не тільки загальновідомий 

інтернаціональний рух антиглобалістів, а й інший більш важливий і 

безпрецедентний досі феномен – у сучасній Європі вперше в історії 

виникла тенденція до зародження «глобального націоналістичного 

інтернаціоналу» [574]. 
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Прагнення до збереження унікальних традицій, соціокультурних та 

етноконфесійних особливостей народів, а також державного суверенітету 

народжується як природна реакція суспільства на багаторівневу 

уніфікацію, штучне «розмивання» кордонів і заміну національно-

орієнтованої моделі соціально-економічного розвитку на глобалістську 

ідеологію. Черговим красномовним доказом різноскерованості інтересів 

еліт і громадян держав Заходу став, наприклад, протестний рух у США 

2011-2012 рр., який під гаслом «Окупуй Уолт Стріт!» почався в Нью-

Йорку і поступово поширювався на інші американські міста. 

Мітингувальників об’єднувало загальне почуття несправедливості, звучали 

як економічні, так і політичні гасла. Іншим прикладом наступу «локалів» 

можуть слугувати також масові заворушення в Греції, викликані 

невдоволенням з приводу урізання соціальних держвидатків через жорстку 

бюджетну економію в кризовий період. З цього приводу існує дві точки 

зору: явище є черговим спланованим ходом глобальних політтехнологів 

або це об’єктивна стихійно-революційна тенденція до активної протидії 

системі, що виходить за межі їх контролю [574]. 

Урядові структури та міжурядові організації поки не здатні охопити 

увагою та одночасно збалансовано регламентувати дії всіх наявних у світі 

акторів, їх мереж і коаліцій. Наслідки їх дій багато в чому мають не тільки 

транскордонний, а й глобальний характер. На Всесвітньому саміті з 

проблем навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992) 

громадянське суспільство, насамперед в особі неурядових організацій, 

підключилося до вирішення проблем збереження навколишнього 

середовища. З цього часу зародилася глобальна система сталого розвитку 

(узгодження економічного, соціального та екологічного розвитку). Ці 

зусилля в кінцевому підсумку призвели до прийняття під егідою ООН 

Декларації тисячоліття (2000 р.). У цьому документі, як і в рішеннях 

Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (ПАР, 2002 

р.) були визнані, по-перше, множинність учасників глобалізації та, по-



  226 

друге, необхідність створення системи управління цим процесом за участю 

громадянського суспільства та приватного сектора. Зазначені рішення 

ознаменували поворотний момент у процесі консолідації країн і народів у 

справі глобального управління [575]. 

Наразі необхідно зазначити, що у політичному лексиконі поняття 

«управління» не є новим. І в минулому, і сьогодні воно характеризує як 

відносини між суверенними державами всередині ООН, так і внутрішню 

політичну практику низки демократично орієнтованих країн. Останні 

враховують і використовують у своїй внутрішній політиці рекомендації та 

думки неурядових учасників міжнародної системи – ділових, наукових, 

природоохоронних та інших об’єднань і організацій
 
[576, с. 24]. 

На сучасному етапі міжнародних відносин адміністратор Програми 

ООН з розвитку пов’язує розуміння концепції управління з «зародженням 

нової, менш формальної структури глобального управління, в якій уряди, 

партнери по громадянському суспільству та приватний сектор формують, 

незважаючи на географічні межі, функціональні коаліції, орієнтують 

громадську політику на досягнення цілей глобального громадянського 

суспільства» [577, c. 5]. Розвиваючи це визначення, ООН трактує 

глобальне управління як комплекс механізмів, процесів, відносин та 

інститутів, за допомогою яких громадяни та об’єднання визначають свої 

інтереси, здійснюють свої права та обов’язки, а також посередничають за 

їх згодою [578]. 

Важливими, на думку автора, є аргументи, які зосереджують увагу 

на виході світової спільноти на рівень глобального управління, 

незважаючи на відсутність світового уряду. У публікаціях цього напряму 

фігурує поняття «м’яка наддержаність». Крізь її призму глобальне 

управління за участю держав, світового громадянського суспільства та 

бізнесу трактується як основний потенційний інструмент управління 

глобалізацією. Передбачається, що він дозволить знімати та запобігати 
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конфліктам між державою та світовою спільнотою через вплив останньої 

на ті держави, чиї дії суперечать його стратегічним інтересам у питаннях 

стабілізації клімату, нерозповсюдження ядерної зброї та боротьби з 

міжнародним тероризмом. Множинність сторін-учасниць глобального 

управління, їх взаємозалежність і транскордонність зв’язків здатні істотно 

полегшити узгодження інтересів конкретної держави, світової спільноти та 

бізнесу [578]. 

Система глобального управління може стати ефективним 

інструментом врегулювання глобальних проблем, оскільки їх вирішення – 

загальна мета для переважної більшості країн і народів. У переліку таких 

домінують питання збереження життя на Землі та людини як виду, а також 

можливості розвитку для майбутніх поколінь. До нього також включені: 

розподіл між суб’єктами світової спільноти прав на використання 

екологічного потенціалу планети як загального надбання людства, 

запобігання глобальній ядерній катастрофі, викорінення бідності та 

скорочення розриву між Північчю та Півднем, перетворення глобалізації 

на позитивний фактор розвитку всіх народів і надання їй справедливого 

характеру [579]. 

Не менш цікавою групою підходів є й та, що акцентує увагу на 

виході світової спільноти на рівень міжнародного управління. Для цієї 

групи аргументів важливі вказівки на зміцнення позицій суверенних 

держав як найважливіших акторів міжнародної системи, що сприяють 

виконанню її рішень у відносинах з національними гравцями. 

Співпрацюючи з громадянським суспільством, держава вдосконалює 

власну систему управління і знаходить важливе джерело інформації для 

прийняття рішень з питань власного розвитку [578]. 

Діючи через національні структури громадянського суспільства, 

держава отримує додатковий канал впливу на систему глобального 

управління. Одночасно держава набуває можливості відстоювати в ній свої 
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позиції з ключових питань, включаючи зміцнення суверенних прав у 

справі використання позадержавних просторів і ресурсів. Світова 

спільнота, зацікавлена в ефективності участі держав у системі управління, 

буде змушена надавати допомогу слаборозвиненим державам, враховуючи 

загрозу для суверенітету останніх з боку зарубіжних неурядових акторів, 

пов’язаних з транскордонними потоками людей, товарів, послуг, ресурсів і 

фінансів, а також з розвитком світової торгівлі та діяльністю 

транснаціональних корпорацій [578]. 

Одну з класичних інтерпретацій глобального управління в 1990-х рр. 

запропонував патріарх американської політологічної думки Дж. Розенау. 

Під глобальним управлінням він розумів неінституціоналізований, 

неієрархічний стан глобальних владних відносин, що ґрунтується не на 

примусі, а на консенсусі. В його теорії англомовні терміни governance 

(управління) і government (уряд) виявляються радикально протиставлені 

[580, c. 287-301]. 

З точки зору Комісії ООН з глобального управління, яка була 

створена для обговорення того, як можна спільними зусиллями вирішити 

такі глобальні проблеми, як екологія, боротьба з бідністю та хворобами, 

глобалізація породжує хаос, який потребує врівноважування порядком 

(управлінням). Глобальне управління в цьому контексті є протидією 

глобалізації, тому людство має розробити механізми підпорядкування 

стихійних процесів природи, економіки, війни заради майбутніх поколінь 

[581, c. 4]. 

Багато вчених, зокрема американський дослідник Х. Овербік, 

вважають, що глобальне управління є не протидією глобалізації, а її 

ідеологічним оформленням. Метою створення такої ідеології є невизнання 

негативних наслідків розвитку неоліберальної економіки в глобальному 

масштабі. За словами Х. Овербіка, «поняття глобального управління таким 

чином спіткала та ж доля, що й інших споконвічно прогресивних 

нормативних понять ...: воно було перехоплене соціальними силами, які 
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звільнили його від анти-гегемоністського змісту і визначили його таким 

чином, що поняття, по суті, підтримувало подальшу консолідацію 

всесвітнього диктату капіталу» [582]. 

На думку російського вченого О. Колобова, крім міжнародних 

режимів, транснаціональних спільнот, систем колективної безпеки та 

інших механізмів, в якості основного способу впорядкування сучасної 

світової системи багатьма дослідниками і практичними політиками 

виділяється єдина глобальна керівна структура. Основні актори світової 

політики під керівництвом США вже сформували свої принципи 

глобального управління, які включають як правила гри y всесвітньому 

масштабі, так і механізми, міждержавні або наддержавні організації, які 

приймають рішення про встановлення цих правил гри. У сучасних 

міжнародних відносинах такі впливові організації, як ООН, НАТО, ЄС 

посідають цілком визначене місце, забезпечуючи надійність захисту і 

безпеку в загальнопланетарному та регіональному масштабі, з 

урахуванням різних нових викликів і загроз, включаючи міжнародний 

тероризм. Механізми глобального управління виникають за допомогою 

кількох каналів: через спонсорство держав, шляхом концентрації зусиль 

акторів, відмінних від держав, на транснаціональному та 

субнаціональному рівнях, у результаті спільних дій держав і недержавних 

учасників світової політики [583]. 

Російський дослідник А. І. Соловйов інтерпретує глобальне 

управління, «як процес підтримки певних норм і принципів міжнародного 

співробітництва за допомогою відповідних інститутів, спосіб утримання 

світополітичних зв’язків, світового порядку від великих конфліктів і 

дестабілізуючих подій. Не випадково паралельно з цим поняттям у науці 

широко використовуються і терміни «міжнародне» і «світове управління»  

[584, c. 10-11].  

На думку іншого російського дослідника В. І. Міхайленка, глобальне 

управління – це масштабний соціальний механізм, необхідність якого 
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передусім обумовлена глобалізацією. Глобальна безпека, глобалізація 

політики, глобалізація торгівлі, глобалізація бізнесу, фінансова 

глобалізація, культурна глобалізація, глобалізація навколишнього 

середовища, глобалізація міграційних потоків тощо – всі ці природні 

процеси мають як позитивні тенденції, які свідчать про розширення, 

поглиблення та прискорення світового співробітництва, так і негативні, 

які, якщо ними не управляти, можуть привести до всеосяжної кризи 

сучасної цивілізації [585, с. 121]. 

На переконання англійського вченого П. Діла, глобальне управління 

являє собою досить специфічну форму самореалізації людства. Воно 

покликане вирішити багато проблем, що безпосередньо пов’язані з 

результатами, досягнутими в складній життєдіяльності людей в 

«суспільстві глобального ризику» [586, c. 8-9]. 

В умовах глобалізації проблема «керованості» світової системи та 

забезпечення безпеки найрізноманітніших її складових набуває особливого 

значення. Її вирішення покликане досягти таких цілей: забезпечити всі 

держави гарантіями проти зовнішньої агресії; кодифікація та вироблення 

засобів захисту прав національних меншин та етнічних груп всередині 

окремих держав; встановлення механізму вирішення регіональних 

конфліктів без будь-яких односторонніх дій великих держав; відмова 

великих держав від військової підтримки конфліктів між іншими націями й 

опозиційними партіями всередині тих націй; посилення одночасно і 

технічної та фінансової допомоги країнам, що розвиваються, з тим, щоб 

сприяти підвищенню соціальних та економічних умов життя населення; 

збереження глобального навколишнього середовища в якості основи 

істотного розвитку всіх [587]. 

Перспективи встановлення оптимальної моделі глобального 

управління міжнародними процесами в світі пов’язана з усвідомленням 

того, що архітектура глобального управління поліцентрична. Держава 

володіє ієрархічним і мажоритарним потенціалом пошуку рішень і 
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регулювання проблем, водночас у міжнародній системі немає ніякої 

верховної інстанції, яку б можна було порівняти з національною 

державою. Політика ґрунтується тут на колективних процесах пошуку 

рішень і взаєморозуміння урядів країн-учасників – на системі «поділених 

суверенітетів» [588].  

Важливим є й той факт, що глобальне управління здійснюється не 

тільки урядами. Для оформлення глобалізації необхідно мобілізувати 

потенціал приватних гравців, економіки, профспілок, неурядових 

організацій. Глобальне управління не може бути ані ефективним, ані 

законним без бачення підприємницьких структур і недержавних 

організацій майбутніх проблем, комплексної взаємозалежності в процесі 

дії, технологічної динаміки розвитку і різних шляхів їх подолання, а також 

без функцій визначення порядку денного, контролю, проведення 

моніторингу та роботи з громадськістю, властивих неурядовим 

організаціям. Уряди зберігають за собою монополію на закріплення та 

проведення певних політичних ліній, однак приватні актори відіграють все 

більш вагому роль на етапах визначення проблеми, аналізу проблемних 

зв’язків і безпосереднього виконання [588]. 

Глобальне управління перебуває в точці перетину національних 

інтересів, владних відносин (часто асиметричних) і необхідності спільного 

вирішення проблеми співпраці. Спільні зусилля у вирішенні проблеми та 

участь у необхідних механізмах регулювання глобальної взаємозалежності 

та проблем, що виходять за межі окремих держав. Якщо дієздатні гравці 

орієнтуються тільки на свої національні інтереси або якщо вони готові до 

реалізації рішень тільки на своїх умовах, то в багатьох проблемних галузях 

зберігається загроза політичної неспроможності у вирішенні важливих 

питань [588].  

У цьому контексті відомий російський дослідник феномену 

глобального управління О. Барабанов вважає, що фактор, який може 

слугувати стимулом для держав до формування глобального управління, – 
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це тенденція до наднаціональності. В дискусіях учених і в програмах 

політиків все частіше обґрунтовуються твердження про те, що закінчення 

ери біполярного протистояння означає відмову як від Ялтинсько-

Потсдамського світового порядку, який закріпив сучасну систему кордонів 

у Європі і що сформував ООН, так і від Вестфальської системи світу, 

заснованої на приматі суверенних держав. У результаті, концепція 

«розчинення суверенітету», його ерозії згори і знизу набула досить 

значного поширення у світі, а приклад Європейського Союзу дозволив її 

прихильникам оперувати практичними аргументами. Втім низка великих 

держав світу (такі, як США, Китай, Індія, Росія) у своїй політичній 

практиці не збираються слідувати концепції «розчинення суверенітету», 

тому європейський досвід треба переносити на глобальний рівень досить 

обережно [589]. 

Сучасний етап еволюції теорії та практики глобального управління, 

пов’язаний з подальшим розширенням мережі латентних глобально-

управлінських структур, мабуть, покликаний відповісти на запитання про 

зміст несформованого світопорядку. Ж. Атталі, З. Бжезинський, 

Дж. Сорос, інші ідеологи глобалізму неодноразово вказували на 

необхідність заміни демократії пануванням еліти, формуванням 

наднаціональної влади шляхом згуртування та освіти елітарного клубу 

провідних держав. Розвиваючись у цьому руслі, управлінський вплив на 

політичні процеси нерідко розглядається в контексті протиставлення 

концептів ефективного управління та демократії. Саме цим, на думку 

автора, обумовлюються створення «Групи п’яти» (з її подальшим 

розширенням до G-7 і G-8), а також той факт, що не припиняються спроби 

реорганізації ООН або її заміни новою міжнародною організацією [590]. 

Наразі констатуємо, що проблема управління глобальним розвитком 

на початку XXI ст. стає центральною в контексті світового суспільно -

політичного процесу. На переконання російського вченого В. Соколенка, 

мета глобального управління – забезпечити умови еволюційного 
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виживання людини на сучасному витку цивілізаційного розвитку. При 

цьому завдання виживання має подвійний характер: з одного боку, йдеться 

про біологічне виживання людства як біовиду, усвідомлення людством 

закінчення джерел життєзабезпечення на планеті, необхідності 

централізованої організації їх використання в інтересах міжнародного 

співтовариства; з іншого – про цивілізаційно-культурологічне виживання 

людини як соціального «продукту». Другий напрям пов’язаний з проявом 

двох тенденцій у світовому суспільному розвитку: до цивілізаційно-

культурологічної уніфікації, як наслідку формування глобального капіталу, 

і до збереження різноманітності форм цивілізаційно-культурологічної 

організації як базової умови подальшого розвитку суспільної еволюції. На 

рубежі XX-XXI ст. боротьба між цими двома тенденціями виходить на 

цивілізаційний рівень, виявляючись у формі свого роду «цивілізаційного 

відбору». Під загрозу зникнення або обмеження культурологічного впливу 

потрапляють цивілізації та оригінальні суспільні системи, адаптаційний 

потенціал яких виявляється недостатнім для пристосування до нових 

реалій навколишнього світу і над якими нависає загроза розчинення в 

процесах глобалізації, які є несною конструкцією глобального 

співтовариства, що розуміється як вираз сучасного діалектичного витка 

світової громадської спіралі [591]. 

Обидва напрями нерозривно пов’язані між собою, будучи 

органічними частинами загальної проблеми виживання людини. Отже, у 

фокусі глобального управління виявляється завдання розумно 

розпорядитися ресурсами життєзабезпечення, що залишилися на планеті, і 

запобігти силовим варіантам вирішення потенційної проблеми зіткнення 

інтересів цивілізацій у межах боротьби за виживання. Становлення 

системи глобального управління проявляється як складний багатовимірний 

процес, в якому сфокусовані різні інтереси, світоглядні підходи та реальні 

можливості його учасників. Це зумовлює специфіку досліджуваної 

проблеми, формуючи і труднощі проведення її наукового аналізу, які 
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полягають в тому, що проблема глобального управління є фокусом 

багатьох областей знань: природничих наук, філософії, історії, соціології, 

політології, економічної науки, культурології та ін., що вимагає обліку та 

застосування сучасного рівня цих знань [591]. 

На сьогодні констатуємо, що ані біполярна, ані однополярна системи 

глобального управління не змогли гідно відповісти на світові виклики 

свого часу. Їм на зміну приходить нова система – багатополярного, 

багатостороннього регулювання світу зі збереженням багатьох елементів 

попередніх систем, включаючи і Раду Безпеки Організації Об’єднаних 

Націй, і Міжнародний Валютний Фонд, і Світову організацію торгівлі 

тощо. Але поки вичерпних відповідей на нові запитання глобального 

розвитку світове співтовариство не дало [592]. 

Вважаємо, що підвищенню якості глобального управління 

відповідало б поглиблення конструктивної взаємодії між ООН і такими 

міжурядовими структурами, як «Група семи», «Група двадцяти», БРІКС, 

які прагнуть посилити своє значення в управлінні глобальною економікою, 

виступають за новий справедливий і збалансований міжнародний порядок. 

Для здійснення якісного глобального управління буде потрібна підготовка 

компетентних кадрів управлінців. Перед дипломатією зацікавлених держав 

- членів ООН постає відповідальне завдання проведення багатосторонніх 

переговорів для розробки ефективних засобів глобального управління, а це 

своєю чергою потребує вдосконалення застосування 

зовнішньополітичного інструментарію [593, c. 22]. 

З низки проблем, що ускладнюють вивчення глобального 

управління, дві варто виділити особливо. Перша – це розпливчастість межі 

між міжнародним співробітництвом суверенних держав і самостійною, вже 

наднаціональною роллю міжнародних організацій. Трансформація ЄС, 

тенденції розвитку ООН підтверджують, що зрозуміти, з якого моменту 

слід вести мову про глобальне (або регіональне) управління в чистому 

вигляді, дуже важко. Інша проблема –  популярність «теорії змов», яка 
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завжди присутня в аналізі такої теми, як глобальне управління. Спокуса 

списати всі труднощі сучасного життя на діяльність «світової закуліси» в 

найрізноманітніших її формах (будь то масонство, Тристороння комісія, 

Сіонська община, «нові праві» або мережа спецслужб) є досить сильною, а 

це створює небезпеку привнести у дослідження велику частку 

ідеалізованості [594, c. 37]. Оптимістичною версією майбутнього 

об’єднання людства виступає ідея глобального співробітництва. Вона 

припускає, що рішення глобальних проблем буде досягатися не шляхом 

нав’язування волі сильнішого у світовому співтоваристві, а через діалог 

усіх учасників міжнародних відносин. Багато вчених ототожнюють 

поняття «глобальна влада» і «глобальне управління». Інші дослідники 

наполягають на застосуванні поняття «глобальне регулювання» [595, c. 

15].  

Отже, одночасне зростання кількості глобальних акторів є головним 

обмежувачем управління світовим простором, оскільки за таких умов 

формується безліч центрів впливу в міжнародній системі, відбувається 

постійний перетин активності різних фінансових, економічних, політичних 

та інших центрів рішень, що є свідченням розпилення та деконцентрації 

глобального управління, невисоким є і рівень легалізації співпраці у 

транскордонному просторі. Констатується, що для вирішення будь-якого 

серйозного для світових акторів питання вони вважають за краще 

використовувати технології влади, а не управління. Регіональні міжурядові 

інститути є механізмом співробітництва країн-членів у різних сферах 

суспільного життя, прямо або побічно вони підтримують політичну 

глобалізацію, сприяють формуванню більш ефективного глобального 

управління. 

До таких інститутів належить, перш за все, Європейський Союз. На 

Американському континенті, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в 

Центральній Азії та меншою мірою в Африці розвивається модель нового 

регіоналізму, яка не повторює європейський регіоналізм і є важливим 
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кроком до інституціоналізації співпраці у справі колективної безпеки, 

розширення меж вільної торгівлі та лібералізації економічної діяльності в 

межах регіону. Прикладом «нового регіоналізму» на Тихоокеанському 

узбережжі є економічне співробітництво країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону (АРЕС), чинний в рамках АСЕАН Регіональний форум (ARF), що 

являє собою консультативну угоду між Азіатсько-Тихоокеанськими 

державами та ключовими глобальними силами, такими, як США та ЄС, з 

проблем регіональної безпеки. Паралельно з ними існують такі елітні 

організації, як Тихоокеанська економічна рада співробітництва (РЕСС), 

Економічна рада Тихоокеанських країн (РВЕС), Тихоокеанська торгівля і 

співробітництво (РАЕТАП), Рада співпраці і захисту Азіатсько-

Тихоокеанського регіону (PAFTAD), що істотно впливають і на розвиток 

співпраці між неурядовими асоціаціями, громадськими рухами. Створення 

Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР) в 1991 р. у 

відповідь на підписання Північноамериканської угоди про вільну торгівлю 

(NAFTA) є прикладом «нового регіоналізму» в Латинській Америці. 

Тенденції до формування регіональних організацій простежуються і на 

Близькому Сході [585].  

З-поміж нових регіональних утворень перспективною може стати 

Шанхайська організація співробітництва (ШОС). Активно беруть участь у 

глобальному управлінні міжнародні неурядові організації (МНУО), яких 

називають новими акторами, що діють поза суверенітетом і є потужними 

транснаціональними силами. На початку XXI ст. нараховувалося понад 37 

тис. глобальних неурядових організацій. Близько 9,6 тис. із них 

зосереджують свою діяльність на галузі економічного розвитку та 

соціальної інфраструктури. Близько 8 тис. спеціалізуються на 

дослідницькій діяльності. Все більше організацій виявляють активність у 

сфері соціальних послуг, охорони здоров’я та освіти (6 тис.), а також 

правозахисної діяльності та екології (3,9 тис.). Кількість постійних членів 
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глобальних МНУО зросла зі 148 тис. у 1990 р. до 255 тис. у 2000 р., тобто 

більше ніж на 70% за одне десятиріччя [596, c. 70].  

Свої цілі неурядові актори реалізують різними способами: чинять 

тиск на міжурядові організації, насамперед на ООН; формують відповідну 

їх цілям громадську думку; проводять одночасно з офіційними 

структурами паралельні саміти, ініціюють і беруть участь у створенні 

нових міжнародних режимів, формуванні нового порядку денного для 

вирішення глобальних проблем та демократизації світу. Ефективність 

міжнародних неурядових організацій багато в чому стримується 

відсутністю у них статусу, необхідного для безпосередньої участі у процесі 

прийняття рішень на глобальному рівні, для здійснення своєї основної 

«місії» – впливу на поведінку та принципи діяльності ТНК та інших бізнес-

структур. Діяльність цих нових акторів, активних членів громадянського 

суспільства, що виходить за межі національних кордонів, свідчить про 

можливу перспективу виникнення такого «транснаціонального 

громадянського суспільства», якому притаманна космополітична 

солідарність, так необхідна для глобальних ефективних інституційних 

інновацій у суспільствах [585, c. 233-234]. 

Одночасно з державами та міжурядовими інституціями неурядові 

організації беруть активну участь у формуванні міжнародних режимів – 

цієї нової форми глобального управління. На відміну від традиційної 

форми тут не передбачено яких-небудь центрів суверенної політичної 

влади, та її визначають як «неявні або явні принципи, норми, правила та 

процедури прийняття рішень, з приводу яких у даній сфері міжнародних 

відносин передбачається згода». Це фактично система «управління без 

уряду». Міжнародні режими охоплюють широкий спектр проблем 

(глобальні та регіональні режими безпеки, глобальні режими міжнародної 

транспортної системи, режим нерозповсюдження ядерної зброї, рибальство 

в міжнародних водах, розподіл орбіт штучних супутників тощо),  різні 

географічні області та різну кількість учасників. Вирішення глобальних 
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проблем стало одним із завдань для багатьох міжнародних організацій, 

таких, як ООН, Міжнародна організація праці тощо. Однією з форм їх 

роботи на цьому напрямі є активне формування світової громадської 

думки з цих питань, що досягається зокрема шляхом регулярної публікації 

спеціальних доповідей, в яких, по-перше, дається детальний огляд стану 

проблеми, а по-друге, пропонуються концептуальні шляхи для її 

вирішення. Багато в чому саме внаслідок поширення транснаціональних 

концепцій з вирішення глобальних проблем у громадській думці, в 

наукових колах і в ЗМІ по всьому світу уряди держав змушені брати до 

уваги згадані розробки, а часто і втілювати їх у життя на національному 

рівні [585, c. 233-234].  

Отже, на сьогодні у діяльності міжнародних організацій з вирішення 

глобальних проблем слід виділити два аспекти, які можуть розглядатися як 

попередники елементів можливого глобального управління в 

майбутньому. Це формування глобальної громадської думки щодо 

нагальних планетарних проблем і просування концепцій щодо вирішення 

цих проблем на глобальному рівні, в руслі яких поступово починають 

слідувати і суверенні держави. Механізм «запуску» пропозицій 

міжнародних організацій для їх реального здійснення у цьому зв’язку 

представляється принципово важливим. Так, було зазначено, що щороку 

до Доповіді ПРООН про розвиток людини вносяться рекомендації щодо 

національної та міжнародної політики. Ці пропозиції іноді підтримували 

ідеї інших дослідників, а іноді привносили нові підходи і заслуговували як 

на критику, так і на високу оцінку. Втім найважливішим є те, що вони 

допомагали починати політичні обговорення, які вели до розширення 

наявних можливостей. Що ж до неурядових організацій (НУО), то вони 

висувають вимоги і чинять тиск, лобіюють або розробляють альтернативні 

рекомендації, імітуючи таким чином опозиційні політичні партії в 

національних спільнотах. Деякі з них здійснюють критично-контрольні 
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функції: аудит і медіа. Велику кількість цих організацій в їх сукупності 

часто називають тепер глобальним громадянським суспільством [585].  

 

 

3.2. Вплив політичної та соціально-економічної диференціації 

країн «центру» та «периферії» на процес вертикальної консолідації 

міжнародного порядку 

 

 

Основною прикметою формування нового міжнародного порядку є 

те, що елементи глобального управління почали проявлятися значною 

мірою в контексті консолідованого вирішення глобальних проблем. 

Проблеми бідності країн, що розвиваються, та широке коло питань, що 

стосуються відносин між «Північчю» і «Півднем», «центром» і 

«периферією» стали одними з пріоритетних для вирішення світовим 

співтовариством, і їх важливість підкріплюється глобальністю.  

Вирішенням проблеми соціально-економічної та політичної 

диференціації, починаючи з 1970-х рр., займалися Бреттон-Вудські 

міжнародні фінансові інститути, які запропонували низку заходів з 

оздоровлення економічного та соціального життя найбідніших країн, 

причому передбачалося, що розвинені країни у своїй політиці по 

відношенню до «третього світу» будуть дотримуватися цих рецептів, 

вироблених на наднаціональному рівні. Зокрема, Міжнародний валютний 

фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) докладали зусилля з реструктуризації та 

списання державних боргів найбідніших країн. Світовий банк на початку 

1970-х рр. проголосив стратегію «перерозподілу за рахунок зростання», що 

передбачала перетік капіталів від багатих країн до бідних, здійснюваний в 

глобальному масштабі і під наднаціональним (глобальним) регулюванням. 

Однак реальна ефективність цих зусиль з глобального регулювання 
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бідності була не дуже високою, можливо, через занадто вузький фокус на 

фінансових аспектах цієї глобальної проблеми [585, c. 112]. 

Досить поширеною є також модель «відгородження» передової 

частини світу від світової периферії. Світова периферія позначається, в 

цілому, різними вченими, які використовують різні підходи у своїх 

дослідженнях такими термінами: «держави, що занепадають» (failing 

states), «держави, що не відбулися» (failed states), «держави-вигнанці» 

(rogue states), «квазідержави» (quasi-states), «держави, що потерпіли крах» 

(collapsed states). 

На думку прихильників концепції «відгородження» передової 

частини світу від світової периферії, це повинно, з одного боку вберегти 

«кращу частину людства» від принесених країнами «третього світу» (а 

деякі вчені виділяють і «четвертий світ») соціальних хвороб, екологічних, 

демографічних, не антропогенних та інших загроз, а з іншого – якісно 

підвищити рівень регулювання й управління в «кращій» частини світу. 

Логічним продовженням цих ідей стала концепція безполярного світу, що 

передбачає не тільки відсутність якогось консолідованого центру на 

планеті, а й неухильне наростання хаосу, як у світових відносинах, так і в 

контексті наростання антропогенних катастроф, що загрожують 

зруйнувати всю людську цивілізацію [585, c. 113]. 

Отже, сьогодні доводиться констатувати, що проблема «держав, що 

не відбулися» як виклик міжнародній безпеці все частіше звучить у 

виступах політиків і у науковому дискурсі. В експертних колах багато 

держав «третього світу» відносять саме до такої категорії держав, що не 

здатні самостійно розвиватися в умовах глобалізації та нових викликів 

міжнародній стабільності. Цій проблемі присвячені роботи відомих 

західних дослідників, зокрема проблеми «країн, що не відбулися» 

розглядаються в роботах С. Райс, С. Патріка, Р. Ротберга, К. Маклогліна, 

Д. Путзела, М. Хеймса, Н. Чомські тощо. У полі уваги дослідників 

перебуває як власне феномен «країн, що не відбулися», так і причини, що 
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ведуть до їх появи на карті світу (наприклад, в роботах А.  Бутенхайма, 

Б. Рамалінга, С. Паванело, а також у серії досліджень, що здійснювалися 

Світовим банком, розглядаються природні катаклізми як каталізатори 

процесів втрати державного контролю над територіями), шляхи ліквідації 

негативних наслідків існування таких країн, а також превентивні заходи 

щодо недопущення самого їх виникнення [597]. 

Власні критерії та відповідно списки «держав, що не відбулися» 

пропонує ціла низка академічних і державних структур. Так, 

американським Інститутом Бругінгса у 2004 р. спільно з Інститутом 

державної ефективності та Національним австралійським університетом 

розроблений так званий «індекс суверенітету», що використовує понад ста 

критеріїв для оцінки здатності держави здійснювати свої базові функції 

[598]. У 2008 р. Інститут Брукінгса запропонував вже новий вдосконалених 

механізм – «індекс державної слабкості країн, що розвиваються» [599]. 

Своєю чергою, Університет Джорджа Мейсона розробив «індекс крихкості 

держав», ранжувавши всі країни світу в залежності від ефективності та 

легітимності правлячих режимів [600]. В Університеті Меріленда 

розроблений «перелік нестабільності миру і конфліктів», ранжир держави 

залежно від оцінки ризику виникнення нестабільності в майбутньому 

[601]. 

У 2004 р. опубліковані результати масштабного дослідження 

керівника Програми з вивчення внутрішньодержавних конфліктів, 

запобігання та розв’язання конфліктів Гарвардського університету Р. 

Ротберга  «Коли держави зазнають невдач» (When states fail), який 

запропонував широкий набір критеріїв для розмежування «держав, що не 

відбулися» [602]. В цілому, критерії визначення «неспроможності» держав 

можна розділити на чотири основні групи: політичні, економічні, соціальні 

та безпекові. Деякі організації орієнтуються при складанні рейтингів на 

вельми обмежену кількість параметрів. Серед них часто трапляються такі 

показники, що не викликають заперечень – такі, як здатність центрального 
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уряду контролювати територію держави, наявність внутрішніх збройних 

конфліктів, дитяча смертність і деякі інші [597]. Наприклад, Комісією зі 

слабких держав і національних інтересів США Центру глобального 

розвитку використовуються всього три кількісні показники – дитячої 

імунізації, смертності внаслідок бойових зіткнень і виборчого права 

громадян [603]. 

На переконання В. Л. Іноземцева, С. А. Караганова та низки інших 

провідних експертів у термінології «світ-системної» теорії І. Валерстайна 

світовий порядок все більшою мірою визначатиметься взаємовідносинами 

«центру» і «периферії», які є однією з основних проблем у глобальному 

розвитку людства. Причому в якості основної тенденції розглядається 

розкол між успішними державами та тими, що «не відбулися». Вчені 

доходять висновку про те, що в сучасних умовах основна небезпека 

світопорядку виходить з країн «периферії», які не зуміли вписатися в 

глобалізаційні процеси і загрузли в корупції, міжкланових суперечок, 

безвідповідальності авторитарних владних еліт, що унеможливлює 

самостійний розвиток цих країн. Невдачі розвитку своєю чергою 

послаблюють легітимність урядів; економічний регрес призводить до 

релігійних та етнічних конфліктів. Засіб запобігання потенційного 

«глобального безладу», який провокує «держави, що не відбулися», 

дослідники вбачають у формуванні парадигми «глобального управління» –  

системи управління «державами, що не відбулися» та потенційно 

небезпечними процесами – силами коаліції великих держав [604]. По суті, 

мова йде про створення нового «концерту націй» – домінуючому у 

світовому співтоваристві групи найбільш потужних держав, здатних 

протидіяти наростанню хаосу як безпосередньо спільними зусиллями, так і 

через реорганізовані міжнародні організації [605]. 

Актуальності глобального управління в контексті соціально-

економічної та політичної диференціації учасників міжнародної системи 

надають приклади з нещодавньої міжнародної практики. Так, з 1990-х рр. 
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вводився фактичний протекторат світового співтовариства в Боснії та 

Косово, обмежено суверенітет Іраку та Афганістану, здійснено спроби 

будівництва нових і відновлення «держав, що не відбулись». В експертних 

колах поширена точка зору, що багато держав «третього світу» є 

«державами, що не відбулися», не здатні до самостійного розвитку і 

загрожують міжнародній стабільності [606, c. 10] Так, згідно з доповіддю 

Світового банку, у 2006 р. кількість країн, віднесених до категорії «погано 

керованих», зросла з 17 до 26 [607, c. 8]. З-поміж нещодавніх викликів 

світовій спільноті варто також згадати тіньовий ринок компонентів зброї 

масового знищення, тероризм, світову фінансову кризу 2008-2009 рр., 

нестачу енергоносіїв і продовольства, екологічні та природні катастрофи 

тощо. Тож потреба в глобальному управлінні є нагальною, однак питання 

про те, які саме структури вийдуть на передній план у системі, що 

формується, залишається відкритим. Великий матеріал для аналізу дає 

досвід вирішення проблем Косово, Афганістану, Іраку, африканських 

конфліктів й України, адже на них фактично апробовані різні моделі 

глобального управління, включаючи центральну координаційну роль ООН, 

домінування єдиної наддержави та блоків вузького складу, «змішану 

модель» [608, с. 5]. 

Багато периферійних держав на практиці не мають ознак, на які 

спирається неореалізм у питанні про суверенну державу: розвинені та 

ефективні інститути влади, визнані кордони, монополія на насильство у 

внутрішній політиці. До них належать держави, що розвиваються, з 

нестійкими режимами і багато нових державних утворень, що виникли 

після закінчення «холодної війни». Якщо застосувати концепції 

неореалізму до політичної історії периферійних держав, то можна 

побачити, що принцип суверенітету не відіграв тут такої 

системоутворювальної ролі, як у Європі. Довгий час в Азії та Африці 

існувала колоніальна система, потім – приватні військові інтервенції 

великих держав, які для країн периферії залишаються звичним явищем, а 
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не винятком. Крім того, досі зберігається значна політична, економічна та 

військово-технічна залежність периферійних країн від країн Заходу. Тому 

в периферійних країнах поняття «держава» має відносно менше значення, 

на противагу поняттям «цивілізація», «культура», «рух», «партія». 

Політичні відносини між недержавними учасниками часто виявляються 

більш важливими, ніж міждержавні. Саме це демонструє, наприклад, 

тривалий арабо-ізраїльський конфлікт з приводу статусу Палестини [609]. 

Сучасна світова капіталістична світ-система відповідно до концепції 

І. Валерстайна – «спільність з єдиною системою поділу праці та 

множинністю культурних систем». Виділяються два різновиди світ-

системи залежно від наявності або відсутності загальної політичної 

системи: світ-імперія, якщо така існує, і світ-економіка, якщо вона 

відсутня, включає три типи держав. 

1. «Ядерні» високорозвинені держави, що мають ефективну 

політичну організацію, посідають панівні позиції в світ-економіці та 

отримують максимальну вигоду зі створеної їх зусиллями міжнародної 

системи розподілу праці. Незважаючи на риторику про рівні можливості, 

вільну конкуренцію, подолання диспропорцій у розвитку, упорядковане 

зростання, держави-«ядра» прагнуть зберегти і закріпити наявний стан 

речей. Процеси глобалізації надають їм потужні важелі контролю, 

стримування, а за необхідності і ліквідації потенційних конкурентів. 

Залежно від значення проблеми, конкретних умов, сили опору вони 

можуть варіювати заходи впливу в широкому діапазоні – від надання 

позик до збройного втручання. 

2. «Периферійні» держави слугують переважно сировинною базою і 

«смітником» світ-економіки. Це керовані слабкими нестабільними урядами 

й економічно залежні від «ядра» «вигнанці» глобалізації. Запропоновані 

Заходом заходи – структурна перебудова економіки, приватизація, 

відкриття ринків – не дали позитивних результатів, у тому числі через 

незначний приплив капіталів ззовні. У результаті, відбувається розвал 
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держави та економічна деградація, випадки збереження демократій у 

цьому регіоні вкрай рідкісні, розширюються області конфліктів і занепаду 

(більша частина Африки, Латинської Америки, деякі країни Азії).  

3. «Напівпериферійні» держави, що займають проміжне положення 

за ступенем політичної автономії всередині світ-системи, виробляють 

менше технологічної та наукомісткої продукції, не здатні конкурувати з 

країнами «ядра» і тому залежать від них економічно. В результаті, 

«напівпериферія» поєднує риси «периферії» та «ядра». Просторово вона 

може бути розташована як між регіонами «ядра» і «периферії», так і між 

двома конкурентними регіонами «ядра». «Напівпериферія» може 

виступати посередником у взаємодії «ядра» та «периферії», поєднувати 

інституційні ознаки, властиві обом типам (держави Центральної та Східної 

Європи, в тому числі Україна та Росія, країни Південно-Східної Азії та ін., 

що швидко розвиваються). Важливо зазначити, що, на відміну від 

держави-«ядра», напівпериферійні та периферійні держави є об’єктами 

(або навіть «жертвами»), а не суб’єктами глобалізації, тому найбільш 

точно їх взаємодія описується формулою «асиметричної 

взаємозалежності», тобто поєднання одночасно двох різноспрямованих 

тенденцій: зниження залежності Заходу від «периферії» та накопичення і 

загострення економічних і соціальних проблем на «периферії» та 

«напівпериферії», для вирішення яких у країн цієї частини світу немає 

ресурсів [610, с. 19-62]. 

Взаємообумовлені процеси глобалізації та регіоналізації призводять 

насамперед до подальшого загострення суперечностей по осі «Північ» – 

«Південь». Складається система світової економіки, що призводить до 

одностороннього збагачення держав, транснаціональних корпорацій та 

інших гравців, що представляють благополучні регіони Європи та 

Північної Америки. У цьому контексті необхідно зазначити, що 72% 

світових закордонних інвестицій припадає на капіталовкладення США, 

країн ЄС і Японії один в одного. Якщо перед Другою світовою війною 
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США направляли до Європи не більше 28% своїх інвестицій, 

розподіляючи решту серед інших регіонів світу, то сьогодні туди 

надходить близько 60% американських інвестицій. Майже 60% 

товарообігу в Європі залишаються в межах Євросоюзу, тоді як на країни 

Африки припадає не більше 2% – у п’ять разів менше, ніж в 1950 р. Якщо в 

1953 р. індустріальні держави поставляли в країни аналогічного рівня 38% 

загального обсягу свого експорту, то у 1990 р. цей показник виріс до 76% 

[611, с. 134].  

Водночас «південна периферія» – більшість країн і народів «третього 

світу» все більше відстає від рівня розвитку США, країн ЄС і Японії, 

перетворюючись на заручників глобальної системи та протестуючи проти 

неї. У цьому і полягає одна з основних причин багатьох соціально -

економічних і політичних потрясінь у світі, в тому числі міжнародного 

тероризму. Більшість терористичних рухів мають або антиглобалістську 

спрямованість, або в цілому антизахідну, тим самим чітко позиціонуючи 

себе у світовому політико-ідеологічному просторі. В епоху глобалізації 

мета тероризму також глобальна: протистояння західній цивілізації або її 

сегменту (наприклад, федералізації Європейського Союзу) дозволяє 

широко використовувати антизахідні ідеологічні штампи для більш 

ефективного залучення прихильників. Пропаганда радикальних поглядів і 

тероризму як методу політичної боротьби активно використовує 

можливості глобального охоплення та «ефекту присутності», що 

надаються сучасними ЗМІ [609]. 

Отже, глобалізація та глобальне управління, яке в ній складається, 

розділяє світ на «переможців» і «переможених» під керівництвом країн-

лідерів. Що менш розвиненою є країна, то менше вона виграє від 

глобалізації. У країнах, що легко адаптуються глобалізація зміцнює 

стабільність і добробут. Однак деякі країни повинні боротися лише за те, 

щоб зберегти своє місце на світовому ринку. Розрив між цими країнами та 

рештою світу призводить до їх внутрішньої та регіональної нестабільності. 
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Деякі країни взагалі не в змозі зберегти своє місце в глобальній системі. Це 

призводить до загострення етнічних конфліктів і поширення тероризму. 

Прикладом подібної схеми розвитку подій може слугувати азійська 

економічна криза, що призвела до нестабільності в Індонезії і, в підсумку, 

до розміщення миротворчих сил ООН в Східному Тиморі [612].  

Глобалізація викликає обурення у багатьох країн і груп, які хочуть 

приєднатися до глобальної економіки, але ще не є її частиною. 

Ускладнюють ситуацію і залишки напруженості між розвиненими 

країнами (наприклад, небажання Великобританії повною мірою прийняти 

цінності ЄС та вихід Великобританії з ЄС – «Brexit»). Всередині самих 

країн є як «переможці», так і «переможені» в результаті глобалізації. Будь-

яка країна мала шанс покращити своє становище в результаті глобалізації, 

втім деякі сегменти суспільства могли серйозно постраждати. У цьому 

причини протестів проти глобалізації в розвинених країнах. «Переможці» 

(як на міжнародному, так і на національному рівні) завойовують ще 

більше, а «переможені» ще більше втрачають. У результаті, основне ядро 

ринкових демократій, користуючись плодами глобалізації, стає ще більш 

інтегрованим. Водночас менш розвинені країни в результаті глобалізації 

дезінтегруються. Вони можуть втратити будь-які стимули для дотримання 

міжнародних норм поведінки. Такі країни разом з протизаконними 

транснаціональними організаціями можуть приєднатися до тих країн 

(країн-вигнанців), що не дотримуються загальноприйнятих правил. 

Володіння ж такими державами зброєю масового ураження зберігає кілька 

загроз. Одна з них полягає в тому, що це озброєння може 

використовуватися для чинення тиску на сусідів. Інша – в тому, що ці 

засоби дозволяють стримувати зовнішню інтервенцію та здійснювати 

агресію проти сусідів з використанням звичайного озброєння [613]. 

Російський дослідник проблеми «держав, що не відбулися» і 

«керованості в світовій політиці» В. Кременюк вважає, що за складністю і 

значенням для стану суспільства основні проблеми людини можна 
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згрупувати таким чином. До базових належать продовольча, житлова, 

транспортна, комунікаційна, проблема військової безпеки та боротьби 

проти злочинності. Проблеми другого, більш складного порядку - 

зайнятість, охорона здоров’я, освіта, культура, спорт. Проблеми третього, 

ще більш складного порядку – самоврядування, бізнес, неурядові системи, 

екологія. Претендувати на здатність вирішити всі ці проблеми (принаймні 

для себе) можуть тільки країни Заходу. Лише вони шукають найбільш 

ефективні рішення, подаючи приклад принципової можливості вирішити 

проблеми загальнонаціонального масштабу в інтересах особистості та 

суспільства [614]. 

Країни цієї групи здатні успішно вирішувати свої проблеми не тільки 

на територіях кожної із них, а й у взаємних відносинах. Незважаючи на 

періодичні сплески напруженості між деякими з них (США і Францією, 

США і Японією, США і Німеччиною), загальний зміст внутрішньозахідних 

відносин визначається союзництвом і партнерством. Питання безпеки, 

консолідації міжнародного порядку, економічного зростання, забезпечення 

прав людини, захисту навколишнього середовища та практично всі інші 

міжнародні проблеми, від вирішення яких залежить стабільність 

суспільства та якість життя, в принципі, вирішуються цими країнами 

більш-менш злагоджено і без серйозних труднощів [614]. 

Зрозуміло, що на чолі всієї «групи Заходу» перебувають США. Як 

найбільш потужна країна і суспільство розвиненої демократії, Сполучені 

Штати впливають і на загальний стан справ всередині цієї групи країн, і на 

їх міжнародні відносини. З одного боку, США забезпечує безпеку і захист 

союзників, а з іншого підтримує певний порядок всередині самого 

угруповання. США і НАТО зіграли важливу роль у зміцненні 

Європейського Союзу. Організація Азіатсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС) також багато  в чому «скріплена 

роллю США» [614]. 
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Країни «золотого мільярда» зуміли добитися виняткового положення 

в структурі сучасної міжнародної системи. Високий рівень розвитку, життя 

населення, свобод та якості життя зробили їх свого роду «еталоном» для 

більшості інших держав. Вони «задають темп і вектор» руху світу, 

економічні та соціальні параметри, зразки моделей розвитку. Водночас 

внаслідок їх питомої ваги у світовій політиці та економіці вони грають 

стабілізаційну роль фундаменту міжнародної системи, хоча населення, що 

проживає у них, не становить чисельної більшості людства. Боротьба за те, 

хто визначатиме «основу» світової системи, «центр» чи «периферія», є 

сьогодні головною «інтригою» світової політики [614]. 

У цілому, констатується, що «країни, що не відбулися» і «невизнані» 

держави, а також країни, що ігнорують принципи, які лежать в основі 

міжнародних відносин і права, все частіше дають про себе знати, 

створюючи загальносвітові проблеми (піратство, збройні конфлікти та 

под.). «Погана керованість» спонукає до безвідповідальності учасників 

міжнародної системи, державних і недержавних, що додатково послаблює 

керованість і в підсумку веде до різного роду криз. Своєю чергою, кризи, в 

тому числі сучасна глобальна криза, впливають на найслабші структурні 

ланки системи, тому в найближчому майбутньому прогнозується 

зростання кількості «держав, що не відбулись» [615]. 

У цьому контексті підкреслимо, що, як зазначає американський 

дослідник Майкл Мазар, протягом десяти з половиною років, починаючи з 

середини 1990-х рр. і приблизно до 2010 р., ідея національної безпеки у 

США формулювалася, в основному, з акцентом на небезпеках, які 

породжуються «державами, що не відбулись». Такі країни розглядалися як 

розсадники тероризму, вогнища регіонального хаосу, злочинності, хвороб і 

деградації навколишнього середовища. Зараз дана широка оцінка 

практичних проблем, пов’язаних із місіями з державного будівництва. 

Індекс «держав, що не відбулись» 2013 р. за версією Foreign Policy, вказує, 

що з перших 20-ти слабких країн тільки поодинокі (Афганістан, Ірак, 
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Пакистан) можуть похвалитися геостратегічною значимістю, здебільшого 

через їх зв’язок з тероризмом. Утім навіть загроза тероризму не дуже 

співвідноситься із сьогоднішнім переліком «держав, що не відбулись»; 

тільки одна з першої двадцятки (Судан) є у списку Держдепартаменту, де 

перераховані держави, що спонсорують тероризм, а більшість інших 

«держав, що не відбулись» мають незначний зв’язок з тероризмом [616]. 

Відсутність чітких визначень поняття «держав, що не відбулись» є 

другою проблемою. Вона полягає в тому, що ніколи не існувало логічно 

послідовного набору чинників, які визначають «держави, що не 

відбулись». Групи терористів, що діють у «державах, що не відбулись», 

можуть переміщувати свої операційні бази: якщо перебування в 

Афганістані стає занадто ризикованим, вони можуть мігрувати до Сомалі, 

Ємена і навіть до Європи. У результаті, «стабілізація» трьох або чотирьох 

джерел екстремістського насильства не призведе до надійного захисту 

Сполучених Штатів. Те саме можна сказати про такі загрози, як 

організована злочинність, яка знаходить комфортні умови для своєї 

діяльності неспокійних країнах Азії, Східної Європи і Латинської Америки 

[616]. 

Як зауважив учений Стюарт Патрік у 2006 р. в дослідженні 

передбачуваних загроз, що виходять від слабких держав, «вражає те, як 

мало фактичних свідчень підкріплює ці твердження і політичні розробки. 

Аналітики і високопоставлені політики просто припустили існування 

взаємозв’язку між слабкістю держави та загрозами національній безпеці 

розвиненим країнам і почали давати рекомендації та вживати відповідних 

політичних заходів». І навіть якщо взаємопов’язаність і взаємозалежність 

можуть створювати ризики, небезпеки в такому світі, найімовірніше, 

походять від сильних, добре керованих держав з недосконалим 

адміністративним регулюванням, ніж від слабких, з вадами управління. 

Фінансова нестійкість, яка може похитнути основи держав-лідерів, і кібер-
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атаки, які могли б дестабілізувати енергетичні та інформаційні мережі, 

являють собою надзвичайно актуальну проблему [616].  

Третя проблема полягає у необґрунтованій впевненості у 

здійсненності місії на практиці. Останнє десятиліття нагадало своїми 

трагічними подіями про те, що насильницьке державне будівництво просто 

не може бути здійснено сторонніми суб’єктами будь-яким раціональним 

або автентичним чином. Коли соціальний порядок став погано 

адаптуватися до процесів глобалізації світу, коли органи управління слабкі 

та персоналізовані або клептократичні, корупція набуває загрозливого 

характеру, а принцип панування права та закону характеризується 

відсутністю надійних способів відносно швидко провести основні 

соціальні, політичні, економічні та культурні реформи в країні [616].  

Сьогодні реальними претендентами на ключову роль у глобальному 

управлінні є ООН, «Група семи» і НАТО. Вони створювалися як 

різнопланові організації з різною компетенцією, сферою відповідальності 

та інстітуальними особливостями. ООН була єдиною універсальною 

організацією, проте під тиском НАТО і «Групи семи» міжнародний 

порядок також трансформується у бік розширення функцій і сфери 

відповідальності. НАТО вже не є чисто військовою організацією і 

претендує на «світобудівництво», а основний вектор її зусиль спрямований 

за межі євроатлантичного регіону. «Група семи» генерує нові режими та 

інститути, наприклад, Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї 

та матеріалів масового знищення, залучає до своєї роботи нових учасників, 

зміцнюючи механізми багатосторонньої взаємодії [608]. 

Рубіж між тією частиною світу, в якій все частіше замислюються про 

можливу відмову від суверенітету, і тією, де особлива увага приділяється 

його відновленню та зміцненню, поступово перетворюється на кордон між 

спільнотами держав «центру» і «периферії». Для багатьох квазідержав і 

територій він стає все більш нездоланним, перетворюючись на вододіл між 

«центром» і «периферією», «Північчю» та «Півднем», світом порядку і 
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світом хаосу, постсучасним і сучасним світом. Розкол сучасної цивілізації 

стає однією з визначальних рис нашого часу. Демографічний вибух у 

«третьому світі» збільшив чисельність населення в «державах, що не 

відбулись» і посилив їх позиції. Окремі країни, такі, наприклад, як Китай 

та Індія, зуміли, проводячи розумну політику, скористатися перевагами 

глобалізації та стати на шлях сталого розвитку. Однак значна частина 

держав, що знаходяться поза межами території, що позначається як 

«розширений Захід» (extended West), залишаються джерелами більшості 

нинішніх глобальних проблем – політичних, соціальних, економічних і 

навіть екологічних [617]. 

Нездатність будь-якої з держав або квазідержав забезпечити на своїй 

території дотримання мінімальних прав громадян дає підставу нав’язати їм 

«зовнішнє управління». Воно здійснюється за допомогою «гуманітарної 

інтервенції» з подальшим відчуженням частини території або повною 

окупацією миротворчими силами (як приклад можуть слугувати досвід 

НАТО в колишній Югославії, дії Росії в Придністров’ї, Південній Осетії, 

Абхазії та Україні, а також силове втручання низки європейських країн у 

справи їх колишніх колоній в Африці). Події останніх десятиліть свідчать 

про те, що країнам «центру» доведеться все частіше використовувати цей 

неоднозначний інструмент управління. Перешкодою на шляху його 

застосування є відсутність механізму його легітимації, що часом 

перетворює таке управління на чергове джерело хаосу, суперництва та 

взаємних підозр. Ось чому подібна політика, на наш погляд, повинна 

проводитися від імені міжнародної спільноти – можливо, через 

відтворення інституту підопічних ООН територій, керованих за мандатом 

великими державами або їх групами [617]. 

На переконання В. Л. Іноземцева та С. А. Карганова, консолідований 

варіант міжнародного порядку передбачає створення нового «концерту 

націй», що переслідує вищеописані цілі, але діє більш масштабно - шляхом 

відкритого домінування у світовому співтоваристві групи провідних, 
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найбільш потужних держав. Спільно вони здатні диктувати світовій 

спільноті свою волю та протидіяти наростанню хаосу як безпосередньо, 

так і через міжнародні організації. Ця концепція бачиться нам найбільш 

адекватною та послідовною, але водночас і важкореалізовуваною. Її 

головна перевага полягає в тому, що вона передбачає співпрацю провідних 

держав, які контролюють більшу частину світового валового продукту, 

виробляють основні нові технології та володіють важелями, не 

порівнюваними з потенціалом будь-якої з можливих коаліцій. Вироблення 

цими країнами стратегії колективних дій стала б вражаючим досягненням 

у сфері міжнародних відносин. Однак інституційна основа подібної 

парадигми виглядає поки вкрай невизначеною [617]. 

В. Л. Іноземцев і С. А. Карганов зокрема вважають, що 

реформування системи глобальних інститутів повинно розпочатися зі 

створення нових міжнародних структур, які координують взаємодію між 

країнами «центру». Наступний етап – це їх співіснування та конкуренція з 

уже наявними інститутами, в процесі якої коло учасників нових структур 

поступово розширюється. Нарешті, формуються інститути, що оптимально 

відповідають задачам порядку денного. На першому етапі можливості та 

ресурси, що є в розпорядженні розвинених країн, повинні 

використовуватися з метою вибудовування «центру» як союзу, що 

ефективно впливає на «периферію» та робить її більш керованою. Сьогодні 

відсутнє чітке ядро, навколо якого міг би початися процес консолідації: це 

могла б бути «п’ятірка» постійних членів Ради Безпеки ООН (можливо, 

розширена) або «вісімка» (можливо, також розширена). Нова коаліція, або 

альянс, проголосить свою вірність ідеалам, втіленим у Статуті ООН, і 

докладе зусиль до того, щоб дії Організації Об’єднаних Націй стали більш 

ефективними та рішучими [617]. 

На думку вчених, другий етап, найбільш складний, буде включати 

сукупність заходів щодо реформування ООН, яку слід наділити 

адекватними владними повноваженнями та силовими структурами. В. Л. 
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Іноземцев і С. А. Карганов припускають, що, можливо, доведеться 

повернутися до початкового варіанту Статуту ООН, в якому не 

передбачалося право націй на самовизначення, чітко конкретизувати 

вимоги до держав – членів ООН, а також прописати процедуру 

виключення або тимчасового призупинення членства країн. У разі успіху 

такої реформи країнам «центру» слід було б створити об’єднані збройні 

сили, що діють під егідою ООН, але керуються представниками великих 

держав. У разі ж провалу реформи достатньо імовірно, що держави 

«центру» виявляться вільними від зобов’язань і припинять  виконувати 

рішення, прийняті у рамках ООН. Вони тоді зможуть приступити до 

створення колективних військових структур і структур безпеки за межами 

ООН. В останньому випадку логічно припустити, що фундаментом таких 

стануть структури НАТО, хоча це і вимагатиме розпуску альянсу і 

формування на його основі нової військово-політичної організації, не 

обмеженої зоною відповідальності. Відтак, по завершенні другого етапу 

виникне серйозна політична і військова коаліція розвинених країн [617].  

На третьому етапі інституціоналізація нових міжнародних структур 

увійде у завершальну стадію. Країни «центру» отримають реальну 

можливість формулювати свої вимоги до решти держав. Виконання цих 

вимог не слід домагатися силою зброї: головний інструмент тиску на 

«периферію» – це умови економічного, технологічного та інформаційного 

партнерства з «центром», які можуть бути більш-менш сприятливими. 

Тільки у виняткових ситуаціях, таких, як запобігання гуманітарній 

катастрофі або допомога у відбитті агресії однієї з «периферійних» держав 

проти іншої, розвинені країни можуть вдаватися до використання воєнної 

сили. Основне завдання їх союзу – не скорити, а цивілізувати 

«периферійні» території, допомогти їх народам досягти рівня розвитку, що 

дозволить їм реалізуватися в якості повноправних суверенних держав. 

Лише для деяких «країн, що не відбулися», можливо, доведеться відновити 
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статус підмандатних територій із зовнішнім управлінням, використовуючи 

для цього норми, подібні до тих, що були прописані в Статуті ООН [617]. 

Підбиваючи підсумки аналізу проблеми «країн, що не відбулись» в 

рамках системних та світ-системних підходів, які поділяють світ на 

«центр» і «периферію», можна стверджувати наявність соціально-

економічної та політичної диференціації світу.  

Отже, соціально-економічна та політична диференціація виявляється 

у кілька способів. Першим назвемо розрив, який постійно зростає, між 

доходами на душу населення у розвинених країнах та тих, що 

розвиваються. Світовий валовий продукт за останні півсторіччя зріс з 3 

трлн доларів до 72,7 трлн доларів у 2012 р. [618], втім розподіл прибутку 

залишається надзвичайно нерівномірним. На відміну від майже десяти 

країн «великих виниклих ринків» (Бразилії, Індії, ЮАР, Туреччини, 

Польщі, Південної Кореї, Китаю, Аргентини, Мексики, Індонезії) 

населення більшості країн Африки, південної Азії та Латинської Америки 

відчуло за останні тридцять років зниження життєвого рівня. Згадані 

країни також жорстоко перенесли останні кризи, наприклад, фінансову 

кризу 1997-1998 рр., яка фактично призвела до знищення середнього класу 

у Південній Кореї, Таїланді та Індонезії, та останньої вже глобальної 

фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр., наслідки якої 

переживатимуться ще не один рік.  

Розвинені країни Заходу, в яких проживає лише четверта частина 

людства, витрачають на свої потреби 70 % усієї вироблюваної енергії, 75 %  

металів,  60 % продовольства, 85 % деревини. У цілому ж, 

найрозвиненішим країнам дістається 85 % світового доходу, тоді як більше 

мільярда людей перебувають у суцільних злиднях, і ця тенденція наростає. 

На дев’ятсот мiльйонiв, яким пощастило жити в багатій захiднiй зонi, 

припадає 86% споживчих витрат,  79% світового доходу, 58% світового 

споживання енергії i 74% всіх телефонних мереж. Для порівняння – на 

найбiднiшi 1,2 млрд світового населення припадає 1,3% світового 
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споживання енергії, 5% споживання м’яса та риби та 1,5% телефонних 

мереж. Глобальна нерiвнiсть з усіма її наслідками, поза сумнівом, слугує 

найбільшим джерелом жорсткої соціально-економічної диференціації 

учасників міжнародної системи [619, c. 59].  

За останнє десятиліття співвідношення рівня доходів багатих і бідних 

не тільки не скоротилося, але помітно зросло: з 13:1 в 1960 р., до 74:1, хоча 

в порівнянні з серединою століття сукупний обсяг споживання, судячи з 

оцінок ООН, зріс приблизно в 6 разів. Однак 86% його припадає зараз на 

1/5 частину населення, на інші 4/5, що залишилися, – 14%. Частка світового 

доходу, яка перебуває у розпорядженні найбіднішої частини людства, не 

просто мала - вона має тенденцію до зменшення: у даний час приблизно 1,3 

млрд людей живуть в умовах абсолютної бідності. Отже, поза «центром» 

світ-системи існує «периферія», що страждає від бідності та голоду [620]. 

Значно зросла і соціальна нерівність. Високорозвинені країни 

Півночі (менше десятої частини світового населення) орієнтуються на 

дохід у 30 тис. дол. на душу населення за рік, тоді як життєвий рівень 85% 

населення Землі не сягає 3 тис. дол. на рік. Спеціалізовані агенції ООН 

розрахували, що накопичення 20% найбільш заможної частини світового 

населення у 30 разів перевищувало накопичення 20% найбідніших 

мешканців міжнародної системи у 1960 р. А вже на початку ХХІ ст. це 

співвідношення дійшло до критичного – 78:1. Сьогодні дохід 500 млрд 

людей перебільшує дохід половини світового населення. Багатство трьох 

найзаможніших людей планети перевищує сукупний ВНП усіх найменш 

розвинених країн. Їхні статки більші за дохід 600 млн людей, які мешкають 

у 36 найбідніших країнах світу [619, c. 59].   

Отже, констатуємо, що надії на зближення полюсів – «центра» та 

«периферії» – в межах сучасної світ-системи та міжнародної системи в 

цілому уявляються на початку ХХІ ст. нездійсненними. Наприклад, у 

Бразилії заможні 10% населення отримують 48% усіх доходів нації. Усього 

лише десять телекомунікаційних компаній володіють 86% усього ринку 
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телекомунікацій на суму у 262 млрд дол.; 91% користувачів Інтернету 

припадає на розвинені країни (щоб придбати комп’ютер, мешканець 

Бангладеш має збирати кошти протягом вісімдесяти років, мешканцю ж 

розвинутої зони достатньо однієї місячної зарплатні). Англійська є мовою 

80% веб-сайтів, хоча цю мову не розуміють дев’ять з десяти мешканців 

планети. На перші 10 компаній припадає 84% світових досліджень і 

розробок. Більше 80% патентів, що видані у розвинених країнах, належать 

резидентам індустріальних країн; 97% усіх винаходів припадають на 

розвинені індустріальні країни [619, c. 60]. 

Все актуальнішою стає проблема голоду в країнах «третього світу», 

тоді як 1,2 млрд людей, які живуть на Заході, споживають їжі значно 

більше, ніж вони потребують. У США, наприклад, щорічно витрачається 

більше 100 млрд дол. для боротьби з наслідками переїдання. Їжа є 

найбільш рекламованим товаром у США, Франції, Бельгії, Австрії. 

Кожний другий американець страждає від зайвої ваги (55% населення), а 

кожний п’ятий – від повноти. Повнота американців коштує національній 

економіці 118 млрд дол. щорічно (не рахуючи 33 млрд дол., що йдуть на 

програми дієт та ін.). Зайва вага населення Британії спостерігається у 51% і 

є свідченням того, що чисельність повних людей за останні десять років 

подвоїлась. У Німеччині зайву вагу мають 50% населення. Поки більшість 

американців та європейців мають практично необмежені споживчі 

можливості, повсякденне життя мільйонів людей в Африці, Азії, 

Латинській Америці та у країнах колишнього радянського блоку 

позбавлена продовольчого достатку, якісного медичного обслуговування 

та освіти, так само, як і гідної роботи [621, с. 98].  

Більше половини населення планети страждають від недоїдання. 

Аналіз, що здійснили експерти ООН, показав, що 1,2 млрд людей 

страждають певним видом хвороби від недоїдання, вони просто 

голодують, а друга, більша кількість людей недоїдають. В Індії від голоду 

страждають 53% населення, а у Бангладеш – 56%, в Ефіопії – 48%. У п’яти 
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африканських країнах – Кенії, Малаві, Сьєра-Леоне, Замбії та Зімбабве – 

хронічно голодують 40% населення. П’ять мільйонів дітей вмирають 

щорічно від недоїдання, а багато мільйонів не здатні вчитись та 

опановувати професії, відчуваючи постійний голод. За оцінками, в 2010-

2012 рр. майже мільйон осіб хронічно недоїдали (за показниками 

енергетичної цінності раціону харчування). Це становить 12,5% населення 

світу (кожна восьма особа). З них переважна більшість – 852 мільйона – 

мешкають у країнах, що розвиваються, де в даний час, за оцінками, 

недоїдають 14,9% населення. Констатуються суттєві зміни у розподілі 

недоїдання, якщо порівнювати становище в 1990-1992 рр. і в 2010-2012 рр. 

Найшвидше частка осіб, що недоїдають, скорочувалася в Південно-Східній 

та Східній Азії (відповідно з 13,4 до 7,5% і з 26,1 до 19,2%), а в Латинській 

Америці – з 6,5 до 5,6%. За той же період частка Південної Азії зросла з 

32,7 до 35,0%, країн Африки на південь від Сахари – з 17,0 до 27,0% і 

Західної Азії та Північної Африки – з 1,3 до 2,9% [622]. 

Однією з найважливіших проблем у вік інформаційно-технологічної 

революції залишається проблема інформаційної нерівності та 

неписьменності в світі. Про це свідчить той факт, що більше половини 

дорослого населення 23 країн неписьменними. Мова йде насамперед про 

африканські країни, але також про Афганістан, Бангладеш, Непал, 

Пакистан, Гаїті. В цьому контексті зазначимо й існування гендерної 

проблеми, адже більше половини жінок у 35 країнах неграмотні. Крім 

перерахованих вище, мова йде про Алжир, Єгипет, Індію, Гватемалу, 

Марокко, Лаос, Нігерію, Саудівську Аравію. Півмільйона жінок щорічно 

прибувають у Західну Європу для сексуальної експлуатації. Якщо у 

відсотковому відношенні кількість неосвічених осіб у світі останнім часом 

знизилася, то в абсолютному показнику вона зростає. Значну роль у цьому 

відіграє те, що реальне життя таких людей підпорядковане архаїчним 

сімейним традиціям, які часто виправдовують багатодітність легендами, 

які витікають з низки забобонів. У результаті, розрив між розвиненими 
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країнами та країнами, що розвиваються, стає все більшим, утворюючи 

парадоксальну ситуацію одночасного природу письменних в абсолютних 

цифрах та неписьменних – у відносних [621]. 

На початку ХХІ ст. взяті разом країни, що розвиваються, зазначає 

відома українська вчена О. В. Зернецька, мали усього 4% комп’ютерів від 

загальної кількості комп’ютерів у світі. Дев’яти найбагатшим країнам 

належали 75% усіх телефонних апаратів. Тридцять найбідніших країн 

зовсім не мали газет, а в тридцяти інших виходило тільки по одній. Для 

порівняння: в Японії видається 125 щоденних газет, а у США – 1687. 

Середній показник для Європи – 39 газет на країну, тоді як в Африці їх 

лише три. Середній світовий показник щодо радіоточок – 330 на 1000 

населення. У багатих країнах він сягає 911 на 1000 осіб, а в бідних – 142 

приймачі на 1000 осіб. У 34 країнах зовсім немає телебачення. Середній 

світовий покажчик – 137 телевізорів на 1000 населення. В багатих країнах 

він дорівнює 447 телевізорів на 1000, і разючий контраст із цим 

показником становить цифра 36 телевізорів на 1000 осіб у бідних країнах 

[623, с. 51-52]. 

Такий вражаючий розрив у розподілі засобів масової комунікації 

дістав науковий термін «інформаційні провали» (від англ. – information 

gaps). Зрозуміло, що «інформаційні провали» спостерігаються і на рівні 

однієї окремо взятої країни, де існує нерівність у доступі до інформації 

серед різних груп населення. Втім найпоказовіша нерівномірність 

реєструється між країнами із різним рівнем розвитку. Більшість каналів 

глобальної комунікації контролюється більш розвиненими державами. Це 

означає, що вони мають потенціал для отримання та поширення 

інформації, а також можливість контролювати потік і зміст повідомлень, 

які надходять до менш розвинених країн. 

З-поміж критеріїв соціально-економічної диференціації згадаємо 

загальне зниження тривалості життя на планеті, яке контрастує з його 

підйомом у розвинених країнах. Тривалість життя знизилася нижче 60 
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років у 45 країнах, переважно африканських, але також в Афганістані, 

Камбоджі, Гаїті, Лаосі, Папуа Новій Гвінеї. Тривалість життя нижче 50 

років визначена у 18 країнах. У Сьєра-Леоне вона взагалі становить усього 

37 років. Рівень дитячої смертності раніше 5 років перевищує 10% у 35 

африканських країнах, а також у Бангладеш, Болівії, Гаїті, Лаосі, Непалі, 

Пакистані, Йемені. 

Необхідно зазначити, що винятково швидкий темп зростання 

населення і споживання людством природних ресурсів актуалізують 

питання про не відновлення та обмеження ресурсної бази планети. 

Підраховано, що за сучасних темпів споживання більшості 

невідновлюваних ресурсів людству вистачить лише на найближчу 

перспективу, яка обчислюється від кількох десятків до кількох сотень 

років, що зовсім небагато за історичними масштабами. При цьому слід 

мати на увазі, що значна частина наявних запасів, які зосереджені у 

родовищах, знаходиться у важкодоступних місцях або представлена 

відносно бідними рудами. Якщо не так давно людство видобувало 

більшість корисних копалин відкритим способом або на глибині, яка не 

перевищувала 600 м, то вже сьогодні ситуація суттєво змінилася. Місця 

видобутку корисних копалин виснажилися, і тепер нерідко стоїть задача 

розробляти родовища на глибині 8-10 км або на дні океану. Це потребує не 

тільки значних інвестицій, а й розробки нової техніки та технологій для 

видобутку й переробки. Отже, абсолютно нагальним є не тільки розвиток 

безвідходних технологій, а й розумне використати тих ресурсів, якими 

людство вже користується (причому найчастіше нераціонально) [619, c. 61-

62]. 

Ще одним фактором диференціації є посилення міграції бідного 

населення, яка і в майбутньому буде тільки зростати. Міжнародна 

міграційна служба ООН припускає, що на незаконному ввозі іммігрантів 

злочинні організації заробляють до 7 млрд дол. щорічно. Дослідники 

доводять цю цифру до 12 млрд доларів.  
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Утім неминучість протистояння «центру» та «периферії» 

«пом’якшується» кількома обставинами. По-перше, багата «Північ» 

настільки сильніше бідного «Півдня», що силове протистояння 

планомірного та розрахованого на серйозні силові зрушення характеру 

практично виключено. Звісно, дві країни «Півдня» (Індія та Пакистан) уже 

мають ядерний потенціал, проте їм ще дуже далеко до рівня розвинених 

країн «Півночі». По-друге, нації бідного «Півдня» не мають необхідної 

солідарності, не можуть знайти навіть віддаленого еквіваленту «руху 

неприєднання» середини ХХ ст., солідарності ОПЕК 1970-х рр., 

організаційного взаєморозуміння південних розвинених країн у ході 

порівняно короткого діалогу «Північ-Південь», що завершився у 1984 р. у 

мексиканському Канкуні. По-третє, у середовищі розвинених країн уже 

викристалізувалися «тигри», які успішно використовували сучасну 

технологію держави типу Південної Кореї та Сінгапуру. Крім всесвітньо 

визнаних «тигрів», до категорії учасників світового розвитку приєдналися 

Чилі, Домініканська Республіка, Індія, Маврикій, Польща, Туреччина. У 

менш благополучних країнах з’явились «острови сучасної технології» 

(Сан-Паулу у Бразилії або прикордонна мережа складальних заводів на 

півночі Мексики). По-четверте, з’являється усвідомлення проблеми 

деякими важливими країнами. Скажімо, Лондон дещо збільшив зовнішню 

допомогу країнам, що розвиваються. Британський уряд офіційно нагадав 

про існування загальнолюдських проблем. Серед них найбільш гострими 

вважаються такі, як глобальне потепління, деградація родючих земель, 

знищення лісів, втрата біологічних відмінностей, забруднення та 

необмежений лов риби в океанах, нестача прісної води, зростання 

населення та зменшення площі родючої землі. Всі ці проблеми серйозно 

загрожують сталому розвитку усього людства [621].   

Незважаючи на відсутність дієвої допомоги країнам «третього 

світу», загальна сума, що знаходиться у розпорядженні організованої 

злочинності, за офіційними даними ООН, сягла на початку ХХІ ст. 1,5 трлн 
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дол. Сьогодні транснаціональна організована злочинність є великим 

бізнесом, який має близько 870 млрд дол. прибутку на рік [624]. У той час, 

як знання Заходу про те, як позбавитись бідності, досягли нових висот, 

допомога бідній частині людства зведена до тривіальних сум. Пік 

допомоги Заходу бідним країнам був досягнутий у 1991 р. – 70 млн 

доларів. Ця цифра стала згодом зменшуватись насамперед через те, що 

зменшили розміри допомоги США, на які припадає 17% допомоги всієї 

індустріальної «Півночі». Навіть офіційні представники Комітету з 

допомоги бідним країнам Організації економічного співробітництва та 

розвитку дорікнули США за «неадекватність» допомоги країнам, що 

розвиваються. Міжнародна допомога сільському господарству у 

голодуючих країнах упала між 1990 та 2000 рр. на 50%, а загальна 

допомога найбагатших країн бідним знизилась до небачено низького рівня 

– 0,22% від їх колективного валового продукту. Ця частка зменшується та 

віддаляється від цілі, поставленої Організацією Об’єднаних Націй – 0,7% 

ВНП розвинутих країн. Зараз допомога Півночі Півдню становить – 0,25% 

північного ВНП, що на 50% менше рекордного рівня 1991 р. Рівень 

наданої допомоги за країнами є таким: Франція – 0,48% ВНП, Німеччина –  

0,33%, Японія – 0,20%, Британія – 0,27%, США – 0,12-0,08% ВНП. 

Американський уряд заспокоїв своїх платників податків: 80% усіх сум 

допомоги фактично витрачається на потреби американських корпорацій та 

американських консультантів [625, с.304].  

Перспектива на найближчі 30-50 років не дозволяє сподіватися на 

наближення рівня бідних країн до рівня багатих. Для бідних країн 

практично головною умовою виходу зі стану безнадійної відсталості є 

збільшення споживання енергії. На початку третього тисячоліття 

найбільше енергії світу дає нафта (39,5%); за нею слідує вугілля – 24,3%, 

природний газ – 22,1%, гідростанції – 6,9%, атомні станції – 6,3%. У 

розвинених країнах значне місце посідає атомна енергія: 79% – у Франції, 

60% – у Бельгії, 39% – у Швейцарії, 37% – в Іспанії, 34% – в Японії, 21% – 
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у Британії, 20% – у США. У світі діють 434 атомні реактори, що 

виробляють електрику. ОЕСР припускає, що до 2025 року дві третини 

новоутвореної енергії повинні припадати на розвинені країни. Звідти ж 

може прийти енергія до найбідніших двох мільярдів світового населення, 

які сьогодні абсолютно не користуються електрикою [625, с. 305].  

Такі країни, як Китай, найближчими десятиліттями, в основному, 

отримуватимуть основну енергію з нафти (після 1995 р. і Індія, і Китай 

перевершили можливості використання власних нафтових родовищ і все 

частіше звертаються до країн Перської затоки). Все це призведе до 

загострення взаємовідносин між країнами регіону [626, с. 142].  

Одним із імовірних сценаріїв, на думку С. Кауфмана, дослідника 

Ради національної безпеки США, «може бути війна, що ініціюється 

економічною нерівністю «Півночі» та «Півдня» з масовими збитками». 

Розповсюдження зброї масового знищення робить ситуацію 

вибухонебезпечною. У країн «Півдня» на початку ХХІ ст. з’явилась ядерна 

зброя, тож кількість ядерних держав серед світових країн-бідняків, яким 

майже немає чого втрачати, може зрости. Особливо напружений період, за 

багатьма прогнозами, почнеться після 2015-2020 рр. [627, с. 56]. 

Отже, можна зробити такі попередні висновки: досить важко 

довести, що утворення єдиної світової економіки зробило розвинені країни 

біднішими; розвинені країни, безумовно, стали залежними у процесі 

міжнародного поділу ринку праці, але і всі інші країни значною мірою 

відчувають залежність від інших; індустріалізація у будь-якому разі веде 

(часто повільно) до стійкого типу розвитку у міру загострення міжнародної 

конкуренції у виробничому секторі; торгівля, спеціалізація та 

використання унікальних особливостей кожної країни завжди вели до 

позитивних результатів; майбутнє країн «третього світу» залежить від 

стратегії розвитку та рівня компетентності правлячої еліти бідних країн.  

Відповідно якщо не відбудеться консолідація «центру» навколо 

вирішення проблем «периферії», може настати масове розчарування не 
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тільки у глобалізації, а й у несправедливому світовому порядку. Це 

загострення може стати причиною мілітаризації бідних країн та отримання 

ними засобів масового знищення. Основна відмінність міжнародного  

порядку, що формується за умов динамічних змін ХХІ ст., від 

міжнародного порядку ХХ ст. полягає у знеціненні такого поняття 

реалізму та неореалізму, як «баланс сил». Зниження ймовірності конфлікту 

між великими державами і зближення їхніх позицій з більшості спірних 

міжнародних проблем можуть привести до створення альянсу розвинених 

країн, здатного за потенціалом протистояти об’єднаним силам 

«периферійних» держав. Внаслідок цього «держави, що не відбулись» 

відмовляться брати участь у демократизації міжнародної системи.  

Одночасно з цією проблемою констатується ігнорування країнами 

«центру» порушення загальноприйнятих норм і прав людини в країнах 

«периферії», від курсу на розповсюдження зброї масового знищення до 

спонсорування терористичної активності. Коаліція розвинених країн зможе 

встановлювати норми поведінки на міжнародній арені, а також правила, 

що обмежують ступінь свободи урядів щодо власних громадян. Водночас 

актуальною залишається проблема відновлення системи управління в 

країнах «периферії» зусиллями окремих великих держав або їх коаліції, але 

не з метою експлуатації природних багатств або людських ресурсів цих 

країн, а заради захисту елементарних прав їх громадян та надання їм 

гарантій дотримання цих прав. Основу сучасної міжнародної системи, 

незважаючи на суттєві трансформаційні процеси, все ще становить 

Вестфальська міжнародна система та порядок, які мають бути зміненні 

відповідно до умов та викликів ХХІ ст. І передусім ідеться про 

встановлення пріоритету прав людини над правами народів, націй і держав 

[628, c. 226 ]. 
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3.3. Реформування ООН як інституційної основи функціональної 

консолідації міжнародного порядку 

 

 

Формування нового міжнародного порядку та системи міжнародних 

відносин відбувається на тлі загострення протиріч і кризових явищ. 

Останніми десятиліттями держави зіткнулися з такими загрозами, як 

міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочинність, 

загроза ядерного тероризму, глобальне потепління, бідність, енергетична 

криза, криза міжнародного права та дипломатії. Слід визнати, що з 

подібними загрозами безпеці держави не можуть впоратися самостійно. 

Для вирішення цих завдань у 1945 р. була створена ООН та Рада Безпеки 

ООН, на яку покладено основну відповідальність за підтримання 

міжнародного миру та безпеки. Однак діяльність ООН в цілому і система 

колективної безпеки зокрема виявилися не настільки ефективними, як 

передбачалося. 

Однією з тенденцій розвитку сучасної світової системи є  

інституціоналізація глобальної політики. Вона полягає в кількісному та 

якісному збільшенні багатосторонніх угод, глобальних і регіональних 

інституцій, режимів і мереж міжурядової політики. Сьогодні необхідно 

враховувати той факт, що якщо світові релігії спиралися на регулювання 

на основі моралі, то сучасна міжнародно-правова ідеологія – на норми та 

інститути. Якщо «концерт» європейських монархій XIX ст. припускав 

наявність механізмів усного узгодження дій на тимчасовій основі (ad hoc), 

то Статут Ліги Націй встановлював якийсь формалізований у принципах і 

правилах механізм регулювання міжнародних відносин, що отримав 

закінчену форму в Статуті ООН [629]. Цей комплекс в своєму розвиткові 

далекий від того, щоб бути глобальним управлінням з потужними 

юридичними повноваженнями і правом примусу. Однак він значно 

більший, ніж проста система обмеженої міжурядової кооперації, тому що 
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містить велику кількість наддержавних утворень і регіональних 

організацій, інституційне ядро яких становить ООН. Певну політичну 

орієнтацію цей комплекс отримує від діяльності «Групи семи» і «Групи 

двадцяти», що певною мірою виконують регулятивну функцію світової 

системи, а також від визначених у межах ООН пріоритетів [630].   

Серед учених, чиї наукові доробки присвячені проблемам 

реформування ООН, діяльності ООН з підтримання міжнародного миру і, 

зокрема, діяльності Ради Безпеки ООН, можна виділити роботи 

вітчизняних, російських і зарубіжних дослідників. З українських на 

особливу увагу заслуговують дослідження І. Г. Білас [631], В. Бруза [632], 

Н. Б. Білоусової [633], І. Бочука [634; 635 ], В. І. Головченка [636], 

C. П. Галакі [637], О. А. Коппель, О. С. Пархомчук [638], В. М. Матвієнко 

[639], Ю. С. Скорохода [640; 641; 642], К. В. Смірнова [643], 

С. О. Телешуна [644], О. М. Шпаковича [645]. Серед російських вчених 

виділяються Д. В. Андрєєв [646], М. С. Айрапетян [647], 

М. Л. Вишневський [648], Л. Є. Грішаєва [649], В. Ф. Заємський [650], 

Ю. Д. Ільїна [651], С. В. Кортунов [652], А. А. Кокошин [653], В. Б. Крилов 

[654], В. Н. Лунін [655], Р. Е. Малаян [656], В. А. Манжола [657], 

С. В. Молодцов [658], Г. І. Морозов [659], А. А. Орлов [660], Б. Філдіс 

[661], В. Н. Федоров [662] тощо. Західна дослідницька група представлена 

такими вченими, як Д. Боско [663], Л. Бленчфіл [664], Д. Волтер [665], 

А. Соломон [666], К. Блеквел, П. Стюарт [667], К. Кайзер, П. Крістер [668], 

П. Джеймс [669], Л. Мартіні [670], Г. Ньют, С. Мерфі 671[], Т. Монбріаль 

[672], А. Робортс [673], Ч. Саймон [674], М. Сміт [675]. 

Наразі констатуємо наявність кількох проектів глобального 

управління міжнародною системою в умовах консолідації міжнародного 

порядку. Частіше пропонується створення нової універсальної 

міжнародної організації та спроба реформування ООН. Однак позиція 

більшості вчених, які займаються дослідженням цієї проблематики, 

зводиться до того, що сьогодні реформа ООН є оптимальним варіантом.  
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Таке переконання ґрунтується на тому, що ООН не просто 

накопичила значний досвід, але формально посідає центральне місце в 

ієрархії міжнародних інститутів. ООН є універсальною організацією, сфера 

відповідальності якої охоплює практично всі області міждержавних 

відносин, а рішення Ради Безпеки ООН обов’язкові для всіх держав-членів 

[676, c. 53]. 

Однак ООН на сьогодні не змогла стати інституційною основою 

консолідації міжнародного порядку. На зламі тисячоліть ООН виявилася 

неспроможною запобігти низці кривавих конфліктів і військових 

переворотів. Це актуалізує питання про причини її недостатньої 

ефективності як евентуального органу глобального управління. Критична 

позиція науковців і політичних діячів пояснюється тим, що ООН ніколи не 

була ефективним інструментом вирішення нагальних проблем людства. У 

межах біполярного та однополярного міжнародного порядку ООН 

виявилась однаково безсилою, щоб запобігти локальним конфліктам, 

гарантувати нерозповсюдження ядерної зброї, поширювати демократію, 

вирішувати питання боротьби з бідністю та забезпечення сталого розвитку 

міжнародної системи [677, c. 6,7].  

Протилежна ж позиція вчених спирається на позитивні досягнення 

ООН і впевненість у наявності умов для ефективного реформування. 

Політики та експерти, які належать до цієї групи, підкреслюють, що саме 

існування ООН викликано потребами світової спільноти і було б 

недалекоглядно відмовлятися від міжнародної універсальної організації 

такого рівня, не спробувавши її вдосконалити і зміцнити. 

Професор Єльського університету Пол Кеннеді належить до 

прихильників реформування ООН. У своїй науковій праці «Парламент 

людства» він робить спробу дати повну картину діяльності ООН в різних 

сферах – таких як безпека, економічне співробітництво, культура, права 

людини. Структура наукового дослідження охоплює весь спектр питань, з 

якими стикалася організація протягом свого існування. Автору важливо 
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було визначити співвідношення досягнень і невдач організації. Дослідник 

зокрема підкреслює, що «незалежно від того, чи схвалюємо ми минулі 

результати діяльності цієї організації чи ні, зміни, що мають місце у 

світовому співтоваристві, змушують нас звертатися до неї знову. Якби 

міжнародних організацій у даний час не існувало, ми повинні були б 

створити їх, хоча і в дещо іншому вигляді, ніж той, в якому вони існують 

тепер. ООН принесла величезні переваги нашому поколінню, і за наявності 

цивільної рішучості та великодушності всіх тих із нас, хто може зробити 

ще більшій внесок в її діяльність, принесе користь ще й поколінням наших 

дітей і онуків» [678, с. 290]. 

Традиційно вважалося, що ООН є єдиною універсальною 

організацією світової системи, «вищим носієм та охоронцем сучасного 

міжнародного права», і в цій якості вона користується найвищим 

моральним авторитетом. Однак сьогодні така точка зору поставлена під 

сумнів. Не тільки фахівці-міжнародники, а й представники неурядових 

організацій висувають ідеї докорінної реформи ООН і радикального 

перегляду її Статуту [679]. В одному зі своїх виступів Дж. Гіргон, 

директор Центру досліджень «Групи семи» при університеті Торонто, 

заявив, що «Рада Безпеки ООН, Статут ООН, сам устрій цієї організації 

абсолютно не відповідають викликам XXI ст. ООН створена в інтересах 

суверенних держав-націй, а в еру глобалізації цим державам зникають» 

[680, c. 256]. 

У ґрунтовній дискусії щодо реформування ООН виявилися глибокі 

розбіжності між учасниками цієї організації з питань черговості реформ, 

ступеня їх радикальності та власне перетворень. Найбільш 

обговорюваними питаннями в контексті реформування ООН стали такі:  

- забезпечення більшої ефективності ООН у питаннях міжнародної 

безпеки й удосконалення інструментарію миротворчості й кризового 

регулювання;  
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- розширення можливостей залучення ООН у внутрішні справи 

держав через політичну нестабільність, порушення прав людини, 

екологічні або гуманітарні катастрофи;  

- підвищення ролі ООН в галузях екології, міграції, регулювання 

інформаційних потоків тощо; 

- зміна порядку фінансування діяльності ООН і принципів 

використання її фінансових ресурсів;  

- модифікація ролі Генеральної Асамблеї з метою підвищення її  

здатності приймати дієві рішення;  

- більш чітке визначення статусу Генерального. Секретаря ООН і 

радикальна перебудова роботи Секретаріату ООН;  

- уточнення функцій і ролі спеціалізованих установ ООН, 

координація їх діяльності, розширення повноважень Міжнародного Суду;  

- підвищення ефективності роботи Ради Безпеки й зміна її складу;  

- неефективна діяльність, спрямована на нерозвинені країни;  

- привілейований стан постійних членів Ради Безпеки;  

- тенденція до створення однополярної структури світової системи зі 

США у ролі  лідера;  

- нагальна потреба у вирішенні фінансової кризи Організації за 

допомогою включення найрозвиненіших країн світу до категорії постійних 

членів Ради Безпеки [633, с.145-146]. 

Критика на адресу ООН пов’язана з її надмірною бюрократизацією, 

дублюванням функцій різних структур. Крім цього, ООН критикують за те, 

що вона більше реагує на кризи, ніж запобігає їм. Проте ООН має 

достатній потенціал для перетворення на політичний інструмент 

вирішення світових проблем, на визнаного гаранта глобальної та 

регіональної стабільності. Водночас для досягнення цієї мети необхідно 

здійснити реформи, що стосувалися б основних органів та інститутів ООН. 

Основною, найбільш складною та суперечливою є реформа Ради Безпеки 

[681]. 
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Низка науковців особливо підкреслюють проблему невиконання як 

Радою Безпеки ООН (РБ ООН), так і державами-членами положень 

Статуту ООН. Діяльність РБ ООН з моменту її створення була часто 

неефективною через нереалізованість багатьох положень Статуту ООН, які 

стосуються безпосередньо РБ ООН, відповідальної за підтримку 

міжнародного миру і безпеки [682]. Сьогодні фактично будь-який 

постійний член РБ ООН, який належить і до «ядерного клубу» (США, 

Китай, Росія, Великобританія, Франція), може накласти вето на рішення 

інших членів, що зумовлює напругу міжнародної обстановки та 

загострення протиріч. 

Науковці, які критично ставляться до перспектив ООН, 

стверджують, що за організацією можуть залишитися функції гаранта 

глобальної стабільності, безпеки та миру між великими державами, а 

також функції з боротьби з бідністю, голодом і пандеміями. На «Групу 

семи» у такому випадку покладаються основні функції щодо глобального 

управління. Однак «Група семи» зможе виконувати такі функції лише в 

разі формалізації її структури та розширення її кількісного складу, 

принаймні, за рахунок включення до неї КНР. З приєднанням КНР до 

«Групи семи» вона остаточно зможе здобути контури неформального 

інституту глобального управління. Проте сам факт можливого переходу 

низки функцій ООН до «Групи семи» може мати серйозні наслідки для 

зміцнення та формалізації даного формату. З урахуванням зростання ролі 

«Групи семи» та «Групи двадцяти» у вирішенні глобальної фінансово -

економічної кризи вони будуть змушені шукати взаємоприйнятний варіант 

розподілу повноважень в інтересах зміцнення міжнародної стабільності. 

Своєю чергою НАТО має можливість виконувати функції регулювання 

світових військово-політичних питань. Глобальна фінансово-економічна 

криза 2008-2009 рр. актуалізують консолідацію міжнародного порядку, 

«групове» глобальне управління та можливий розподіл притаманних ООН 

функцій між різними міжнародними інститутами [536]. 



  271 

Провідні учасники міжнародної системи не спромоглися, наприклад, 

зупинити агресію РФ щодо України, а це гостро ставить питання про 

наявність кризи міжнародного права і дипломатії. Міжнародне право 

трактується і сприймається учасниками міжнародної системи по-різному, 

що нівелює міжнародні закони, дозволяє спотворювати їх і діяти 

відповідно до власних амбіцій та інтересів. Приміром, саме Статутом 

ООН, в якому йдеться про право нації на самовизначення, РФ 

виправдовувала свої дії під час анексії Криму. Однак Крим не є 

національним регіоном, як не існує і нації «кримчан». Фактично створено 

прецедент реалізації права регіонів на самовизначення, що посилить 

нестаціонарність, фрагментацію та реструктуризацію світової системи.  

Цей прецедент супроводжується однією з визначальних глобальних 

тенденцій – «фрагмеграцією». Цей термін введений в науковий обіг 

американським ученим Дж. Розенау та об’єднує дві суперечливі тенденції, 

які реструктуризують міжнародний порядок [569, с. 28]. Вони 

прискорюють глобалізаційні та інтеграційні процеси з одного боку, а з 

іншого сприяють локалізації, децентралізації та фрагментації світової 

системи. Представники неоліберального напряму науки про міжнародні 

відносини переконані, що подальша фрагментація неминуча, і у ХХІ ст. 

може утворитися більше ста нових держав [683, c. 165].  

Однак нові учасники міжнародної системи у реструктуризованому 

міжнародному порядку будуть змушені співпрацювати та створювати нові 

інтеграційні об’єднання та реінтегруватися на нових умовах. Наприклад, 

свого часу Чехословаччина дезінтегрувалася, але згодом фактично 

реінтегрувалася в складі ЄС, з єдиною валютою, прозорими кордонами та 

вільним переміщенням робочої сили і товарів. Отже, світова система в 

процесі фрагментації реінтегрується на нових правилах і засадах – 

відбувається процес фрагміграції [684, с. 132,133]. 

Зростання взаємопов’язаності інтеграційних і дезінтеграційних 

процесів, глобалізації та фрагментації призводить до глобальних 
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політичних, соціальних, економічних, технологічних і культурних 

трансформацій. Вони є не тільки міжнародними за своїм характером, а й 

багаторівневими та відображені у конкретних моделях регіоналізму й 

навіть на рівні державної цілісності» [685, с. 203-205]. 

Світова система початку ХХІ ст., незважаючи на інституціоналізацію 

глобальної політики, має поліцентричний характер ‒ відсутність легальної, 

закріпленої міжнародним правом монополії на владу, яка належить будь-

якій державі чи міжнародній організації, що закріплюється положеннями 

ООН про головні принципи рівноправності та рівнозначності суверенних 

держав. Світова система не має єдиного центра, уповноваженого на 

застосування насильства для врегулювання конфліктів. Попри існування 

ООН, природа міжнародних відносин, на переконання представників 

реалістичного та неореалістичного напрямів, є анархічною [686, с. 11]. 

На цьому тлі відбувається трансформація національної ідентичності. 

Все більше громадян світу проголошують свою планетарну ідентичність і 

прагнуть не бути прив’язаними до національних кордонів держав. У 

майбутньому цей процес може сприяти посиленню відповідальності 

людства за всю планету, бажанню відстоювати загальні планетарні 

інтереси на противагу інтересам окремої держави, а відповідно – 

консолідації та колективної відповідальності за сталий розвиток людства. 

Такі трансформації планетарної ідентичності зможуть викликати дискусії 

серед держав консолідованої демократії щодо планетарного громадянства.  

У ХХІ ст. найважливішою умовою сталого розвитку світової системи 

є цілеспрямоване та усвідомлене зростання гуманності цивілізації та 

розширення прав і свобод громадянина. Авторська позиція ґрунтується на 

тому, що з науково-технічним розвитком цивілізація має ставати 

гуманнішою з метою виходу на наступний рівень розвитку і запобігання 

занепаду. ХХ – початок ХХІ ст. позначилися дихотомією з питання 

гуманності. З одного боку констатується підвищення рівня гуманності, 

прав людини, зростання ролі міжнародного права, а з іншого боку не 
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припиняються війни, конфлікти та порушення прав людини. В цьому 

контексті консолідація міжнародного порядку повинна сприяти розвитку 

гуманної планетарної цивілізації. 

 На сьогодні єдиним правовим міжнародним актом, що зобов’язує всі 

держави світу дотримуватись його положень, є Статут ООН. Він є 

орієнтиром у діяльності як державних, так і недержавних учасників 

міжнародної системи. На принципи Статуту посилаються всі найважливіші 

міжнародно-правові документи, хоча його тлумачення часто виявляються 

суперечливими. У ньому закладені основи розвитку системи колективної 

безпеки та проголошені демократичні ідеали цивілізованого світу. 

Принципи Статуту ООН мають і надалі бути основою міжнародного права, 

принципів і норм міжнародної поведінки. Однак наразі принципи ООН не 

виконуються і мають скоріше декларативний характер. Про це, наприклад, 

свідчить принцип рівноправності. Держави світової системи не є 

рівноправними та диференціюються за рівнем політичного впливу на 

світові процеси, військовою могутністю, економічним і науково-технічним 

потенціалом, територією, населенням, природними ресурсами тощо.  

Одним із нагальних питань, що обговорюється в контексті перегляду 

й оновлення положень Статуту ООН, є право вето постійних членів Ради 

Безпеки. У системі міжнародних відносин на всіх рівнях із середини ХХ 

ст. відбулися кардинальні зміни. Наприклад, змінився кількісний склад 

учасників організації. В момент заснування з п’ятдесяти однієї  держави-

засновниці лише чотири представляли держави Африки і вісім – країни 

Азії. Згодом членами ООН стали майже всі африканські та азійські 

держави. Разом з цим змінилася соціально-економічна та політична 

конфігурація держав світу. З державами – учасниками міжнародної 

системи взаємодіють різноманітні міжнародні урядові та неурядові 

організації, кількість і вплив яких на міжнародну політику істотно зростає. 

Руйнування біполярного та формування нового міжнародного порядку 

вимагають переосмислення ролі та місця ООН у ХХІ ст. Необхідно взяти 
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до уваги і той факт, що Статут ООН був прийнятий у «доядерному 

столітті». Зі створенням зброї масового знищення зазнав кардинальних 

змін і зміст поняття міжнародного миру та безпеки. Нова концепція 

безпеки охопила не тільки військові, а й політичні, економічні, екологічні 

та інші важливі аспекти міжнародних відносин. 

Найважливіші зміни у взаємодії учасників міжнародної системи 

викликані різким збільшенням їх кількості, що безпосередньо впливає на її  

структуру та вимагає пристосування діяльності ООН до потреб часу ‒ 

покращення механізмів взаємодії ООН з міжнародними урядовими та 

неурядовими організаціями. Розширення кількісного складу учасників 

міжнародної системи  сприятиме встановленню нових форм 

багатосторонньої та глобальної політики. Завдяки новітнім інформаційно -

комунікаційним технологіям на консолідацію міжнародного порядку разом 

із державами впливають і міжнародні урядові та неурядові організації. 

Тому актуальним стає питання їх залучення до системи ООН і взяття ними 

участі у реформуванні організації. 

Збільшення кількості міжнародних угод і посилення регулювання 

міжнародних відносин трансформує внутрішню та зовнішню політику 

держав. Відбулися суттєві трансформації в масштабі та змісті 

міжнародного права, форми якого у ХХ ст. – від закону, що контролює 

війну, до права, яке визначає злочини проти людства, екологічні питання 

та права людини – створили компоненти, які можуть розглядатися як 

основи «космополітичного права», права, котре обмежує політичну владу 

окремих держав, а також посилює позиції громадянського суспільства 

[687, с. 90-93].  

«Саміт тисячоліття + 5» у вересні 2005 р. чимало науковців й 

експертів розцінили як початок нагальних реформ інститутів ООН. Утім 

більшість членів ООН не мають наміру змінювати форми участі 

громадянського суспільства та розширяти його права у глобальному 

управлінні [688]. 
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Проблема полягає і в тому, що сьогодні в ООН навіть не існує 

термінологічної єдності для опису недержавних учасників міжнародної 

системи. Це є причиною нечіткості у формулюванні ролі та функцій 

недержавних організацій в системі ООН, наприклад, відмінностей в 

задачах і цілях громадянського суспільства та приватного сектора. 

Міжнародні недержавні організації (МНДО) спільно з державами – 

членами ООН мають визначити роль і функції недержавних організацій у 

глобальному управлінні [689].  

На сьогодні членами організованої за міжурядовим принципом ООН  

є винятково суверенні держави. Їх членство ґрунтується на політичній 

легітимності власних урядів. Своєю чергою МНДО не мають чітко 

визначеної та цілісної легітимної бази, без якої немислима їх участь у 

роботі ООН. Важливо, що МНДО контролюють діяльність країн – членів 

ООН на національному та міжнародному рівнях. Самі ж МНДО не 

підлягають ніякому контролю з боку сторонніх суб’єктів. Чимало МНДО 

розцінюють перспективи на власну участь у нинішньому процесі реформ 

нижче, ніж під час проведення міжнародних конференцій ООН у 1990-х 

рр. (конференція в Ріо де Жанейро зі сталого розвитку 1992 р. або 

Всесвітня конференція зі становища жінок у Пекіні в 1995 р.). Наприклад, 

на «Саміті тисячоліття + 5» у вересні 2005 р. доповідачами виступили 

лише три представника від МНДО. Проте варто зазначити, що проведення 

слухань Генеральної Асамблеї за участі МНДО в червні 2005 р. надало їм 

нову, неформальну можливість участі [689, с. 172-175]. 

Наразі розглянемо найважливіше питання – реформування Ради 

Безпеки (РБ) ООН. На сьогодні діяльність РБ ООН регулює Статут ООН і 

Тимчасові правила процедури РБ ООН, прийняті на її першому засіданні 

та згодом не раз змінені. На даний момент до РБ ООН входять 15 держав-

членів: 5 постійних і 10 непостійних, які обираються за квотами (5 – від 

країн Азії та Африки, 1 – від регіону Східної Європи, 2 – від держав 

Латинської Америки, 2 – від регіону Західної Європи та інших держав). 
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У процесі опрацювання питань, пов’язаних з реформуванням РБ 

ООН, більшість учених, аналітиків й експертів звертають увагу на 

необхідність розширення складу Ради до двадцяти п’яти членів. 

Пропонується додати десять додаткових місць, які порівну 

розподілятимуться між п’ятьма новими постійними і п’ятьма новими 

непостійними членами. Тобто структура РБ складатиметься з десяти 

постійних членів, які мають право вето, і п’ятнадцяти непостійних. В 

якості постійних членів РБ частіше пропонується розглядати Індію, 

Бразилію, Німеччину, Японію і Єгипет. Включення в якості постійних 

членів Ради ФРН і Японії, які роблять найбільший фінансовий внесок в 

Організацію, свідчитиме про подолання ООН стереотипів часів Другої 

світової війни. Індія має економіку, що прискорено зростає, і є 

густонаселеною державою свого регіону. Надання Бразилії місця 

постійного члена РБ ООН забезпечить представництво Латинської 

Америки в даному органі. Включення Єгипту як найбільш політично та 

фінансово стабільної держави Африки забезпечить представництво 

Африканського регіону в РБ ООН [682].  

Отже, все зазначене свідчить про те, що в контексті зміцнення миру 

надзвичайно важливим залишається питання реформи Радбезу ООН. Це 

пояснюється змінами в міжнародних відносинах, які вимагають адаптації 

принципів ООН до нових реалій. Реформа ООН вимагає особливого 

підходу, оскільки багато залежатиме від «п’ятірки» постійних членів. 

Констатуємо, що питання про майбутнє Ради Безпеки найбільш дискусійне 

і викликає розбіжності. Рада Безпеки є головним органом ООН, тому що на 

нього покладено основну відповідальність за підтримання миру та безпеки. 

Згідно зі Статутом ООН, держави-члени зобов’язані приймати і 

виконувати рішення РБ. Такі рішення, на відміну від рішень Генеральної 

Асамблеї, є юридично обов’язковими для всіх держав – членів ООН. 

Рада Безпеки вже давно піддається потужній критиці з боку країн,  які 

не є постійними членами. По-перше, її називають неефективною, 
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нагадуючи про невдачі у врегулюванні воєнних конфліктів (криза в 

Перській затоці, конфлікт в Югославії, вторгнення американських військ в 

Ірак). По-друге, говорять про її недопредставництво: регіони Африки, Азії, 

Східної Європи, Латинської Америки та Карибського басейну не мають 

постійних місць у Раді. Їх позиція спирається на те, що організація діє в 

основному в країнах, що розвиваються, і вони повинні мати можливість 

самостійно вирішувати власну долю. Звідси випливає сумнів основної 

маси держав-членів ООН у легітимності Ради Безпеки, яку часто 

порівнюють із середньовічним замком, «що належить п’яти феодальним 

власникам» [690], які керуються при прийнятті рішень лише своїми 

національними інтересами. Отже, основна вимога країн, що розвиваються, 

– надання їх представникам постійних місць у Раді. Вони вважають, що 

розширена Рада Безпеки працюватиме більш ефективно. По-третє, 

постійній критиці піддаються методи роботи Ради Безпеки.  

Особливе незадоволення викликають закриті засідання, на яких 

приймаються важливі рішення. Для того, щоб підвищити довіру до 

процесу прийняття рішень Радою, необхідна відкритість і тісний діалог 

між Радою й іншими членами ООН. Члени Організації, що не входять до 

складу Ради Безпеки, наполягають на наданні їм можливості робити внесок 

в роботу Ради. 

Констатуємо, що намітилася криза у відносинах між Радою Безпеки і 

країнами, які не є її членами. Треба визнати, що їх претензії щодо Ради 

небезпідставні. Склад постійних членів РБ не відбиває нової розстановки 

сил у світі і не представляє адекватно інтересів усіх регіонів, що, 

природно, викликає невдоволення основної маси держав – членів ООН 

[691]. 

У цілому, реформа Ради Безпеки ООН передбачає різноманітні 

пропозиції, які включають процедурні реформи, такі, як її розширення, 

обмеження права вето, наявне у п’яти постійних членів. На практиці 

зазвичай мається на увазі план реорганізації структури або розширення 
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числа членів. Так, РФ виступає за те, щоб розширення РБ ООН відбулося, 

але тільки на основі досягнення широкої згоди. Основна ж позиція Китаю 

ґрунтується на тому, що РБ ООН має провести необхідну реформу, однак 

при реформуванні РБ ООН необхідно переважно посилити представництво 

країн, що розвиваються. 

Робоча група Генеральної Асамблеї з Реформи Ради Безпеки ООН 

випустила доповідь, яка стосується більш рівного представництва і 

збільшення кількості членів Ради Безпеки. Доповідь містить 

рекомендаційне компромісне рішення із впровадження міжурядових 

переговорів щодо реформи. Доповідь спирається на змінювані реалії 

перехідного періоду і пропонує поняття «тимчасової перспективи». 

Передбачається, що держави-члени розпочнуть переговори, підсумки яких 

повинні бути включені у короткострокові міжурядові домовленості. 

Вирішальною для «тимчасової перспективи» є постановка задачі 

скликання конференції про перегляд повноважень форуму з обговорення 

змін стосовно першочергових реформ ООН, які повинні бути здійснені 

найближчим часом, і для досягнення домовленостей, які не могли бути 

досягнені раніше. 

Однак консенсусу щодо масштабу розширення РБ поки не існує. 

Члени організації також мають розбіжності з приводу критеріїв щодо 

виділення місць в РБ. До уваги могли б братися чинники, що стосуються 

внеску країн у підтримання миру та безпеки, принципів справедливого 

географічного розподілу, кількості населення потенційних членів, їх 

фінансової та військової участі в миротворчих місіях ООН. Розбіжності 

також існують щодо того, чи повинні показники країн враховувати їх 

майбутній, а не нинішній, потенціал і як далеко це майбутнє простягається. 

Більше того, будь-які запропоновані додавання до Радбезу, особливо в 

його постійний склад, викликають опір з боку регіональних суперників 

країн, що претендують на членство в цьому органі [692]. 
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Аналізуючи правову природу повноважень РБ ООН і як наслідок, її 

значення в підтриманні міжнародного миру і безпеки, дослідники не 

обходять стороною питання співвідношення волі держав – членів ООН і 

волі Ради Безпеки як одного з найважливіших органів Організації. При 

вивченні даного питання завжди необхідно враховувати те, що воля 

міжнародної організації завжди обумовлена волевиявленням держав-

членів, і в цьому сенсі вона є лише відносно самостійною. Відносність 

самостійності волі Ради Безпеки стає очевидною при застосуванні деяких 

критеріїв [693] (наприклад, збереження державами контролю над 

здійсненням повноважень РБ; збереження за державами повноваження на 

самостійне здійснення тих функцій, які покладені на Раду, можливість 

абсолютного або часткового відкликання повноважень, покладених на 

Раду тощо) [694, с. 172]. Враховуючи зазначене, констатуємо, що, по суті, 

Рада Безпеки має характер інструменту, через який держави здійснюють 

свою волю [695]. 

Разом з реформою РБ неминуче піднімається і питання про 

реформування принципу миротворчої діяльності ООН. До середини 90-х 

рр. XX ст. ознаки кризи миротворчої діяльності ООН стали явними, і 

міжнародне співтовариство почало шукати шляхи і методи виходу з цієї 

кризи. Проблема кризи миротворчості ООН глибше, ніж здається на 

перший погляд, вона полягає не тільки в недоліках самої системи 

кризового реагування, а й у слабкості міжнародно-правового регулювання 

в цілому [696]. У питанні використання санкцій як інструменту реакції на 

кризи навіть критики жорсткої позиції США визнають її корисність і 

повільну дієвість. 

Зрештою, все залежить від здатності постійних членів Радбезу 

досягти компромісу, що своєю чергою зводиться до пошуку схожих 

положень у національних позиціях країн. У цьому зв’язку доводиться 

констатувати факт, що питання реформи РБ ООН, а точніше безпосередньо 

питання його розширення – одне з найбільш суперечливих і поки 
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невирішених у міжнародних відносинах. Занадто багато перешкод: від 

пережитків двополярної системи відносин (США, Великобританія, 

Франція vs Росія, Китай) до політичних амбіцій лідерів деяких країн, які 

прагнуть посісти місце в РБ тільки тому, що це «престижно». Не важлива 

кількість членів (постійних або тимчасових) – важлива якість роботи Ради 

Безпеки, яка в світлі останніх подій, наприклад, в Україні демонструє 

низку проблем і протиріч всередині ООН і на міжнародній арені, від 

вирішення яких залежить і безпека, і міжнародний правопорядок, і мирне 

співіснування учасників міжнародної системи та всього людства.  

Реформа Ради Безпеки ООН не обмежується тільки розширенням її 

чисельного складу або дискусією з приводу застосування чи можливого 

обмеження права вето. Вже давно точаться дискусії з питання активізації 

діяльності Військово-штабного комітету та створення збройних сил ООН 

під його керівництвом, як ефективного інструмента для стримування 

тероризму, злочинності, поширення конфліктів на міжрелігійному та 

міжетнічному ґрунті. Крім того, розглядається можливість введення 

певних заходів, що гарантують демократичність процесу прийняття рішень 

у Раді Безпеки, таких як «запрошення конфліктуючих сторін для участі в 

засіданнях Ради Безпеки; проведення відкритих засідань Ради Безпеки до 

прийняття принципово важливих резолюцій» [697] і низка інших заходів. 

У контексті можливих термінів проведення реформ Ради Безпеки 

ООН зазначимо, що швидше за все у середньостроковій перспективі 

серйозних змін не відбудеться. Це пов’язано передусім із тим, що для 

внесення поправок до Статуту ООН необхідно отримати підтримку двох 

третин учасників Генеральної Асамблеї (ГА), в тому числі всіх постійних 

членів Ради Безпеки. По-друге, на даний момент немає явного та активного 

ініціатора, здатного прискорити цей процес: США не надто зацікавлені у 

перетворенні РБ, ЄС зайнятий виходом із внутрішньої кризи та 

найближчим часом опікуватиметься більш важливими для себе 

проблемами. Всі моделі реформування РБ, які були запропоновані в межах 
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ООН, здебільшого сконцентровані на питанні складу та структури РБ 

ООН, але вони не вирішують тих проблем, які існують у співвідношенні 

повноважень РБ ООН та ГА ООН. За таких умов було  б доцільно 

деталізованіше виписати повноваження цих органів, особливо в тій 

частині, що стосується підтримання міжнародного миру та безпеки. А 

враховуючи те, що сьогодні відсутня єдина позиція постійних членів РБ 

ООН та держав – членів ООН щодо реформування цих двох основних 

органів, необхідно продовжувати пошук і розробку нових альтернативних 

проектів, які стануть компромісом між різними позиціями, 

представленими державами – членами ООН [698, c.40, 41]. 

Констатується, що нерідко повноваження Ради Безпеки та 

Генеральної Асамблеї ООН переплітаються, причиною чого залишається 

недостатня конкретизація цих повноважень у Статуті ООН. Положення 

Статуту ООН не містять механізмів стримування та противаг. Розподіл 

повноважень між Генеральною Асамблеєю та Радою Безпеки у випадках, 

що стосуються підтримання міжнародного миру та безпеки, залишає 

простір для конкурентної юрисдикції. 

США визнають, що реформа РБ є важливим елементом тривалого 

процесу підвищення ефективної діяльності Організації, проте, зважаючи 

на існування різних поглядів держав – учасниць ООН на цю проблему, 

процес її здійснення з кожним роком затягується. Розуміючи, що 

реформування РБ є надто відповідальним кроком, США намагаються 

зберегти фундаментальні основи ООН і водночас забезпечити її адаптацію 

до умов глобалізованого світу. Реформа РБ не повинна підірвати позиції 

США як найвпливовішої держави в ООН, тому це питання постійно «тоне» 

в широких політичних дискусіях як в апараті ООН, так і в міждержавних 

відносинах. Наполягання США на реформі управління ООН передбачали 

не стільки зміни всередині Організації, наприклад, надання більш широких 

повноважень Генеральній Асамблеї чи Генеральному Секретарю, скільки 
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реформування своїх відносин з ООН. США мають надію, що ООН стане 

ефективним інструментом у вирішенні глобальних проблем [699, с.67, 68]. 

Незважаючи на амбівалентність підходів США до реформування 

ООН, американські адміністрації погоджуються, що в сучасних умовах 

ООН та її спеціалізовані організації, які мають справу з проблемами 

біженців, допомогою в глобальному розвитку, залишаються абсолютно 

необхідними. Навіть із певними труднощами миротворчі та мирні операції 

ООН залишаються надзвичайно корисними для Сполучених Штатів та 

інших держав – членів ООН, тому що вони можуть мати справу з 

проблемами міжнародної безпеки, які часто мають моральний імператив, 

але не є національним без пековим пріоритетом США. Не лише 

реформування структури ООН, а й посилення ролі США в миротворчих 

операціях ООН, повне виконання фінансових зобов’язань США перед 

ООН зміцнять цю єдину універсальну Організацію у вирішенні сучасних 

міжнародних проблем [700, с. 69,70]. 

Враховуючи все зазначене, автор поділяє позицію українського 

вченого Ю. С. Скорохода, який дослідив діяльність Ради Безпеки ООН з 

урегулювання низки конфліктів і дійшов висновку про неконструктивність 

позиції постійних членів Ради Безпеки, зокрема США, які використовують 

наявну процедуру прийняття рішень для підпорядкування процесу 

врегулювання конфліктів своїм стратегічним інтересам. Рішення, прийняті 

Радою Безпеки ООН у цій сфері більшою мірою відбивають інтереси 

держав – постійних членів Ради, ніж колективні інтереси всіх держав – 

членів ООН. Досвід урегулювання низки конфліктів демонструє 

необхідність докорінних змін не тільки інституційної структури ООН, а й 

всієї концепції реагування ООН на конфлікти та спірні ситуації. ООН, 

активно пропагуючи концепцію «відповідальності за захист», має 

одночасно підняти проблему «відповідальності за реагування» Ради 

Безпеки ООН, адже саме вона покликана Статутом ООН (ст. 24 пункт 1) 

підтримувати міжнародний мир і безпеку [701, с. 15]. 
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Питання необхідності реформування Ради Безпеки ООН почали 

широко обговорювати з кінця XX ст. На наш погляд, це пов’язано з тим, 

що сучасні виклики міжнародному миру та безпеці, зокрема міжнародний 

тероризм, розповсюдження ядерної зброї, світова фінансова криза тощо, 

настільки масштабні та транснаціональні, що їх усунення однією 

державою або коаліцією держав видається неможливим. Необхідність 

реформи Ради Безпеки ООН визнається всіма державами – членами ООН 

та є необхідною передумовою відродження системи колективної безпеки. 

Втім реалізація проектів і пропозицій з реформування даного органу, 

висунених різними державами або групами держав, їх ученими та 

політичними діячами, вироблення єдиної концепції реформи уявляється 

сьогодні малоймовірною через суперечності між державами з різних 

аспектів реформи і відсутність постійних членів Ради Безпеки щодо 

кандидатур держав, які претендують на додаткові постійні місця в Раді.  

Крім реформування РБ ООН, для зміцнення миру та порядку світової 

системи особливого значення набуває процес роззброєння, демобілізації та 

реінтеграції (РДР), які протягом останніх 20 років стали невід’ємною 

частиною заходів з постконфліктної консолідації міжнародного порядку та 

посіли важливе місце в мандатах операцій з підтримання миру. Заходи з 

РДР є найважливішими компонентами початкової стабілізації та програм 

довгострокового розвитку країн, постраждалих від конфлікту. Вони 

повинні бути повністю включені в усі етапи мирного процесу, починаючи 

з мирних переговорів, підтримання миру аж до заходів із формування 

нового міжнародного порядку. Метою РДР є зміцнення безпеки і 

стабільності в постконфліктних ситуаціях і створення умов для переходу 

до відновлення і розвитку. РДР допомагає створити сприятливе 

середовище для політичних і мирних процесів у той момент, коли колишні 

воюючі сторони намагаються пристосуватися до нормального життя та 

перейти від конфлікту до миру [702]. 
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Незважаючи на відсутність успіхів на шляху реформування ООН, 

вона залишається одним із головних глобальних міждержавних інститутів 

глобального управління, механізмом забезпечення міжнародного миру та 

безпеки. Формування та реалізація нової парадигми глобального 

управління можлива лише за щоденної практичної діяльності усіх 

міжнародно-політичних акторів. Сьогодні в якості інституційно-групового 

механізму регулювання нового міжнародного порядку також виступає 

«Група семи». Її легітимність значно підвищилася завдяки присутності на 

її самітах «Групи «Плюс п’ять» у складі Бразилії, Індії , Китаю, Мексики та 

ПАР [703, c. 166-167].  

За умови консолідації учасників міжнародної системи у формуванні 

якісно нового міжнародного порядку вбачається можливим вирішити такі 

нагальні глобальні проблеми, як вимушена міграція, безконтрольне 

розповсюдження зброї масового знищення, ісламський фундаменталізм, 

екологічні катастрофи та епідемії. Все залежатиме від того, чи вдасться 

державам – членам ООН за допомогою внутрішніх реформ і міжнародно-

політичної консолідації в повному обсязі виконувати власні зобов’язання з 

підтримання миру та стабільності міжнародної системи. 

Сьогодні констатується підвищення ролі ООН як загальновизнаного 

координаційного центру, здатного й надалі гарантувати, щоб зусилля в 

боротьбі з новими загрозами та викликами спиралися на міцний ґрунт 

міжнародного права. Водночас ООН з її унікальною легітимністю, 

універсальністю та досвідом пошуку ефективних рішень проблем 

міжнародної безпеки повинна консолідувати зусилля учасників 

міжнародної системи в перспективному напрямі створення глобальної 

системи протидії сучасним загрозам та викликам. Її завдання полягатиме у 

вирішенні реальних проблем у сфері безпеки та відповідатиме життєвим 

інтересам кожної держави, забезпеченні міжнародної стабільності та 

стійкого розвитку на тривалу перспективу. Від того, який шлях 



  285 

забезпечення своєї безпеки обере світова спільнота в умовах глобалізації, 

буде залежати життя людства в наступні десятиліття [631, с. 9-10]. 

Отже, практика прийняття та реалізації рішень Радою Безпеки ООН, 

яка спрямована на вирішення конкретних конфліктів, загроз міжнародному 

миру та безпеки вказує на неухильне зниження ролі та авторитету Ради на 

користь регіональних систем колективної безпеки та дій окремих держав. 

Швидкість реакції РБ, виражена в прийнятті резолюцій, що засуджують не 

тільки порушення норм міжнародного права та прав людини в окремо 

взятому конфлікті, а й конкретні компромісні політичні, економічні чи 

військові механізми з припинення або запобігання конфлікту, істотно 

повільніша за швидкість ескалації насильства. В результаті, РБ може лише 

вводити санкції з істотним запізненням, тому РБ має інтенсифікувати 

діалог з регіональними системами колективної безпеки з метою більш 

чіткого визначення їх повноважень з реалізації санкцій, не допускаючи 

внутрішньої конкуренції регіональних систем, порушень міжнародного 

права і для здійснення загального моніторингу дій організацій. З цією 

метою рекомендується ввести спеціальний інститут договорів між 

провідними регіональними системами безпеки і РБ ООН [704]. 

   

 

Висновки до третього розділу 

 

  

Міжнародні організації та уряди національних держав виявляються 

неспроможними ефективно контролювати діяльність різноманітних 

учасників міжнародних відносин, які у сукупній взаємодії визначають 

глобальний розвиток системи міжнародних відносин. Консолідація 

учасників міжнародних відносин перш за все почала виявлятися у 

вирішенні проблем, що пов’язані  зі змінами клімату, екологічних питань 

та природних катаклізмів. Свідченням консолідації в даному контексті є 
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організація всесвітніх самітів. Всесвітній саміт з проблем навколишнього 

середовища і розвитку, який відбувся в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро став 

свідченням консолідації глобального громадянського суспільства, 

насамперед в особі міжнародних неурядових організацій. Вони сприяли 

становленню глобальної системи сталого розвитку, яке має на меті 

узгодження соціально-економічного та екологічного розвитку. Наступним 

етапом консолідації у цьому напрямку виявилася прийняття на чолі з ООН 

Декларації тисячоліття у 2000 р. і рішення, що були прийняті на 

Всесвітньому саміті ООН зі сталого розвитку, що відбувся у 2002 р. в 

Йоганнесбурзі. Світовим співтовариством було визнано множинність та 

строкатість учасників міжнародної взаємодії і в цьому контексті нагальну 

потребу у створенні ефективної системи управління ними. Зазначені 

рішення ознаменували поворотний момент у процесі консолідації 

учасників міжнародних відносин щодо покращення глобального 

управління. 

Визначити момент, починаючи з якого варто вести мову про 

глобальне або регіональне управління в чистому вигляді, дуже складно. У 

діяльності міжнародних організацій, спрямованій на розв’язання 

глобальних проблем, необхідно виокремити два аспекти, які можуть 

розглядатися як провісники елементів можливого глобального в 

майбутньому. Перший – це формування глобальної суспільної думки щодо 

особливо актуальних проблем, що стосуються всього людства. Другий – це 

опрацювання концепцій і методів їх вирішення на глобальному рівні.  

У глобальному управлінні зростає роль таких суб’єктів політики, як 

політичні партії, суспільно-політичні об’єднання, масові рухи і просто 

громадяни різних країн. Передусім на міжнародний порядок денний 

повинна бути винесена така інституційна реформа, яка б дала змогу всім 

учасникам міжнародних відносин, як суверенним, так і не суверенним, 

користуватися результатами тих змін, які виникнуть завдяки діяльності 

міжнародних інститутів. Це буде сприяти подоланню комплексу 
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міжнародно-політичної неповноцінності, що сформувалися у багатьох 

країнах через втрати від глобалізації. 

Становлення системи глобального управління є складним 

багатовимірним процесом, в якому перетинаються різні інтереси, 

світоглядні підходи та реальні можливості учасників. Це зумовлює 

специфіку досліджуваної проблеми, формуючи і складнощі її наукового 

аналізу, які полягають в тому, що проблема глобального управління є 

фокусом багатьох областей знань – природничих наук, філософії, історії, 

соціології, політології, економічної науки, культурології та ін., що вимагає 

врахування та застосування сучасного рівня цих знань. Їх осмислення з 

позиції реалій сьогодення не закінчене і триває досі. 

Наразі у діяльності міжнародних організацій, що опікуються 

глобальними проблемами, виокремлюються два моменти, які можуть 

розглядатися як основи евентуального глобального управління. Перший 

стосується формування глобальної громадської думки щодо нагальних 

планетарних проблем, а другий має на меті просування ідей щодо 

вирішення актуальних проблем людства на глобальному рівні. Наразі 

констатуємо, що до міжнародних організацій потрохи долучаються і 

держави. Міжнародні організації звертають увагу держав до глобальних 

проблем і сприяють розробці механізмів їх вирішення державами.  

Взаємообумовлені процеси глобалізації та регіоналізації призводять 

до подальшого загострення протиріч між «центром» та «периферією». 

Складається система світової економіки, що призводить до 

одностороннього збагачення держав, транснаціональних корпорацій та 

інших гравців, що представляють благополучні регіони Європи та 

Північної Америки. У цьому контексті необхідно зазначити, що 72% 

світових закордонних інвестицій припадає на капіталовкладення США, 

країн ЄС і Японії один в одного. Якщо перед Другою світовою війною 

США направляли до Європи не більше 28% своїх інвестицій, 

розподіляючи решту серед інших регіонів світу, то сьогодні туди 
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надходить близько 60% американських інвестицій. Майже 60% 

товарообігу в Європі знаходяться в межах Євросоюзу, тоді як на країни 

Африки припадає не більше 2% – у п’ять разів менше, ніж в 1950 р. Якщо в 

1953 р. індустріальні держави поставляли в країни аналогічного рівня 38% 

загального обсягу свого експорту, то у 1990 р. цей показник виріс до 76%.  

Однією з тенденцій розвитку сучасної міжнародної системи є  

інституціоналізація глобальної політики.  Вона полягає в кількісному та 

якісному збільшенні багатосторонніх угод, глобальних і регіональних 

інституцій, режимів і мереж міжурядової політики та міжурядових 

зустрічей. Сьогодні необхідно враховувати той факт, що якщо світові 

релігії спиралися на регулювання на основі моралі, то сучасна міжнародно -

правова ідеологія –   на норми та інститути. Якщо «концерт» європейських 

монархій XIX ст. припускав наявність механізмів усного узгодження дій на 

тимчасовій основі (ad hoc), то Статут Ліги Націй встановлював якийсь 

формалізований у принципах і правилах механізм регулювання 

міжнародних відносин, що остаточно оформився в Статуті ООН. Цей 

комплекс у своєму розвитку далекий від того, щоб бути глобальним 

управлінням з потужними юридичними повноваженнями та правом 

примусу. Однак він значно більший ніж проста система обмеженої 

міжурядової кооперації, тому що містить велику кількість наддержавних 

утворень і регіональних організацій.   

Незважаючи на інституціоналізацію глобальної політики, ООН у 

1990-х і 2000 рр. виявилася нездатною запобігти низці кровопролитних 

конфліктів. На початку другого десятиріччя ХХ ст. низка військових 

переворотів на півночі Африки й анексія Криму Російською Федерацією у 

2014 р. ставлять фундаментальне питання про причини недостатньої 

ефективності ООН як органу глобального управління. Тож, необхідно 

брати до уваги критичну позицію вчених і політиків стосовно ООН. Вона 

ґрунтується на тому, що ця організація ніколи не була і сьогодні не стала 

ефективним інструментом вирішення нагальних проблем людства. 
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Доводиться констатувати той факт, що біполярний та однополярний 

світовий устрій не дали можливості ООН запобігати локальним 

конфліктам, гарантувати нерозповсюдження ядерної зброї, поширювати 

демократію, вирішувати питання боротьби з бідністю та забезпечення 

стабільного розвитку учасників міжнародної системи. Захисники ООН 

стверджують, що, в цілому, ООН має перспективи і може бути 

реформована.   

Критики своєю чергою вважають, що за організацією можуть 

залишитися функції гаранта глобальної стабільності, безпеки та миру між 

великим державами, а також функції з боротьби з бідністю, голодом і 

пандеміями. На «Групу семи» у такому випадку покладаються основні 

надії щодо глобального управління. Втім, як видається, «Група семи» 

зможе виконувати приписувані їй функції тільки в разі формалізації її 

структури та розширення її кількісного складу, принаймні за рахунок 

включення до її лав КНР. З приєднанням КНР до «Групи семи» вона 

остаточно може здобути контури неформального інституту глобального 

регулювання. З урахуванням зростання ролі «Групи двадцяти» у вирішенні 

глобальної фінансової кризи «Групі семи» та «Групі двадцяти» доведеться 

знайти взаємоприйнятний варіант розподілу повноважень в інтересах 

зміцнення міжнародної стабільності. На НАТО припадатимуть функції 

регулювання світових військово-політичних питань.    

Сьогодні очевидною стає криза міжнародного права, правового 

регулювання міжнародних відносин і легітимності ООН. У системі 

міжнародного права констатується дисбаланс через неухильно зростаючий 

вплив світових держав та зміну позиції щодо національного суверенітету, 

причому діяльність ООН не відповідає цим змінам. У багатьох регіонах 

світу безперервно відбуваються конфлікти і терористичні акти, а також 

застосовується хімічна зброя і випробовується ядерна зброя. Водночас 

авторитет і ефективність роботи ООН також піддаються серйозному 
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впливу факторів, пов’язаних із запізненням програм надання гуманітарної 

допомоги та неефективністю роботи миротворчих сил. 

На сьогодні Статут ООН  – це єдиний в історії правовий 

міжнародний акт, який є зобов’язальним для всіх держав світу. Статут є 

еталоном, який повинні наслідувати всі конститутивні акти створених 

після створення ООН організацій – міжурядових і неурядових. На його 

принципи посилаються всі найважливіші міжнародно-правові документи, 

хоча його тлумачення нерідко буває різним. У ньому закладені основи 

розвитку системи колективної безпеки, проголошені демократичні ідеали 

цивілізованого світу. Принципи Статуту, сформульовані в середині ХХ ст., 

і донині не втратили своєї значущості та актуальності. Вони містять усі 

можливості, необхідні для подальшого прогресивного розвитку 

міжнародного права, принципів і норм міжнародної поведінки. Однак 

принципи ООН, констатуємо, не виконуються і мають більше 

декларативний характер.   

Сьогодні, аналізуючи Статут ООН, необхідно враховувати той факт, 

що політична картина світу після створення ООН кардинально змінилася. 

Якщо в момент заснування з 51 держави-засновника тільки 4 були 

державами Африки і 8 – Азії, то згодом в ООН вступили практично всі 

африканські та азійські держави. Докорінно змінилася і розстановка сил: 

на світову арену вийшли держави, все більша економічна і технологічна 

міць яких має нині особливе значення для вирішення найважливіших 

світових проблем. Деколонізація зумовила виникнення багатьох нових 

периферійних держав і регіональних організацій, що вплинуло на 

подальшу еволюцію системи міжнародних відносин. Згодом інтенсифікації  

процесу глобальних політичних трансформацій сприяв розпад біполярної 

системи міжнародних відносин і крах соціалізму. Динамічний розвиток 

міжнародної системи актуалізував реформування ООН відповідно до 

вимог часу. 
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Дедалі вагомішими стають міжнародні недержавні організації 

(МНДО) як суб’єкти міжнародної політики, що не відповідає їх 

формально-правовому статусу в системі ООН. Тому актуальною 

залишається реформа форм участі МНДО в системі ООН. Кожний суб’єкт 

міжнародної політики – МНДО, приватний сектор і держави – члени ООН 

– повинен принципово визначити власне ставлення до ролі та функцій 

недержавних організацій (наприклад, на Генеральній Асамблеї ООН, на 

глобальному форумі МНДО та на зустрічі представників приватного 

сектора). Тільки після цього такі організації повинні дійти згоди між собою 

щодо визначення окремих суб’єктів, які працюють в системі ООН.  

Одним із головних дискусійних питань у контексті реформування 

ООН залишається ліквідація права вето для постійних членів Ради безпеки 

ООН. Принцип одноголосності членів Ради Безпеки обґрунтовується 

недопущенням ядерної війни серед держав-лідерів, що мають ядерний 

потенціал. Деякі країни, що розвиваються, одночасно із загальною 

вимогою перегляду Статуту особливо наголошують на необхідності 

скасування або перегляду права вето, що не прийнятно для інших членів 

ООН.  

Для того, щоб ООН відповідала вимогам сучасності та змогла 

існувати в майбутньому, необхідно внести до її Статуту нові принципи, 

адаптовані до нових реалій світової спільноти. Вважаємо, що в першу 

чергу для цього доцільно розширити склад постійних членів Ради Безпеки 

за рахунок держав, за основними параметрами рівних нині великим 

державам і здатних завдяки займаному ними положенню в сучасних 

умовах нести особливу відповідальність за долю світу. Найбільш 

імовірним у цьому зв’язку, на наш погляд, є включення до складу Ради 

Німеччини, Японії, Індії, Бразилії, Нігерії, представників Африки, 

Латинської Америки. При цьому видається логічним наділення їх всіма 

повноваженнями та зобов’язаннями, які мають нинішні постійні члени 
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Ради Безпеки ООН, тобто і в розширеному складі цей орган може 

відігравати ту саму роль.  

Реформування Ради Безпеки ООН є необхідною умовою 

відродження системи колективної безпеки, але реалізація проектів і 

пропозицій з такого реформування, висунених різними державами або 

групами держав, їх ученими та політичними діячами, вироблення єдиної 

концепції реформи видається малоймовірною через суперечності щодо 

різних аспектів реформи і незгоди постійних членів Ради Безпеки щодо 

кандидатур держав, які претендують на додаткові постійні місця в 

Раді. Разом з реформою РБ неминуче постає і питання реформування 

принципу миротворчої діяльності ООН. До середини 90-х рр. XX ст. 

ознаки кризи миротворчої діяльності ООН стали явними, і міжнародне 

співтовариство почало шукати шляхи і методи виходу з цієї кризи. 

Проблема кризи миротворчості ООН глибша, ніж здається на перший 

погляд, вона полягає не тільки в недоліках самої системи кризового 

реагування, а й у слабкості міжнародно-правового регулювання в цілому. 

Накладення санкцій, у тому числі на думку критиків жорсткої позиції 

США, на цьому тлі залишається корисним інструментом реагування на 

кризи, навіть з огляду на уповільненість його дії 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА 

КОНСОЛІДАЦІЮ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ 

 

 

4.1. Чинник глобальної системної кризи у консолідації 

міжнародного порядку 

 

 

Сьогодні міжнародні відносини переживають чергову фазу 

трансформацій, ініційованою глобальною економічною кризою, яка є 

частиною глобальної системної кризи. Криза світоуправління в цьому 

сенсі є водночас і причиною і наслідком глобальної системної кризи. 

Причиною тому, що міжнародні інститути не спроможні управляти 

світовими процесами достатньо ефективно для забезпечення мінімізації 

кризових явищ, а наслідком тому, що всі елементи глобальної системної 

кризи взаємопов’язані та підсилюють дію один одного, що ускладнює 

процес консолідації міжнародного порядку та ефективного глобального 

управління.  

Події останніх десятиліть свідчать про те, що міжнародна система 

входить у турбулентний стан. Наявність взаємопов’язаних численних криз 

сприяє подальшій невизначеності в її розвитку. Сьогодні спостерігаємо 

елементи світополітичної кризи, фінансово-економічної, екологічної, 

демографічної, кризи безпеки та енергоносіїв, що дає підстави говорити 

про одну глобальну системну кризу, яка загрожує сталому розвитку всього 

людства. Прискоренню глобальної системної кризи протягом останніх 

десятиліть сприяли в першу чергу такі чинники, як розпад біполярної 

міжнародної системи, інтенсифікація глобалізаційних процесів і 

відсутність консолідації міжнародного порядку для подолання глобальних 

викликів сучасності. У цьому зв’язку очевидно, що керованості кризового 
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розвитку можна буде досягти за умови набуття міжнародною системою 

нового балансу, відповідного характеру глобальних трансформацій. З цієї 

точки зору, зміни в суспільному розвитку зробили вирішення проблеми 

міжнародно-політичної консолідації умовою регулювання 

загальнолюдських відносин і політичною необхідністю заради сталого 

розвитку усього людства.   

Зазначене свідчить про нагальну потребу у комплексному 

дослідженні складових глобальної  системної кризи та пошуку механізмів 

її подолання за рахунок консолідації міжнародного порядку, у виробленні 

оптимальних управлінських стратегій, здатних забезпечити консолідацію 

соціально-політичної системи сучасності, у з’ясуванні основних чинників 

модернізації інституту держави-нації в умовах глобалізації, у 

вдосконаленні керованості глобальною системою міжнародних відносин. 

Авторська наукова гіпотеза у цьому контексті полягає у тому, що 

глобальна системна криза є контрфозою або кризою консолідації 

міжнародного порядку яку необхідно подолати спільними зусиллями 

заради збереження стабільності міжнародної системи і запобігання її 

руйнування. Для більш ґрунтовного розуміння фаз і контрфаз консолідації 

в контексті глобальної системної кризи розглянемо теоретично-

методологічні підвалини даного процесу. 

Американський дослідник Ч. Тілі виділив фази консолідації 

Вестфальської системи міжнародних відносин і міжнародного порядку. 

На переконання вченого, консолідація міжнародного порядку 

відбувається завдяки поширенню і визнанню, в певній мірі, учасниками 

міжнародної системи, чітких принципів політичної організації, які 

виступають інтегратором визначеного покоління політичної організації. 

При цьому найчастіше виникають альтернативні набори принципів, 

суперечливе зіткнення яких дозволяє утворити конфліктні міжнародні 

системи. Зміна або трансформація міжнародних систем часто-густо 

супроводжується «контрфазою консолідації» або «кризою консолідації 
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міжнародного порядку». Після цього відбувається утворення нової 

коаліції держав, що в свою чергу веде до формування наступного 

покоління міжнародних систем. Вчений вважає, що з 1648 року, 

міжнародні системи є факторами формування і еволюції інституту 

національних держав. Після тридцятирічної війни система суверенних 

держав-націй з межами, визначеними міжнародними договорами 

поширюється і до другої половини ХХ ст. з періодом деколонізації 

охоплює весь світ. Ч. Тілі виділяє три великі епохи –  Ранній Модерн (з 

середини XV до межі XVIII і XIX століть), Середній Модерн (приблизно 

XIX століття) і Зрілий Модерн (з Першої світової війни до нашого часу). 

В рамках цих епох виділяються фази консолідації міжнародного 

політичного порядку і контрфази його криз [705, c.45-48]. 

   З 1648 р виникають контури європейського політичного порядку, 

який заснований на складній системі договорів. Принцип фактичних 

визнань, що  панував до тих пір почав доповнюватися «формальними 

визнаннями». Тим самим критерій визнання був покладений в основу 

європейського політичного порядку. Одночасно цей критерій став 

відправним моментом побудови суверенної влади «всередині 

територіальних станів». Принцип визнання поступово закріплюється в 

дипломатичній практиці і в міжнародному праві. Поворотним моментом 

можна вважати Віденський конгрес 1815 року і, ширше, 

«післянаполеонівську реконструкцію». Вони характеризувалися гострим 

конфліктом між принципами легітимізму і самовизначенням, з якими 

асоціюється формальне і фактичне визнання. Міжнародна система, 

оформлена на Віденському конгресі 1815 року, досить успішно 

функціонувала протягом цілого століття. Завдяки цій системі вдалося 

більш-менш узгодити на принципах «європейського концерту» політики 

розвитку як європейських держав, так і суб’єктів, що «деколонізувалися» 

за межами Європи або на її далекій периферії. Замість колишньої 

«підгонки» суверенітету за допомогою різного роду «воєн за чиєсь  
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спадок» Священний союз ввів практику втручання з метою консолідації 

суверенітету [705, c.45-48]. 

Ідеї Ч. Тілі набули подальшого розвитку у наукових розвідках 

російського дослідника М. Ільїна, який зробив внесок у розуміння фаз 

консолідації міжнародного порядку і контрфаз, кризи консолідації 

міжнародного порядку. Як справедливо зазначає автор, «конфігурація 

міжнародних систем, у поєднані зі структурно-функціональною 

диференціацією усередині них, геополітичними умовами окремих країн і 

регіонів і іншими факторами інтеграції учасників міжнародних відносин в 

процеси міжнародної взаємодії, здатна істотно вплинути на темпоральні 

характеристики окремих держав. Усередині міжнародних систем або в їх 

окремих частинах можливі як синхронізація, так і десинхронізація, як 

зближення ритмів і темпоральних характеристик розвитку окремих країн, 

так і розбіжність цих параметрів, тобто наростання асинхронності 

розвитку», тобто контрфаз, кризи консолідації міжнародного порядку 

[706]. 

  Доповнюючи ідеї Ч. Тіллі М. Ільїн акцентує увагу на тому, що 

провідною тенденцією періоду «Зрілого Модерна» в ХХ столітті була 

демократизація політичного порядку всередині як окремих держав, так і 

міжнародних відносин в цілому. Процес консолідації демократії сприяв 

консолідації міжнародного порядку. У міжнародному плані дана 

тенденція виражається в переході до все більш широких і всеосяжних 

міжнародних систем. Відповідно до цього змінюються і організації, що 

стоять за цими системами (Ліга Націй, ООН, НБСЄ, ОБСЄ). У 

внутрішньополітичному плані відповідна тенденція проявляється у формі 

чотирьох хвиль демократизації окремих країн. Показово, що і 

зовнішньополітичні, і внутрішньополітичні процеси синхронізовані. 

Фактично доводиться мати справу з чотирма окремими історичними 

періодами, які з більшою або меншою точністю можуть бути розміщені на 

хронологічній шкалі. Ці періоди можуть бути окреслені поєднанням фаз 
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відносного політичного порядку, тобто консолідації міжнародного 

порядку і контрфаз кризи консолідації міжнародного порядку, пов’язаних 

з переходом до нового міжнародного порядку [706]. 

    Перший період консолідації міжнародного порядку охоплює 1920-

1945 рр, час від початку відновлення після Першої світової війни до кінця 

Другої світової війни. Він складається з фази відносно успішного 

функціонування Ліги Націй і першої хвилі демократизації (у 1920-ті рр з 

відхиленнями для низки країн) і контрфази консолідації – краху системи 

колективної безпеки і посилення тоталітарних і авторитарних тенденцій 

(1930-ті рр. з відповідними відхиленнями), що завершилися катастрофою 

другої світової війни (самий кінець 1930-х рр. і перша половина 1940-х 

рр.). Фази більше співпадають та відносяться до розвинутих країн світу 

тому, що на периферії відхилення по співвідношенню фаз, по їх 

кордонам, за темпами і інтенсивності проявів наявних тенденцій 

виявляються не однаково. У цей період основним механізмом визнання 

нових держав було їх включення в систему післявоєнних договорів, а 

потім і в Лігу Націй. Істотно, що проблемні з точки зору переможців 

країни від Німеччини до СРСР отримували неповне або запізніле 

визнання. Деякі держави, наприклад, США, відмовилися від вступу чи 

вийшли з Ліги Націй, що свідчило про розрив між «фактичним і 

формальним визнанням» [705, c. 45-48]. 

      Другий період консолідації міжнародного порядку умовно припадає 

на 1945-1975 рр. Він охоплює фазу консолідації системи ООН і другої 

хвилі демократизації з контрфазой кризи консолідації 1960-х рр, 

викликаної деколонізацією, нагнітанням протиріч біполярної міжнародної 

системи і внутрішньополітичного розвитку цієї системи. Відбувається 

«поляризація визнання», яка перетворюється на засіб політичної 

боротьби. Тим самим підстави «фактичного визнання» і критерії 

«формального визнання» все більш суперечать один одному. З’являється 

велика кількість так званих квазідержав, формально визнаних, але таких, 
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що володіють лише обмеженою державної спроможністю. Одночасно 

з’являється безліч невизнаних або напіввизнаних претендентів на 

створення держав [706]. 

     Третій період консолідації умовно охоплює 1975-1989 рр і 

формується фазою так званого Гельсінського процесу і третьої хвилі 

демократизації з короткою контрфазою кризи рубежу 1980-х і 1990-х рр. 

У міжнародних відносинах посилюється принцип суверенної рівності і 

послаблюється ієрархічний принцип великодержавництва. Це приводить 

до формування НБСЄ, трансформації інститутів ООН, виникнення Групи 

семи. Дві наддержави замінюється клубом великих держав, що 

демократизуються за виключенням СРСР. [706]. 

     Четвертий період консолідації міжнародного порядку бере початок з 

1990-х рр. і триває до теперішнього часу. Він включає в себе фазу 

«спонтанного формування уніполярної системи» на чолі зі США і 

четвертої хвилі режимних трансформацій з контрфазою кризи 

американської гегемонії і режимів національної гегемонії в багатьох 

країнах світу. Міжнародна система характеризується формуванням 

однополярної структури і побудована на принципах гегемонії. Вона 

супроводжується кризою ООН, ОБСЄ та інших міжнародних структур, 

які акцентують увагу на принципах суверенної рівності держав. Даний 

період охоплюють глобальні, регіональні та національні політичні 

трансформації, викликані розпадом СРСР. На цей період припадає 

«четверта хвиля демократизації» [706]. 

За останнє десятиліття погляди на проблематику регулювання 

міжнародних відносин зазнали серйозних змін, що, в основному, було 

пов’язано з переглядом структури світополітичної системи на початку 90-х 

рр. XX ст. Потрясіння тієї пори призвели до інтенсифікації дискусій 

навколо проблематики регулювання. Практика звернулася до теорії, до 

пошуку нових критеріїв тлумачення й оцінок подій, що відбуваються. 
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Однією з причин глобальної системної кризи є криза глобального 

управління або криза свіоуправління. У межах авторської концепції варто 

принагідно показати теоретичне осмислення кризи світоуправління, під 

якою розуміється нездатність світового співтовариства регулювати кризові 

явища глобального рівня. У цілому, світоуправлінням вважають 

управління окремими міжнародними процесами з метою запобігання їх 

потенційним негативним наслідкам для світової спільноти. Однак 

говорити про нього як про загальноприйняте поняття немає підстав, 

почасти тому що триває інтенсивний процес вивчення практики 

регулювання та його окремих рис. Багато вчених погоджуються з 

існуванням регулювання, однак тлумачення цього поняття різняться. 

Незважаючи на різноманітність наукових позицій осмислення 

проблематики, світорегулювання триває досить інтенсивно. 

У науковому співтоваристві склалося дві традиції інтерпретації 

поняття «світоуправління» або «регулювання».  

У реалістичній традиції погляд на регулювання формувався під 

впливом двох концепцій: теорії балансу сил і теорії гегемоністичної 

стабільності. Перша теорія розглядала регулювання як постійний процес 

балансування інтересів і загроз протиборчих держав. Регулювання як 

пошук рівноваги між інтересами та загрозами історично здійснювалося за 

допомогою створення тимчасових союзів держав, чиєю метою була 

протидія якомусь актору, концентрація сили в руках якого загрожувала 

стабільності. У тому разі якщо концентрація сили в одного учасника 

міжнародних відносин сягла рівня, що дозволяє йому самостійно обирати 

певну політику, не зіставляючи свої дії із становищем інших державах, 

наставав гегемоністичний порядок. Формування гегемоністичного порядку 

і властивого йому типу регулювання вивчається теорією гегемоністичної 

стабільності. Вона з’явилася в 1970-х рр., і її засновником вважається 

американський учений Р. Гілпін [707; 708]. 
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Основним положенням теорії є визнання того факту, що 

концентрація сили на світовій арені веде до стабільності міжнародних 

відносин, під якою розумівся стан рівноваги між відповідальністю 

гегемона за створення умов концентрації сили та згодою інших учасників 

міжнародних відносин на таку концентрацію. В основу теорії покладено 

емпіричне спостереження, що стабільність міжнародної системи 

досягається через домінування однієї держави. Мова тут іде про Pax 

Britannica або Pax Americana. Таке однополярне бачення світу визначало 

відповідне ставлення до регулювання, яке розглядалося як механізм 

реалізації гегемоном своїх уявлень про міжнародний порядок [709].  

Історично склалося, що і Великобританія, і США як країни-гегемони 

вибрали останню стратегію поведінки, проте причини та форми такого 

вибору варіювалися. У період після Другої світової війни держави-

переможці обрали інституційну форму реалізації своїх силових 

можливостей, зв’язавши всі держави (включаючи переможені) різного 

роду «добровільними» зобов’язаннями і мережею так званих міжнародних 

інститутів. Однак біполярний порядок не дозволив впровадити цю 

стратегію.  

Після розпаду біполярного міжнародного порядку популярними 

стали трактування регулювання в дусі необхідності універсалізації правил 

поведінки у відносинах між державами, дотримання яких зумовлювалося 

не страхом перед силовим примусом, а добровільним бажанням, 

заснованим на впевненості у справедливості «кодексу честі» (у вигляді 

Статуту ООН), який вони виробили в процесі взаємодії. Невдалі спроби 

створення міжнародних організацій, здатних здійснювати світоуправління 

(тобто виконувати роль світового уряду) – від Ліги Націй до ООН – 

дозволила дослідникам зробити висновок про те, що в облаштуванні та 

управлінні всіма сторонами своєї життєдіяльності учасникам міжнародних 

відносин «доводиться» спиратися на широкий спектр міжнародних 

інститутів [710].  
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Панівною концепцією сьогодення є інституціональний напрям 

досліджень міжнародних відносин, який приділяє увагу саме 

інституціоналізації міжнародних відносин. Поява величезної кількості 

інститутів, міжнародних організацій, неформальних клубів і вихід 

індивідів на рівень прийняття важливих глобальних рішень поставили 

задачу ефективного регулювання взаємодії «все більш різноманітних 

суб’єктів» [711, с. 225] в умовах десуверенізації. Ідеологія 

інституціонального підходу формувалася під визначальним впливом теорії 

режимів у середині 1980-х – на початку 1990-х рр. Важливим у 

міркуваннях прихильників даної концепції (М. Леві, О. Янг, Р. Кохейн, 

Дж. Раггі, Е. Хаас) було визначення регулювання крізь призму режимів. 

Режими розглядалися як «набір правил і норм, що регулюють взаємодію 

суб’єктів» [, с. 282], а регулювання – як «інституціоналізований спосіб 

впливу на поведінку суб’єктів за допомогою створених ними ж режимів» 

[709]. 

На основі інституціоналізму формується неоінституціоналізм. Він 

ввібрав розуміння інститутів як «набору правил, що визначають способи 

співіснування держав в умовах співпраці або конкуренції» [712, с. 163], 

проте трактує регулювання як сукупність формальних і неформальних 

інструментів і механізмів, що організують і координують соціально-

економічні відносини учасників міжнародних відносин на різних рівнях 

[569, c. 24].  

У 2001 р. було зроблено спробу теоретично оформити неоліберальне 

бачення проблематики інституціоналізму. Йдеться про роботу Дж. 

Айкенбері «Після перемоги: інститути, стратегічна стриманість і 

перебудова порядку після великих воєн», в якій представлено варіант 

з’єднання переваг різних методологічних шкіл: реалізму, неолібералізму, 

теорії режимів. Айкенбері визнав, що «створення інститутів як механізмів 

політичного контролю визначається двома змінними: відмінностями в 

силовому потенціалі і типах правління» [713, c. 4]. Що значніше 
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відмінності у потенціалі, то сильніше бажання держави-лідера закріпити 

status quo за допомогою інститутів з одного боку, і то виразніше прагнення 

інших держав обмежити поведінку гегемона рамками інститутів – з 

іншого. Вчений також зазначав, що демократична природа 

інститутоутворювальних країн полегшує формування міжнародних 

інститутів, сприяє поглибленню співробітництва між державами та 

створює перешкоди на шляху реалізації альтернативних політичних ідей та 

утопій [714].  

Виникає питання про те, чи доречно інституціональне регулювання 

вважати несиловим методом впливу. З одного боку, сила і насильство не 

тільки входять у поняття регулювання, а й невідривні від процесу його 

здійснення. Пов’язано це з тим, що визначальним для регулювання 

ідентичності учасника міжнародних відносин завжди є сила як інструмент 

управління та примусу. Вагомість сили не тільки не знизилася, а зросла, 

навіть попри те, що природа сили та характер її застосування змінилися. З 

іншого боку, інституціональне регулювання все ж відрізняється від 

регулювання, що повністю спирається на силу. Відмінність полягає в тому, 

що насильство в межах інституціонального регулювання використовується 

за загальною згодою, «легітимно», тобто у вигляді «м’якої» сили (soft 

power) [715], а в разі «регулювання силового» – зовсім не обов’язково так 

(акції США і Великобританії проти Іраку в 2003 р. були прикладом 

останнього).  

Парадокс бачиться в тому, що регулювання має ґрунтуватися на силі, 

щоб примусити учасників міжнародних відносин слідувати правилам, а 

також покарати тих, хто правила порушує. На практиці це означає, що 

міжнародні інститути, ООН зокрема, повинні володіти силою і бути 

здатними взяти на себе відповідальність за її застосування [716]. Про 

справді ефективне регулювання можна говорити лише за легального та 

загальновизнаного обмеження державного суверенітету країн ООН таким 
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чином, щоб вони делегували принаймні частину його (військово-

політичний вимір) міжнародним інститутам.    

Питання про суверенітет має принципове значення в концепції  

регулювання, оскільки учасники міжнародної взаємодії, які беруть участь 

у створенні та реалізації правил поведінки на глобальному рівні, 

запозичують частину суверенітету у державних акторів [717, c. 68]. Дж. 

Розенау зазначає, що нагальна необхідність і важливість правил, норм, 

установок на глобальному рівні підводить дослідників до висновку про те, 

що принцип суверенітету все менше відповідає потребам сучасності [718; 

719 ]. Недержавні учасники міжнародних відносин шукають можливість 

повноправно брати участь у регулюванні разом із державами. В умовах 

зростання кількості та активності недержавних акторів подекуди 

регулювання здійснюється не «вертикально» (за ієрархією потенціалів 

держав), а «горизонтально» (поза ієрархією або всупереч їй). Подібним 

чином, наприклад, у регулюванні міжнародних процесів беруть участь 

транснаціональні мережі, в тому числі кримінальні. Наявність або 

відсутність державного суверенітету для такого типу учасників 

міжнародних відносин не відіграє визначальної ролі з точки зору їх участі 

в міжнародній взаємодії, що дозволяє всім учасникам міжнародних 

відносин так чи так брати участь у регулюванні, знаходити нові шляхи та 

схеми об’єднання зусиль [720, c. 408]. 

Спроба дослідження сукупності взаємодій учасників міжнародних 

відносин, системи, в якій вони співіснують, була зроблена в межах 

концепції всесвітнього громадянського суспільства, що істотно вплинуло 

на ідейну складову інституціоналізму. Перенесення громадських понять 

соціально-громадянського рівня у сферу міжнародних відносин дозволило 

дослідникам розділити поняття «управління» та «регулювання». 

Управління стало трактуватися як інструмент локального або 

національного рівня, а регулювання – міжнародного чи глобального.  
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На думку Дж. Фрідріхса, тільки глобальне громадянське суспільство 

може здійснювати регулювання. Держава бере участь в управлінні, а 

громадянське суспільство – в регулюванні. Регулювання є не що інше, як 

властивість соціальної системи, спрямована на впорядкування взаємодії в 

неієрархізованому середовищі соціальних, політичних та економічних 

агентів. У цьому сенсі регулювання – це етап, що розпочинається після 

того, як усі рішення прийняті, цілі поставлені та зроблено вибір [721, c. 

368]. «Суб’єктом регулювання виступає не тільки і навіть не стільки 

держава, а певна сукупність усіх акторів світової політики» або, за теорією 

Х. Булла [722], а також на думку У. Бека [723] і А. Гіденса [724], глобальне 

громадянське суспільство в усьому його розмаїтті ґрунтується на взаємодії 

різного роду інститутів та акторів.  

Враховуючи сказане, варто зазначити, що в другій декаді ХХІ ст. 

почався новий цикл обговорень, пов’язаний з кризою «неолібералізму» та 

частковою «деінституціоналізацією» міжнародних відносин. Дослідження 

проблематики регулювання почало зміщуватись до аналізу ідей 

«американської імперії».  

На сучасному етапі розвитку міжнародної системи як ніколи гостро 

постали питання, без вирішення яких неможливий подальший 

поступальний рух людства на шляху соціально-економічного прогресу. 

Незважаючи на те, що економіка є лише частиною загальнолюдської 

діяльності, від її розвитку у XXI ст. значною мірою залежать проблеми 

безпеки та збереження миру, природне середовище та середовище людини, 

а також моральні, релігійні та філософські цінності.  

Сьогодні доводиться констатувати, що економічна криза є лише 

поверхневою ознакою іншого набагато масштабнішого процесу, природа 

якого лежить далеко за межами чиїхось фінансових і політичних інтересів. 

Відносно цього процесу з вуст політичних діячив, економістів і 

громадськості часто-густо звучало визначення «глобальна системна 

криза». 
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З іншої позиції також констатуємо, що одним із основних елементів 

глобальної системної кризи є глобальна фінансово-економічна криза. Вона 

складна і багатогранна, тому що є не просто фінансовою («банківською») 

або економічною («іпотечною», «продовольчою», «енергетичною» тощо) 

кризою, а кризою колишнього міжнародного порядку та неоліберальної 

моделі глобалізації. До найважливіших рис цієї моделі належать панівна 

роль США як світового економічного, політичного та військового лідера, 

повне відділення в економіці фінансової сфери від виробничої та пов’язана 

з цим наявність величезної кількості нічим не забезпечених фінансових 

активів, горизонтальне розширення інститутів ліберальної демократії 

незалежно від того, чи існують для цього необхідні умови. Глобальна 

криза виявила проблематичність і багато в чому неспроможність цих 

складових колишньої неоліберальної парадигми. Водночас більшість 

держав виявилися не готовими до перегляду колишнього неоліберального 

курсу і наразі не мають ефективної стратегії подолання кризи.  

У контексті глобальної системної кризи особливий інтерес становить 

промова З. Бжезинського від 4 червня 2009 р.,  виголошена у часи його 

головування у комітеті з міжнародних відносин Конгресу США та 

перебування радником президента Барака Обами [725, c. 117]. 

З. Бжезинський був переконаний, що «ця криза не закінчиться ані в серпні, 

ані у вересні, ані в жовтні, ані в листопаді, ані в 2010-му році, ані в 2012-

му, ані в 2015-му ... ця криза не закінчиться ніколи, доти, доки ми не 

досягнемо своїх цілей. Наші цілі вам добре відомі. Єдиний світовий уряд –  

ось що нам потрібно. І він буде сформований, подобається вам ця ідея чи 

ні. Ви самі нас про це попросите. Бо далі буде тільки гірше і гірше, гірше й 

гірше. Скоро ви зрозумієте, що так звана криза ще навіть не починалася. 

Це не криза, дорогі мої, – це керований хаос. І небагато з вас побачать, чим 

він закінчиться... Суспільство ще занадто далеке від того, щоб не тільки 

прийняти ідею єдиного світового уряду, а й побачити в новому світовому 

порядку свій єдиний порятунок. Тому спочатку ми повинні привести 
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суспільство в необхідний для цього стан. Для цього потрібно набагато 

більше, ніж економічний параліч – потрібні війни, голод та епідемії в 

усьому світі» [726]. 

З середини 90-х рр. ХХ ст. в міжнародних відносинах утвердилася 

плюралістична однополярність. Провідні позиції посідали США і «старі» 

члени «Великої сімки», що приєдналися до них – країни Західної Європи, 

Японія та Канада. Уміло взаємодіючи з ООН і використовуючи «карту» 

НАТО, ця група країн виробила в проміжку між Дейтонівськими угодами 

(грудень 1995 р.) і операцією в Косово (травень 1999 р.) свого роду 

безкровний переворот у міжнародних відносинах. Поруч із старою 

системою світоуправління (навколо ООН) була збудована нова вертикаль 

для прийняття та виконання рішень («G-7» – НАТО). За неповні десять 

років паралельний неформальний механізм міжнародного регулювання 

встоявся настільки, що його ефективність виявилася вищою, ніж у 

офіційного, оонівського. Незважаючи на нарікання Пекіна та його заклики 

до будівництва багатополярного світу, співтовариство країн і народів стало 

ще ієрархічнішим. На верхівці піраміди утвердилися США та їх найближчі 

союзники; вони стали енергійно проектувати своє лідерство на різні 

куточки планети і за необхідності використовувати силу [727]. 

Колишнє світоуправління базувалося не на ООН, а на протиборстві 

та співіснуванні двох світових систем. ООН відігравала роль політико-

правового обрамлення зразкового військово-політичного балансу сил між 

СРСР і США (разом з їх союзниками), а зовсім не була стрижнем 

світоуправління. Всередині радянської та американської «зон впливу» 

діяли свої правила (війна у В’єтнамі, введення військ до Чехословаччини, 

американські операції в Панамі та Гренаді, війна в Афганістані) [728]. 

Крах світової системи соціалізму позбавив колишній світоустрій, у тому 

числі й інститути ООН, його вихідної логічної основи. Війни в Іраку, 

Югославії та Чечні лише оголили, загострили невідповідність колишніх 

принципів діяльності ООН сучасній ситуації [729].  
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Дуже гостро криза світоуправління виявляється у країнах, де 

національна спільність не склалася, а державні інститути слабкі або 

дисфункціональні. До теперішнього часу оптимізм постколоніального 

«національного будівництва» зник практично безслідно внаслідок 

неграмотного управління, неприборканої корупції, бідності, хвороб, 

екологічних катастроф, насильства. У цих держав немає принаймні трьох з 

чотирьох елементів національного суверенітету: ефективного контролю 

над територією, здатності контролювати кордони та виключення зовнішніх 

акторів із внутрішніх конфігурацій влади. Залишається тільки 

міжнародний юридичний суверенітет, який у багатьох випадках служить 

основним джерелом життєздатності, дозволяючи здійснювати урядові 

позики, отримувати донорську допомогу та податки від іноземних 

компаній у разі їх діяльності в країні [730]. 

Очевидно, криза прискорить трансформацію світової системи 

організації влади та змусить світову спільноту відмовитися від повсюдної 

підтримки квазідержав при одночасному пошуку нових несуверенних 

форм їх організації (протекторати під міжнародним управлінням, членство 

в різних партнерствах, територіальна реорганізація та ін.). Ці форми 

відпрацьовуються, наприклад, на пост-югославському просторі. 

Часто зростання нестабільності пояснюють специфікою колишнього 

гегемона – США, який виявляється або відносно слабким для управління 

міжнародними процесами, або відносно сильним, схильним до порушення 

правил гри, включаючи принцип національного суверенітету. Тенденція до 

довільного застосування сили міцнішає, і це стосується не тільки США, 

але і невеликих держав, ресурсом яких стають швидка реакція на зміни на 

світовій арені і гра на зовнішньополітичній кон’юнктурі [730]. 

Криза світоуправління також викликана об’єктивною 

непрацездатністю колишньої «однополярної» моделі світоустрою. Навіть 

така  могутня держава, як США, не в змозі самостійно вирішувати 

численні політичні, економічні, соціальні та культурні проблеми сучасного 
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світу, що постійно ускладнюються. При цьому спроби Сполучених Штатів 

управляти світом одноосібно, ігноруючи інтереси інших держав і цілих 

цивілізацій, призвели до їх фінансового та економічного перенапруження, 

яке і стало одним із важливих факторів глобальної кризи [731, c. 119]. 

У зв’язку з цим можна прогнозувати, що наслідки кризи будуть 

досить масштабними та довгостроковими. Згідно з моделлю еволюційних 

циклів (довгих хвиль) міжнародної політичної та економічної системи 

вихід зі смуги кризових потрясінь швидше за все відбудеться не раніше 

2018-2020 рр. У розвинених країнах можливі гострі соціальні та політичні 

зіткнення, які, з одного боку, будуть стимулювати проведення важливих 

економічних і політичних реформ, а з іншого боку, провокувати політичні 

та військові конфлікти за участю США і країн Європейського Союзу. 

Істотно зросте політична та економічна роль Китаю, Японії, Індії, тоді як 

роль США, ймовірно, трохи знизиться [727]. 

Найбільш складним і суперечливим в умовах глобальної кризи є 

становище цілої низки країн Африки, Латинської Америки, а також країн 

СНД, які не встигли зміцнити свою державність і створити ефективну та 

конкурентну політичну систему. Положення України, яка знаходиться між 

Заходом і Сходом і переживає критичний етап політичної, економічної та 

соціальної модернізації, також є досить складним. У перспективі 

очікується загострення соціально-економічних та політичних наслідків 

глобальної системної кризи. Міжнародна система перебуває у 

турбулентному стані і вірогідні нові потрясіння та виклики сталому 

розвитку світового співтовариства.  Евентуальними є подальши глобальні 

геополітичні та геоекономічні зміни, які неминуче стосуватимуться і 

України. Сукупний комплекс трансформаційних чинників визначатиме 

подальший напрямок формування міжнародного порядку при якому 

консолідації учасників міжнародних відносин становитиметься все 

актуальнішою. 
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У першому десятилітті XXI ст. глобалізація посилила 

взаємозалежність учасників міжнародної системи, особливо економічно. 

Глобальна фінансово-економічна криза, що розпочалась у США істотно 

порушила геополітичний баланс. Розвиток стратегічного союзу США, 

Китаю та Росії міг би не тільки відновити цей геополітичний баланс, а й 

стати «дорожньою картою» виходу з глобальної кризи та створення основи 

для багатополярного світового порядку. 

На тлі економічних негараздів і труднощів, які, схоже, триватимуть 

ще не одне десятиліття, настав час більш уважно розглянути еволюцію 

геополітичної структури світу, систему взаємовідносин держав, 

регіональне та національне співробітництво. Значною мірою хід кризи, час 

її настання було зумовлено низкою найважливіших геополітичних кроків, 

зроблених країнами Атлантичного співтовариства, які прагнули в нових 

умовах зберегти свою провідну роль у геополітичному світоуправлінні. 

Безумовно, першість у цьому контексті належить Сполученим Штатам, які 

залишаються вірними ідеї Світового лідерства і готові досягти його будь -

яким шляхом [732].  

Отже, глобальні політичні трансформації зумовлюють зміни 

засадничих принципів соціально-політичних універсалів, таких, як простір 

і час, держава, нація, суверенітет. Ситуація кризи легітимності держави 

тягне за собою феномен фрактуалізації соціуму в світовому масштабі, 

зміцнюючи інші відносно національності та громадянства типи 

ідентифікації та консолідації населення, які проявляються в сильнішому 

акцентуванні розмаїття культур і якості життя і необхідності 

переосмислення сучасних політичних референцій виходячи з визначення 

цивілізаційного статусу для різних співтовариств у глобальному соціально -

політичному просторі [733, с. 20]. 

Глобальні проблеми людства інтенсифікувалися одночасно з 

глобальною фінансово-економічною кризою та кризою світоуправління, 

яка пов’язана з неможливістю міжнародних організацій та інститутів 
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вирішити кризові явища глобального характеру, починаючи від проблем 

війни і миру – кризи дипломатії, закінчуючи забезпеченням економічної 

рівноваги в світі, що в сукупності є головними причинами появи та 

загострення глобальної системної кризи. У сучасних умовах до глобальних 

проблем належать: проблема «Північ» – «Південь», проблема бідності, 

продовольча проблема, енергетична проблема, проблема екології та 

кліматичних змін, сталого розвитку, демографічна проблема, проблема 

забезпечення світової безпеки тощо. 

Поняття «глобальні проблеми сучасності» поширилося наприкінці  

1960-х початку 1970-х рр., і посіло відтоді провідне місце у науковому та 

політичному лексиконі та міцно закріпилося у масовій свідомості. Термін 

«глобальний» походить від лат. globus – земна куля. Тож глобальні 

проблеми стосуються інтересів людства в цілому та кожної окремої 

людини у різноманітних точках планети зокрема: це проблеми 

загальнолюдського характеру. Вони суттєво впливають на розвиток 

окремих країн і регіонів, виявляючись потужним об’єктивним фактором 

світового економічного та соціального розвитку. Їх вирішення передбачає 

об’єднання зусиль абсолютної більшості держав і організацій на 

міжнародному рівні, а їх невирішеність загрожує катастрофічними 

наслідками для майбутнього всього людства [734, с. 15-17]. 

Значення глобальних проблем особливо зросло в другій половині ХХ 

ст. Саме вони істотно впливають на структуру національного та світового 

господарства. Історично світове господарство як єдине ціле склалося до 

початку ХХ ст. в результаті втягування в світогосподарські зв’язки більшої 

частини країн світу. До цього часу був закінчений територіальний поділ 

світу, в світовому господарстві сформувалося два полюси. На одному 

перебували промислово розвинені країни, а на іншому – їх колонії – 

аграрно-сировинні придатки. Останні були втягнуті в міжнародний поділ 

праці задовго до становлення там національних ринків. Залучення цих 

країн до світових господарських відносин фактично відбулося не у зв’язку 
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з потребами їх власного розвитку, а через експансію індустріально 

розвинених країн. Сформоване таким чином світове господарство, навіть 

після здобуття незалежності колишніми колоніями, на довгі роки зберегло 

відносини центру і периферії. Ось звідки беруть початок нинішні глобальні 

проблеми і суперечності [735]. Як правило, для вирішення глобальних 

проблем потрібні величезні матеріальні та фінансові ресурси. Основними 

критеріями віднесення тієї чи іншої проблеми до категорії глобальних 

прийнято вважати масштабність і необхідність спільних зусиль для її 

вирішення. 

Глобальні проблеми сучасності є єдиною відкритою динамічною 

системою, що постійно змінюється і є незамкненою, адже нові проблеми 

загальнолюдського значення можуть входити до неї, а вирішені – зникати. 

Зважаючи на цю обставину, засновник і перший президент Римського 

клубу А. Печеї зазначав, що багато проблем, що виникли у людства, 

«сплелися між собою, як щупальця гігантського спруту, опутали всю 

планету… кількість невирішених проблем зростає, вони стають все 

складнішими, сплетіння їх все заплутаніше, а їх «щупальця» зі 

збільшуваною швидкістю затискають планету» [736, с. 8, 16]. 

За оцінками деяких спеціалістів, енергетичні, сировинні, харчові та 

інші ресурси, які є на планеті, можуть забезпечити гідне життя на Землі 1 

млрд осіб, а інші залишаться «зайвими». Водночас за останнє тисячоліття 

населення нашої планети зросло у 15 разів і сьогодні становить уже понад 

7 млрд осіб. Причому перше подвоєння відбулося за 700 років, друге – за 

150 років, третє – за 100 років і останнє – менш ніж за 40 років (у 1956 році 

на Землі було ще тільки 2,8 млрд осіб) [737]. 

Безпрецедентне зростання кількості населення земної кулі у ХХ ст., 

яке здобуло назву «демографічний вибух», виникло внаслідок дії не тільки 

й навіть не стільки біологічних законів, скільки внаслідок стихійного, 

нерівномірного суспільного розвитку та глибоких соціальних 

суперечностей, які людство непосильно намагається подолати. Насамперед 
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це стосується країн, що розвиваються, на які припадає понад дев’ять 

десятих приросту світового населення. Там одночасно співіснують низька 

смертність, яка була притаманна країнам, які розвинулися вже на початку 

ХХ ст., і висока народжуваність, притаманна для ХVII ст. Водночас через 

рівень продуктивності праці та прибутку на душу населення, врожайність 

сільськогосподарських культур і ефективність сільського господарства, 

освіченість населення та загальний культурний рівень переважна більшість 

населення «периферії» вважають сучасну неоліберальну форму 

економічної глобалiзацiї причиною бідності та відсталості [738, с. 83]. 

Чисельність населення та умови його проживання, а також стан 

довкілля тісно пов’язані з іще однією глобальною проблемою сучасності. 

Існує як прямий, так й опосередкований зв’язок між багатьма хворобами та 

антропогенними змінами в навколишньому середовищі. Поколінню 

сучасних людей доводиться випробовувати на собі велику кількість ще 

недосліджених або малодосліджених фізичних (насамперед 

електромагнітних), хімічних, біологічних факторів забруднення 

навколишнього середовища, в якому доля штучного світу, створеного 

руками людини, безперервно зростає. Цим пояснюються зміни, які 

виникли в структурі та характері хвороб населення, насамперед 

економічно розвинених країн. 

Ще одна проблема – забезпечення людства енергетичними 

ресурсами та сировиною – стала сьогодні глобальною. Ці ресурси є 

основою матеріального виробництва та з розвитком продуктивних сил 

відіграють все більш значну роль у житті людини. Вони поділяються на 

відновлювані, які постійно відтворюються, підлягають поновленню 

природним або штучним способом (гідроенергія, деревина, енергія Сонця 

тощо), і не відновлюваними, кількість яких обмежена природними 

запасами (нафта, вугілля, природний газ, руди та мінерали). Підраховано, 

що за сучасних темпів споживання більшість не відновлюваних ресурсів 

людству вистачить лише на найближчу перспективу, яка обчислюється 



  313 

кількома десятками – кількома сотнями років. За історичними масштабами 

це зовсім небагато. При цьому слід мати на увазі, що значна частина 

наявних запасів зосереджена у родовищах з ускладненим доступом або 

представлена відносно бідними рудами [739, с. 83-85].  

Усунення війни з життя суспільства й забезпечення стійкого миру на 

Землі, за загальним визнанням, є найактуальнішою з усіх глобальних 

проблем. У ХХ ст. вона набула особливого сенсу й актуальності з 

винаходом ядерної зброї, що може знищити усе людство.  

Сьогодні необхідно враховувати той факт, що будь-який учасник 

міжнародної системи має свій специфічний інтерес у певному розкладі 

міжнародних відносин, спрямованості міждержавних торговельних потоків 

і розподілу капіталів. Утім на цей час в умовах інтернаціоналізації 

суспільного життя й інтеграції економічних зв’язків усе більше людей у 

різних куточках Землі починають розуміти об’єктивні інтереси світового 

суспільства як єдиного цілого, в основі яких – загальне прагнення 

пережити глобальні проблеми, відвернути ядерну війну, екологічну кризу, 

перенаселення планети, дефіцит ресурсів. Ця об’єктивна потреба в 

узгодженні дій, яка все краще усвідомлюється, вже помітно впливає на 

поведінку окремих держав, визначає їх внутрішню та зовнішню політику.  

Як уже зазначалося, всі глобальні проблеми тісно переплетені між 

собою. Наприклад, гострота продовольчої проблеми поглиблюється 

випереджальним зростанням народонаселення порівняно зі зростанням 

сільськогосподарського виробництва в багатьох країнах, що розвиваються. 

Для вирішення продовольчої проблеми необхідно використовувати 

ресурсний потенціал промислово розвинених країн або міжнародних 

організацій, які розробляють і здійснюють спеціальні програми допомоги. 

Слід також враховувати, що на планетарному рівні їх розклад за 

актуальністю та пріоритетами вирішення – один, а у віддалених країнах 

або регіонах – інший, тому що там діє велика кількість додаткових 

факторів і конкретних обставин, які характерні тільки для них. До такої 
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думки схиляється більшість вчених і фахівців, що підтверджується і 

рішеннями найбільших міжнародних екологічних форумів, які відбулися в 

Ріо-де-Жанейро у 1992 р. та в Йоханесбурзі у 2002 р. Там світове 

товариство критично оцінило перспективи розширення техногенної 

цивілізації та висловилось за інші орієнтири суспільного розвитку, завдяки 

яким підтримувався би стійкий баланс у співвідношеннях суспільства з 

природою, у тому числі й в масштабі всієї планети.   

Зазначені настрої оформились у «концепцію стійкого розвитку», яка 

сьогодні є предметом активного обговорення та аналізу насамперед з точки 

зору того, що необхідно здійснити у найближчій та віддаленій перспективі, 

щоб забезпечити стійкий розвиток усіх сфер суспільного життя. Певні 

надії у цьому напрямі пов’язуються з розвитком найновіших технологій, 

які засновані на широкому впровадженні у виробництво і різні сфери 

суспільного життя комп’ютерної техніки. Найновітніші технології, 

інформаційна революція багаторазово збільшували і можливості людей 

контролювати зміни, які відбувалися у навколишньому середовищі, 

суспільному та політичному житті. «В умовах, коли комп’ютер посилив 

могутність особи, громадяни можуть слідкувати за діяльністю своїх урядів 

ефективніше, ніж уряд може слідкувати за діяльністю громадян»,  

зазначають американські футурологи Д. Несбіт, П. Ебурдін [740, с. 347]. 

Отже, сталий розвиток сучасної міжнародної системи залежить від 

консолідації міжнародного порядку та конструктивного співробітництва 

між його учасниками. Для того, щоб соціально-економічна діяльність 

людей не вступала у суперечки з природою, необхідне розширення та 

поглиблення наукових знань про сучасні світові процеси, а також глибше 

усвідомлення на цій підставі людьми своєї відповідальності за те, що 

відбувається. Тим більш важливо, що сучасне електронне обладнання та 

обчислювальна техніка значно покращують можливість людини 

передбачити як конкретні результати, так і можливі наслідки її діяльності. 

Тому одночасно зі зростанням ролі вченого в управлінні суспільними та 
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виробничими процесами особливої актуальності набуває й питання про 

безпрецедентне зростання його відповідальності за рішення і рекомендації 

за технічними проектами, які пов’язані з їх можливими екологічними, 

медичними та іншими негативними наслідками як для людства, так і для 

навколишнього середовища. Тільки той прогрес і зміни, які відповідають 

людським інтересам і перебувають у межах його здібностей до адаптації, 

мають право на існування й повинні заохочуватися. 

В основу глобальної фінансово-економічної кризи покладено «кризу 

світоуправління», тому необхідно розпочати вироблення нової моделі 

світоуправління, що враховуватиме умови глобального світу XXI ст., його 

поліцентричний і поліцивілізаційний характер. Сучасна глобальна криза 

являє собою не випадкове, а закономірне явище, пов’язане з 

довгостроковими тенденціями (мегатрендом) світового політичного та 

економічного розвитку. Нинішня криза має свої особливості та відмінні 

риси, що пов’язані з процесами глобалізації, регіональної політичної та 

економічної інтеграції, глобальної міграції тощо. Багато в чому породжена 

цими специфічними процесами, вона є важливим рубежем у світовому 

розвитку. 

 

 

4.2. Конфігурації сил та співвідношення потенціалу можливостей 

в межах «Групи двох» (США, КНР) в структурі міжнародної системи 

 

 

Лідерство, ієрархічність держав, пріоритет інтересів одних над 

іншими є традиційною проблемою міжнародних відносин постбіполярної 

доби. Відносини КНР і США на початку XXI ст. істотно впливають на 

динаміку еволюції та трансформації міжнародної системи.  Вони суттєво 

впливають на інших учасників міжнародної системи а їх 

зовнішньополітичні відносини відображено у неформальному форматі  
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«Групи двох» («G-2»). Між США і КНР формуються нові унікальні для 

даного історичного періоду конфігурації та відносини. Міжнародно -

політична конкуренція за лідерство в рамках «G-2» зумовить кардинальні 

геополітичні, геоекономічні та геостратегічні трансформації світової 

системи. Констатується боротьба за вплив в АТР між КНР і США. 

Сьогодні КНР – найбільший торговий партнер Японії, Індії, Австралії, 

Південної Кореї та більшої частини країн Південно-Східної Азії, при тому 

головним військовим партнером цих країн залишаються США.   

З точки зору довгострокової перспективи, особливо небезпечно те, 

що колишня система міжнародних відносин, що базувалася на балансі сил 

двох наддержав, розпалася, а нова ще не склалася. ЇЇ відсутність породить 

анархію на світовій арені. Однак згодом поновиться і боротьба за лідерство 

у глобальному масштабі. Сьогодні виокремлюється кілька можливих 

конфліктних «розломів» в межах взаємодії США та Китаю. 

Перший із таких «розломів» – наростаюче суперництво США та 

Китаю за глобальне лідерство. На переконання китайського вченого Я. 

Хетунга, «Вашингтон керується в цьому суперництві ідеологічними 

(поширення демократії) та геополітичними (повелівати іншими) мотивами. 

А для Пекіна, своєю чергою, рушійною силою є економічні мотиви, тому 

що модернізація країни потребує торговельно-економічної експансії, 

отримання доступу до енергетичних та інших ресурсів, завоювання ринків 

збуту. Ця експансія потребує військово-політичних підпорів, і Китай 

нарощує стратегічний потенціал» [741]. 

Очевидним стає той факт, що баланс сил повільно змінюється на 

користь КНР, і США, не бажаючи миритися із втратою гегемонії, вдаються 

до контрзаходів. Паралельно зі зміцненням сукупної національної 

потужності КНР зростають і її амбіції. Великодержавні плани не 

афішуються на офіційному рівні. Навпаки лідери КНР продовжують 

наголошувати, що КНР  поки всього лише одна з держав, що 

розвиваються, і що навіть коли вона стане по-справжньому могутньою, 
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КНР, на переконання більшості науковців не прагнутиме гегемонії, 

контролю над іншими народами. Проте приховано, на теоретичному рівні, 

у КНР вже опрацьовується тема китайської величі та потенційного 

лідерства у світі. У статтях журналістів і особливо вчених все частіше 

трапляється теза про те, що «Великому Китаю» уготована ця роль у ХХI 

ст. Констатується, що КНР має забезпечити свою присутність на п’яти 

континентах і впливати на події там [742, c. 274]. 

У новому міжнародному порядку, що формується, КНР і США 

прагнуть знайти стратегічних партнерів. Особлива увага приділяється 

залученню на свою сторону країн великої двадцятки. Китайські політологи 

вважають, що між КНР і РФ склалися «передсоюзницькі» відносини, які 

можуть перерости у союзницькі, «якщо США стануть на шлях відкритої 

ворожості до Китаю, перейдуть до стратегічного оточення та блокади, тим 

більше якщо захочуть нанести по КНР військовий удар». Іншою, не менш 

значущою проблемою є невдоволення різних держав, організацій, рухів 

лідерством США і КНР у світовій системі. Сьогодні з’являються ідеї про 

необхідність створення антиамериканського військового блоку в складі 

Пакистану, Росії, Китаю та країн Центральної Азії. Багато арабів, 

латиноамериканців, африканців воліли б, щоб Росія була присутня в їх 

регіонах і врівноважувала США [743]. 

У цілому, констатуємо, що в Азії стурбовані зміцненням Китаю. 

Зокрема, Японія дорікає США занадто пасивною участю у подіях на 

Далекому Сході і пропонує погоджувати зусилля щодо стримування 

Китаю. Деякі з японців відверто закликають до розвалу КНР як «єдиного 

засобу запобігти китайській гегемонії у ХХI ст.». Про китайську «загрозу» 

все частіше говорять представники Південної Кореї, країн Південно -

Східної Азії, Океанії. 

На переконання авторитетних американських вчених, що відносяться 

до представників реалістичного напрямку в науці про міжнародні 

відносини –  З. Бжезинського [744], Р. Кагана [745], Г. Моргентау [746; 
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747], У. Крістола,  Р. Хааса [748; 749 ], У. Перрі, Р. Такера, А. Картера, 

Сполучені Штати мають роботи все, що від них залежить задля збереження 

їх лідерських позицій в світі. Послабленням США, навіть тимчасовим 

можуть скористатися іши потужні учасники міжнародних відносин, такі, 

наприклад, як Китай.  

Американські експерти реалістично-консервативної спрямованості 

вважають, що військові домагання Китаю незабаром будуть загрожувати 

азіатським союзникам США і поставлять під удар стратегію глобального 

лідерства США. Вони стверджують, що КНР перестає бути державою 

статус-кво, вводячи в експлуатацію нові військові технології та види 

озброєнь. Китай почав активно претендувати на придбання островів і 

нафтових родовищ у Південно-Китайському морі. Тому, на думку згаданих 

експертів, майбутнім полем конфліктів буде не Близький Схід, а Східна 

Азія [742]. 

Однак навіть якщо ці аналітики праві у питанні заперечення Китаєм 

глобального лідерства Америки, то потрібно врахувати, що у КНР на 

сьогодні немає достатнього потенціалу для здійснення подібної програми. 

Існують серйозні обмеження в питаннях ресурсів і зовнішніх ринків, які 

стримують китайські домагання. Що більш жорстку позицію намагається 

зайняти Китай, то сильніше погіршуються його відносини з  основними 

сусідами – Індією, Японією та Південною Кореєю, а це посилює роль 

США у справі забезпечення безпеки в Азії [742, c. 276]. 

Крім того, в дійсності США і КНР не мають глибокого зіткнення 

інтересів, яке призвело б до серйозної конфронтації цих двох наддержав. 

Мабуть, єдина гостра суперечність між США і КНР можлива в питанні 

Тайваню, проте адміністрація президента США Б. Обами показала, що ця 

проблема, як і проблема з правами людини в Китаї, вже не є такою 

важливою, як за адміністрації Дж. Буша-молодшого. 

Американські дослідники, що презентують ліберальну та 

неоліберальну наукову течію в науці про міжнародні відносини –  
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Дж. Айкенбері [750], Ф. Фукуяма [751-753], С. Гантінгтон [754-757], 

Дж. Ная [758], Д. Рієф [759], Ч. Купчан [760] тощо також відстоюють тезу 

про необхідність збереження лідерство США, але більш поміркованами 

засобами, за допомогою «мякої сили» та підвищення міжнародного іміджу 

США.  

Головна консолідована позиція вчених та аналітиків, представників, 

як релізму так і лібералізму полягає в тому, що в умовах зростання впливу 

Китаю в глобальній економіці та розширення його можливостей із 

проектування військової сили суперництво між Сполученими Штатами і 

Китаєм стає неминучим. Лідери обох країн оптимістично заявляють, що 

цим суперництвом можна управляти без зіткнень, що загрожують 

глобальному порядку [761, с. 1,2]. 

Більшість вчених налаштована скептично щодо можливості Китаю у 

найближчому майбутньому заволодіти лідерськими позиціями у світі. 

Якщо керуватися уроками історії, то посилення КНР дійсно є викликом 

для США. Країни, що переживають підйом, прагнуть знайти більше сили у 

глобальній системі, а дедалі слабші рідко поступаються без бою. 

Враховуючи ж відмінності між політичними системами Китаю та 

Америки, песимісти можуть з великою вірогідністю прогнозувати війну.  

Проблема визнання лідерства КНР світовим співтовариством і 

особливо США визначається першим офіційним візитом президента США 

Б. Обами до КНР в середині листопада 2011 р. і його переговорами з 

головою КНР Ху Цзіньтао. Візит продемонстрував новий підхід США до 

азіатської наддержави, якій Б. Обама запропонував розділити світовий 

«тягар лідерства». Зустріч у верхах, в ході якої голова Білого дому 

відмовився від тиску на Пекін з проблем курсу юаня і прав людини, зняла 

напруженість у відносинах двох держав, які напередодні візиту опинилися 

на межі торговельної війни. У відповідь Б. Обама розраховував на 

підтримку Пекіна щодо Ірану. Важливим питанням для реалізації КНР 

лідерських амбіцій залишається налагодження відносин з іншими країнами 



  320 

світу, і не тільки шляхом значного збільшення обсягу економічної 

допомоги. Для поліпшення сприйняття Китаю у світі йому необхідно 

змінити пріоритети з економічного розвитку на створення гармонійного 

суспільства, вільного від нинішніх величезних розривів між багатими та 

бідними. На місце поклоніння грошам повинна повернутися традиційна 

мораль, а політична корупція має бути викорінена заради встановлення 

соціальної справедливості [741]. 

Стосунки США з рештою світу набагато кращі, ніж у КНР – як в 

якісному, так і в кількісному плані. Офіційно в США більше п’ятдесяти 

військових союзників, а у КНР – жодного. Північна Корея і Пакистан 

можуть вважатися лише квазісоюзниками Китаю. Перша створила 

формальний альянс з Китаєм у 1961 р., але ними вже кілька десятиліть не 

проводяться спільні військові маневри, і не відбуваються поставки зброї. 

Китай і Пакистан ведуть значне співробітництво у військовій сфері, але не 

пов’язані формальним військовим альянсом. Щоб створити дружнє 

міжнародне середовище та посилити свої позиції, КНР має налагодити 

більш якісні дипломатичні та військові відносини з іншими країнами, ніж 

США. Жодна провідна держава не здатна підтримувати дружні стосунки з 

усіма іншими країнами світу, тому суть змагання між КНР і США буде 

полягати у тому, хто з них має більше вірних друзів. Для того щоб досягти 

цієї мети, Китай повинен забезпечити більш якісне моральне лідерство, 

ніж США [741]. 

Крім того, Китай повинен визнати свій статус нової великої держави 

та взяти на себе відповідні зобов’язання. Наприклад, якщо мова йде про 

захист слабших, ніж США, країн, КНР повинен створити нові військово -

політичні союзи у регіоні за зразком Шанхайської організації співпраці, 

регіонального форуму, що включає в себе Китай, Росію і ряд країн 

Центральної Азії. Важливим є й те, що у найближче десятиліття нові 

лідери КНР будуть набиратися з представників покоління, яке пережило 

труднощі культурної революції. Вони налаштовані рішуче і швидше за все 
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ставитимуть політичні принципи вище матеріальних благ. Ці лідери 

повинні відігравати більш значну роль на світовій арені та пропонувати 

кращий захист й економічну підтримку слабшим країнам. Це означатиме 

конкуренцію зі США у політичному, економічному та технологічному 

плані. Вона може викликати дипломатичну напруженість, але небезпека 

військового зіткнення невелика тому, що майбутнє китайсько-

американське суперництво відрізнятиметься від протистояння між СРСР і 

США в роки «холодної війни». КНР і США не потрібно «вести війну 

чужими руками для захисту своїх стратегічних інтересів або отримання 

доступу до природних ресурсів і технологій» [741]. 

У 1990-х рр. укріпились економічні та воєнно-політичні позиції КНР. 

Розпочаті Ден Сяопіном реформи мали суттєві результати. Країна вийшла 

з хронічної кризи, вирішила харчову проблему, стала однією з найбільших 

світових експортерів, триває модернізація та індустріалізація на сучасній 

технологічній базі. До цього необхідно додати й те, що зростають іноземні 

капіталовкладення. Китай вступив у смугу економічного підйому. За 

останні півтора десятиліття об’єм його ВВП зріс у 2,5 разу. Однак 

фінансова паніка 2008-2009 рр. винесла на поверхню всі найтривожніші 

тенденції, і США не просто опинился в небезпеці через спад, визнано, що 

країна перебуває в агонії через початок «постамериканського» світу. 

Переповненість боргами фінансового сектору й уразливість економіки 

США, викликані залежністю країни від дорогої імпортної нафти, спонукає 

вчених, аналітиків і політиків до висловлювань про те, що майбутнє США 

як провідної світової економічної держави викликає сумнів [762, c. 279].  

У зв’язку з цим цікавою є думка американського вченого К. Філіпcа. 

Він пов’язує фінансово-економічну кризу 2008-2009 рр. з прискореним 

розвитком фінансового сектору протягом останніх трьох десятиліть – з 

приходу до влади адміністрації Р. Рейгана, що прийняла на озброєння 

монетаристську теорію М. Фрідмана і повірила у тезу про абсолютну 

ефективність ринку. «У 1987-2007 рр. сектор фінансових послуг, 
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пов’язаних із борговими зобов’язаннями у всіх формах – від кредитних 

карток та іпотеки до державних цінних паперів, що випускаються 

міністерством фінансів, і складних фінансових інструментів, розроблених 

фінансистами CША, – став найбільшим і найдинамічнішим бізнесом у 

країні» [763, с. 8].  

За ці роки загальний обсяг американських боргів зріс у чотири рази з 

11 до 48 трлн дол., що становить близько 340% ВВП країни, при цьому 37 

трлн дол. припадає на борги приватних осіб і корпорацій. У 1990-х рр. 

фінансовий сектор став найбільшим в економіці США, набагато 

випередивши виробничий сектор. Якщо в 1970 р. частка виробництва у 

ВВП становила 24%, а фінансів – 14%, то до 2005 р. ці показники 

дорівнювали 12 і 20% ВВП відповідно. Вибухове зростання фінансового 

сектору (у тому числі фондового ринку), на думку К. Філіпса, пояснюється 

не дією ринкових законів, а втручанням держструктур. Спекуляціями 

займалися не тільки великі (наприклад, Дж. Сорос) і дрібні приватні 

гравці, але і сам американський уряд. Такі дії суттєво спотворювали цінові 

сигнали, що посилаються ринком. Бурхливий розвиток фінансового ринку 

призвів до збагачення не середнього класу – основи американського 

суспільства, а тонкого прошарку багатих фінансистів [763, с. 31, 63, 77].  

Можливо, вперше в американській історії тривалий період 

економічного зростання не супроводжувався зростанням добробуту 

широких мас населення. К. Філіпс наводить дані про те, що за останні 

тридцять-сорок років американці, навпаки, почали жити набагато бідніше. 

У 1970-х рр. обов’язкові витрати (іпотека, соціальне забезпечення дитини, 

медичне страхування, обслуговування автомобіля, податки) становили 

близько 50% усіх витрат сімей, що належать до середнього класу, проте на 

початку XXI ст. – вже 75%. Для зарубіжних економістів ще більш 

важливою є інформація про те, що в 1997-1999 рр. у США були внесені 

зміни до методології підрахунку індексу споживчих цін. У результаті, 

офіційні дані занижують інфляцію на 2-3 процентних пункти. Це також 
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опосередковано свідчить про зниження реальних доходів населення, адже 

зростання зарплати американців в останні роки, зазвичай, порівнюється з 

темпами офіційної інфляції. Крім того, рівень інфляції в США є важливим 

макроекономічним показником, що впливає на всю світову економіку [763, 

с. 111-112]. 

Найважливішим фактором, що впливає на економіку США, є нафта. 

К. Філіпс показує залежність долара від нафтового ринку. Вторгнення 

США до Іраку призвело до того, що ціна на нафту різко зросла, у тому 

числі через позицію країн ОПЕК. Крім того, нафтовидобувні країни, 

розглядаючи можливість відмови від прив’язки валют до нестабільного 

долара, скоротили його частку у золотовалютних резервах (ЗВР) і вивели 

частину своїх авуарів з американської економіки. У цілому, частка 

американської валюти в ЗВР країн світу у  першій декаді ХХІ ст. знизилася 

з 71 до 63% і надалі знижується, що сигналізує про зниження довіри до 

долара і більшу конкуренцію з боку інших валют. Погіршення відносин з 

нафтоекспортерами – тільки частина нафтової проблеми. Не менш 

важливо, що в умовах попиту на нафту, що зростає, на світовому ринку її 

видобуток залишається незмінним. К. Філіпс наводить оцінки, згідно з 

якими на період 2005-2011 рр. припадає максимум виробництва нафти, 

після чого воно, як вже відомо почало скорочуватися. У самих США, 

колись найбільшому виробнику чорного золота, 2/3 споживаної нафти 

забезпечується за рахунок імпорту. Тому американська еліта повинна 

замислитися про розробку довгострокової енергетичної стратегії у зв’язку 

зі швидким дефіцитом нафти у світі й великими загрозами, які він матиме 

для світової економіки і безпеки. Необхідно активніше займатися 

розробкою альтернативних екологічно чистих джерел енергії та 

енергозберігаючих технологій для того, щоб на постнафтовому етапі стати 

країною, яка має передові енергетичні технології [763, с. 174-178]. 

Під час першого офіційного візиту Б. Обами до Китаю в листопаді 

2011 р. обговорювалася проблема світової економіки. Цікаво, що 



  324 

китайський лідер проігнорував звернення до нього терміново зміцнити 

китайську національну валюту юань, занижений курс якого  учасники 

форуму назвали однією з головних причин зростання дисбалансу у 

міжнародній торгівлі. У відносинах США і КНР цей дисбаланс виявляється 

в астрономічному торговельному дефіциті США, який у вересні 2011 р. 

підскочив на 9,2%, сягнувши 22,1 млрд дол. – найвищий показник з 

листопада 2010 р. [764]. 

Як зазначає оглядач The Financial Times Гідеон Рахман, Китай – 

найбільший зарубіжний покупець боргових зобов’язань США, тож 

«китайці опосередковано фінансують панування армії США на Тихому 

океані», – зазначає автор. А місцеві союзники США побоюються, що США 

через фінансові проблеми зменшить свій контингент у регіоні.  Тим часом 

Китай нарощує власні збройні сили. В останні два роки конфлікти Китаю з 

В’єтнамом і Японією знову загострилися. Індійська сторона стверджує, що 

Китай активніше претендує на деякі ділянки території Індії. Південна 

Корея стурбована відносинами Пекіна з Пхеньяном. Необхідно також 

зазначити, що у Китаї міцнішають економічні інтереси в усьому світі, тому 

підвищення витрат на армію та рішуче обстоювання своєї вигоди 

неминучі. Економіка Китаю залежить від імпортних нафти і газу, тому 

морська блокада для неї небезпечна [765]. 

Закономірна послідовність криз протягом ХIX-XX ст. не зупинила 

підйом глобальної капіталістичної системи, зосередженої спочатку на 

могутності Великобританії, а згодом, із Другої світової війни, на 

могутності США. Після більш ніж 300-річної історії капіталізму видається 

логічним висновок про те, що економічні та фінансові кризи самі по собі 

досі не загрожували ані світовій капіталістичній системі, ані країнам, які 

очолюють цю систему: США або Великій Британії. 

Справді, критики як капіталізму, так і «англосаксів» вказують на 

зв’язок між такими кризами і консолідацією «ключових» капіталістичних 

економік проти доведеної до злиднів периферії. К. Маркс зазначав, що 
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фінансові кризи безжально розорили слабші компанії, дозволяючи більш 

успішним і безжалісним капіталістам зміцнити їх домінування у системі. 

Для таких теоретиків, як Пол Пребіш кризи виконували подібну функцію у 

світовій системі, допомагаючи сильним країнам маргіналізуватися і 

довести до злиднів країни, що розвиваються [766]. 

Економіки країн, що розвиваються, отримали набагато сильніший 

удар від фінансової кризи, ніж розвинені, оскільки інвестори по всьому 

світу шукають стабільність, забезпечену США. Такі країни, як РФ, 

Венесуела та Іран сподівалися використати дохід від продажу нафти, щоб 

протистояти серйозному політичному виклику Америки та наявному 

міжнародному порядку, але зараз стикаються з новими обмеженнями та 

примусами. Лідери цих країн повинні витрачати менше часу на планування 

великих міжнародних рухів і докладати більше зусиль для збереження 

внутрішньої стабільності. США опинилися в набагато вигіднішому 

становищі, і фінансова криза може навіть значно оздоровити міць США 

[766].  

У будь-якому разі криза показала Китаю, що їх зростання залежить 

від благополуччя США і що модернізація буде тривалою та болісною. 

Водночас Пекіну доведеться приділяти більше уваги стабілізації 

китайського суспільства, будувати національну систему охорони здоров’я, 

піклуватися про населення, яке старішає та яке через «політику однієї 

дитини» буде змушене в літньому віці звертатися за допомогою до уряду. 

Якщо все буде саме так, то у Китаю буде менше коштів на ВПК і зарубіжні 

воєнні місії. Це не підтверджує прогноз, за яким Китай може зрівнятися за 

потужністю та можливостями зі США. 

Найбільша небезпека як для американо-китайських відносин, так і 

для збереження американської моці взагалі, полягає не в тому, що Китай 

швидко виросте, а в тому, що ця криза може зупинити «китайське диво» 

зростання. За найпесимістичнішим сценарієм, безлад у міжнародній 
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економіці стане причиною великого економічного спаду Китаю, який 

призведе до найжалюгідніших наслідків.  

Утім необхідно враховувати і той факт, що кожна криза 

відрізняється від попередніх, і для цього є свої причини. Економічні кризи 

скоріше зміцнювали, ніж підривали позиції у світі капіталістичних країн-

лідерів. З часу появи капіталізму у сучасній Європі здатність отримувати 

вигоду від швидкого економічного зростання була ключовим фактором у 

міжнародній конкуренції. Розвинені економіки виробляють передові 

технології, які покладено в основу військової та економічної потужності. 

Вони здатні вкладати в освіту, що робить їх робочу силу більш 

продуктивною, засновують ліберальні політичні інституції та культурні 

норми, які вони поважають, дозволяють людям різної політичної та 

релігійної орієнтації працювати сумлінно над різними соціальними 

проектами модернізації. 

Англієць Х. Макрей передрікає перетворення Китаю у 

повноправного конкурента Америці приблизно у 2020 р. («Якщо США не 

покращать свою систему освіти й не продемонструють більше 

самодисципліни») [767]. Стає можливим виникнення біполярного світу з 

полюсами у вигляді США і Китаю. Як зазначає колишній держсекретар 

США і досі впливова у республіканській партії особа К. Райс, «Китай не є 

державою, схильною зберігати status quo, навпаки він хотів би змінити 

своє становище, змінити баланс сил в Азії на свою користь. Вже одне це 

робить його стратегічним суперником Америки» [768].  

У Китаю велике майбутнє, але «наступний період економічного 

розвитку», зазначає англієць Х. Макрей, «не буде прямолінійним. Китай 

показав свою здатність припускатися помилок, і велика ймовірність того, 

що їх робити і надалі» [767]. Китай має  потребу в американському ринку, 

інвестиціях і технологіях. Внаслідок уразливості у сфері дотримання 

громадянських прав прийняття КНР в елітні світові організації значною 

мірою залежить від доброзичливості Америки. Навіть найбільш енергійні 
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китайські прихильники самоствердження беруть під сумнів можливість 

зійти на економіко-політичний Олімп, діючи проти лідера. У США 

розраховують на те, що до влади у КНР може прийти більш прозахідна 

(скажімо, «шанхайська») група політиків, які принципово заперечують 

шлях до конфронтації. 

Проте скептики вважають, що у китайської комуністичної системи 

мало шансів вижити в умовах швидких змін. Для перетворення Китаю на 

світову величину потрібно не тільки зростання економічних макровеличин, 

а й формування відповідної ідеології, яка була б прийнятна для сусідів 

зростаючого гіганта, а також для світу у цілому.  

КНР перебуває у передкризовому стані у зв’язку зі швидким 

зростанням населення при зниженні потенціалу сільського господарства. 

Площа земель, що піддаються обробці, обмежені, а корисні копалини не 

безмежні. Настав час розплачуватися за бездумну політику у галузі 

демографії, використання води, землі та мінеральних ресурсів. У 

найближчі 20 років населення КНР зросте не менш ніж на 300, а можливо, 

400 млн ос. – за це й же час більше 10% землі, що обробляється, буде 

втрачено повністю, а основний її масив піддасться ерозії. Незважаючи на 

15 років економічного підйому, 50 млн китайців не мають гарантованої 

питної води, а 80 млн харчуються нижче рівня виживання. Колосальні 

наслідки матиме й міграція щонайменше 100 млн китайців, які полишили 

свої села заради міста. Подібні прогнози китайської моделі початку ХХІ ст. 

укріплюють позиції прихильників м’якого підходу. 

Що ж до США у цьому контексті необхідно зазначити, що при 

абсолютному зростанні американської могутності її відносне значення у 

світі буде постійно знижуватися. Констатується зниження частки США у 

світовому ВВП з 21% у 2000 р. до 18,6% у 2015 р. Прогнозування на більш 

віддалену перспективу стає менш точним, але безсумнівною є намічена 

тенденція зі всіма несприятливими наслідками для ролі США у 

міжнародних справах. У цьому переконані багато авторитетних експертів, 
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у тому числі й американські, які підготували за завданням ЦРУ 

середньостроковий прогноз основних тенденцій у сучасному світі. Їх 

головний висновок: «…глобальний вплив США йде на спад» [769].    

Найзаселеніша країна світу – КНР за загальним обсягом виробництва 

вже через півтора десятиліття стійко закріпиться на другому місці. Її 

частка у світовому ВВП збільшиласяся з 10,9% у 2000 р. до 14,2%  у 2015 

р. [770, c. 22]. Якщо ж Китай зможе і надалі підтримувати нинішні високі 

темпи росту, дуже вірогідно висунення його на передові позиції у 

найближчому майбутньому. Підсумки останніх двох десятиліть за всіма 

показниками треба визнати вражаючими. За розрахунками китайських 

дослідників, середньорічні темпи росту економіки Китаю за цей період 

становлять 9,8%, що на 6,5% вище середньорічних темпів росту світової 

економіки, на 7,3% - розвинених країн, на 4,8% – держав, що 

розвиваються, і на 1,9% – 3,5% –  країн, що швидко зростають, перш за все 

Сінгапура, Південної Кореї, Тайваню, Малайзії та Індонезії [771, c. 352].  

Проте китайські експерти зовсім не піддаються спокусі 

екстраполювати фантастичні успіхи на майбутні періоди, усвідомлюючи 

нездійсненність такого мажорного прогнозу хоча б через елементарну 

логіку економічного розвитку. Зліт з низької відмітки, яким би бурхливим 

він не був спочатку, просто не може бути нескінченним і таким само 

стрімким. Тому констатуємо неминуче зниження темпів підйому. Власне, з 

цього й виходять прогнози китайських експертів. Вони передбачають, що 

економічне зростання Китаю у першій половині ХХІ ст. піде помітно менш 

високими темпами – 6% середньорічних, а до 2050 р. знизяться до 4,3%. І 

все ж в абсолютних вимірах це надасть грандіозний приріст ВВП – більш 

ніж у 10 разів порівняно з 2000 р. Внаслідок цього, вважає член наукової 

ради Академії суспільних наук КНР Лі Цзінвєнь, будуть створені необхідні 

передумови для того, «щоб Китай за масштабами й могутністю економіки 

увійшов до першої шеренги світу» [772, c. 352].  
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Труднощі досягнення лідерства у міжнародній системі пов’язані ще 

й з тим, що Китаю вдасться легко й швидко наздогнати і випередити США 

та Євросоюз, які теж не будуть стояти на місці й навіть за менш високих 

темпів економічного росту зможуть до середини століття просунутися 

далеко вперед. Утім замало вийти на вищий рівень зростання ВВП, 

надзвичайно важливо не просто вийти на великий обсяг матеріального 

виробництва, а й володіти повним набором складових могутності у 

багатьох інших галузях: соціально-економічній, політичній, воєнній, 

науково-технічній, інформаційній, фінансовій, торговельній, 

комунікаційній, а також у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, культури тощо. 

Без такого набору, який відповідає вимогам  глобалізації, важко 

стати врівень із країнами, які нині формують Організацію економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). На частку країн ОЕСР припадає понад 

70% світового ВВП, а на Китай – 12% [773, c. 360].  Утім реальний розрив 

набагато більший не в кількісних, а в якісних вимірах, і суттєво скоротити 

його у стислі історичні строки неможливо. Якщо частка Китаю у світовому 

ВВП до середини століття збільшиться навіть вдвічі, то й тоді залишиться 

нездоланною глибока невідповідність за рівнем загального розвитку між 

ним і частиною людства, що вирвалась далеко вперед.  

Китаю з його величезним населенням (за офіційними даними 

перепису, чисельність населення КНР на 1 листопада 2014 р. становила 

1 371 млн жителів [773]) доведеться вирішувати проблеми, пов’язані з 

найважчою демографічною ситуацією. Прогнозований приріст 

виробництва дозволив збільшити ВВП Китаю у 2015 р. у розрахунку на 

душу населення більш ніж удвічі, втім за рівнем життя Китай все ще 

залишиться у категорії бідних країн. У цьому вимірі розрив між Китаєм і 

країнами Заходу стане ще більшим. Правда, китайські експерти вважають, 

що вже до 2030 р. народонаселення країни припинить зростання, а з 2050 

р. почне зменшуватися. Проте навіть якщо ці прогнози збудуться, не 
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можна очікувати різкого підвищення середньодушового споживання й 

значного підйому добробуту народу. Загалом, як вважає голова 

Шанхайського дослідницького форуму з проблем міжнародної стратегії 

Чень Пейяо, «через слабкість вихідних позицій та бази сукупна могутність 

китайської економіки низька, і за показниками на душу населення КНР 

сильно відстає від розвинених країн. У ХХІ ст. вона тривалий час ще 

залишатиметься державою, що розвивається, і потребуватиме подальших 

реформ» [774, c. 13].  

Для бідних країн практично головною умовою виходу зі стану 

безнадійної відсталості є збільшення споживання енергії. У контексті 

боротьби Китаю та США за глобальні управлінські ресурси експерти 

зазначають, що дії Китаю в Африці, на Середньому Сході, у Латинській 

Америці та Центральній Азії, навіть на Південному Кавказі обумовлені 

міркуваннями енергетичної безпеки. Причому китайські інвестиційні 

пропозиції, на відміну від аналогічних кроків США, ЄС і Росії, не 

супроводжуються політичними умовами. Сьогодні КНР перетворилася на 

життєво важливого стратегічного партнера держав Центральної Азії. Про 

це свідчать уже введений в експлуатацію китайсько-казахський 

нафтопровід і китайсько-туркменський газопровід. 

Крім того, Китай став головним інвестором у розвитку 

інфраструктур центрально-азійських країн, отримуючи замість грошей 

енергоносії та навіть території, як це відбувається у випадку Казахстану, 

Киргизстану або Таджикистану. Можливості Китаю являють також 

серйозну загрозу і для майбутнього Росії. Отже, територіальна атака на 

Центральну Азію, а також стимулювання активної міграції у Південно-

Східну Азію, застосування політики «м’якої сили» у Латинській Америці, 

Африці та Західній Азії є орієнтирами нинішньої китайської стратегії 

[775]. 

У січні 2011 р. президент КНР Ху Дзіньтао та президент США 

Б. Обама підписали у Вашингтоні документ про визнання взаємних 
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інтересів сторін. Аналітики вважають, що цей документ визначає новий 

міжнародний порядок у XXI ст. 

Китай виявляє стриманість також з приводу ситуації з 

американською економікою. Розуміючи, що розпад американського ринку 

просто дезорганізує китайську економіку, Пекін утримався від конкретних 

кроків у питанні заміни американського долара своєю резервною валютою. 

Ознакою такої взаємозалежності став візит віце-президента США Джо 

Байдена до Пекіна у серпні 2011 р., під час якого дебітор запевнив 

кредитора, що все залишається без змін і загрози китайським боргами 

немає. Як зазначає колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер, Китай 

відіграє ключову роль у справі відновлення американської економіки. 

У відносинах США – Китай наявний фактор взаємної вигоди, коли 

США забезпечують для себе можливість імпорту дешевої продукції, а 

Китай отримує за це світову валюту – долари, на які закуповує у 

нафтосировинних держав життєво необхідні для розвитку енергоносії та 

сировину. США своєю чергою для забезпечення економічної стабільності 

повинні дозволити Китаю придбати ці ресурси. Якби ресурсна політика 

Китаю становила небезпеку для США, то навряд чи всі ті країни, політичні 

еліти яких тісно пов’язані зі США, дозволили б китайським корпораціям 

вигравати безліч тендерів та експлуатувати свою сировину.  

Уразливими місцями Китаю залишаються поставки енергоносіїв і 

продовольства. Причому, за винятком Росії, енергетичні магістралі Китаю 

проходять по нестабільним регіонам. Потенціал нестабільності має навіть 

його власна територія – Сіндзянь-Уйгурський район, що межує з 

Центральною Азією та Афганістаном [775]. 

Економічні успіхи Китаю «підживлюють» також геополітичні 

претензії цієї держави та зростання націоналізму, а економічні потреби 

змушують активізувати зусилля китайців у питанні придбання 

енергетичних та інших сировинних ресурсів. Найважливіші рішення 

Китаю у майбутньому будуть обумовлені не внутрішньою волею та 
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власною стратегією, а зовнішніми обставинами. Тому КНР будує своє 

стратегічне партнерство саме зі США, а також активно розвиває 

Шанхайську організацію співпраці, зони вільної торгівлі з країнами 

Південно-Східної Азії. 

А поки такі події, як поділ Судану (суданська нафта переважно 

експортується до КНР) і санкціонована ООН війна проти Лівії свідчать про 

те, що КНР не прагне протистояти формуванню нового міжнародного 

порядку США, а навпаки, спробує долучитися до нього, захищаючи власні 

інтереси. Слід врахувати, що як США, так і КНР є торговельними 

державами, тобто обидві воліють увійти в торгівлю і домовитися навколо 

певного питання або просто «купити» один одного, та й тільки у 

крайньому разі вдатися до силового сценарію. Отже, Китай просто буде 

проти американського долара як заміни всесвітньої валюти, бо, як би йому 

не хотілося, першим постраждає від цього саме він. КНР, як і інші 

держави, також не готовий замінити США у системі глобального 

управління, без яких у системі глобальної безпеки утвориться вакуум, за 

якого розв’яжуться руки в екстремістів [775]. 

Маючи консервативне геополітичне е мислення, КНР 

протиставляється «революційному» способу мислення США, оскільки 

Сполучені Штати прекрасно розуміють, що статус-кво, який сформувався 

у регіонах світу, вичерпує себе. Очевидним є прагнення США обернути хід 

глобального розвитку на свою користь. Слід зазначити також, що Захід 

ніколи не боявся порушення статус-кво, доказом чого є події, які 

розгортаються на Великому Близькому Сході. 

Аналітики зазначають, що навіть якщо відбудеться дефолт 

американської економіки, якого США уникнули на початку серпня 2011 р. 

і за яким підуть всі інші економіки світу, то першою країною, яка 

забезпечить свою економічну та фінансову реанімацію, будуть знову ж 

таки Сполучені Штати. Отже, можна також прогнозувати, що у 

найближчому майбутньому США набагато сміливіше підуть на порушення 
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глобального статус-кво. Китаю ж у цій ситуації залишається слідувати за 

США, щоб не опинитися в ар’єргарді. 

Зараз у США розмірковують про майбутнє покоління китайських 

політиків, чия освіта здобута не в Росії, а на Заході. Серед заходів протидії 

антиамериканській еволюції Китаю колишній держсекретар США К. Райс 

виокремлює «поширення інформації, залучення молодих китайців до 

американських цінностей через освітні обміни й освіту, заохочення класу 

підприємців, які не залежать у досягненні благополуччя від китайської 

держави і готові посісти більш впливові місця у китайському житті» [768,            

c. 55]. До цього ще необхідно додати, що для реалізації глобальних 

економічної та зовнішньополітичної мети США потребують створення у 

Китаї «драбини, що веде до процвітання середнього класу».  

Помічник директора Управління науково-технічної політики Білого 

дому Кей Коїдзумі вважає, що конкуренти випереджають США за 

масштабами вкладень у НДДКР. Якщо в Америці такі витрати зростають 

протягом останніх 10 років у середньому на 5-6% на рік, то в деяких 

країнах Азії темпи зростання в кілька разів вищі. У результаті, у відсотках 

від ВВП США зараз відстають за розмірами вкладень у НДДКР не тільки 

від Японії, а й від Південної Кореї, що вирвалася у світові лідери [776]. 

Важливим є і те, що в публікації звітів про нові науково-технічні 

дослідження США залишаються світовим лідером у цій сфері, але їм 

наступають на п’яти інші країни, насамперед Китай. Зараз на частку КНР 

припадає 8 % таких публікацій проти всього 2 % у 1995 р. Курс на 

зміцнення технологічного лідерства США набув широкої популярності і 

став прикладом для багатьох країн. «Національна нанотехнологічна 

ініціатива» (ННІ) США, висунута ще у 2000 р. президентом Б. Клінтоном, 

покликана забезпечити США світове лідерство у військовій та економічній 

сферах на багато десятиліть. ННІ являє собою стратегічний план, в якому 

відбивається консенсус агентств-учасників щодо цілей і пріоритетів дій у 

нанотехнологічній сфері [777, c. 101]. 
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Виділені вісім програмних напрямів, покликаних забезпечити 

досягнення цілей ННІ. Напрями розгортаються у завдання для відповідних 

груп агентств. Інвестиції, що плануються у рамках ННІ, розподіляються 

між окремими агентствами, а всередині кожного агентства – між 

програмними напрямами. У даний час ННІ охоплює діяльність 25 

федеральних агентств, у 13 є свої бюджети нанотехнологічних досліджень 

і розробок. Власного бюджету у Національної нанотехнологічної 

ініціативи немає, однак, плануючи бюджети агентств, вона впливає на 

формування федерального бюджету США [778; 779].  

У межах ННІ, як зазначив Б. Обама у своїй інавгураційній промові, 

«успіх [американської] економіки завжди залежав не тільки від обсягу 

ВВП, а й від того, куди багатство було спрямоване». У ННІ виділяються  як 

найважливіші прикладні можливості нанотехнологій, так і дослідницькі 

завдання, вирішення яких має критичне значення для реалізації цих 

можливостей. Таким чином відомчі амбіції та інтереси підпорядковуються 

національним цілям [777].  

У США щорічний міжвідомчий аналіз рівнів досягнення цілей і 

підтримки пріоритетів ННІ додається до бюджетного послання президента. 

Законом («Закон про дослідження і розвиток нанотехнології у XXI ст.») 

встановлена періодична експертиза ННІ зовнішніми консультативними 

органами. Йдеться про використання двох незалежних експертних органів. 

По-перше, при президенті діє Національна нанотехнологічна 

координаційна рада, яка консультує президента, та Національна рада з 

науки і технологій у питаннях, що стосуються ННІ. Цей експертний орган 

кожні два роки дає оцінку федеральній програмі нанотехнологічних 

досліджень. По-друге, відповідно до закону раз на три роки експертизу 

ННІ повинна проводити Національна дослідницька рада при Національних 

академіях. Важливо, що функції координації дій у сфері нанотехнологій та 

функції організаційно-технічного забезпечення (самої координації та її 

експертизи) у США виконують різні органи. Таким чином знижується 
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вплив органів, в яких проводять експертизу, на органи, які проводять таку 

експертизу. Наразі США є визнаним лідером у сфері наносистем і 

матеріалів [777].  

Прагнення США до розвитку компетенції у різних сферах нанонауки 

та нанотехнології супроводжується виділенням пріоритетних напрямів, 

нарощуванням конкурентних переваг у них. Американська організація 

Foresight Institute у 2007 р. опублікувала «Дорожню карту розвитку 

нанотехнологій» [780], в якій виділила для США два таких напрямки. 

Перший – розробка технологій атомарної точності для створення чистих 

джерел енергії та рентабельної енергетичної інфраструктури. Другий – 

розробка технологій атомарної точності для створення наноструктурних 

медикаментів і багатофункціональних терапевтичних пристроїв для 

охорони здоров’я. Привертає увагу той факт, що до 2009 р. найбільшу 

частку у бюджеті ННІ займало Міністерство оборони, а у 2010 р. лідерство 

перейшло до Національного наукового фонду. Заплановані витрати різних 

урядових агентств тільки на фундаментальні нанодослідження становили 

475,8 млн дол. США [781].  

Розглянувши науково-технічний потенціал США у боротьбі за 

технологічне лідерство, проаналізуємо становище КНР у цій сфері. 

Політика широкого залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 

перетворила Китай на світовий промисловий центр. Водночас реальною 

стала перспектива опинитися у «пастці технологічних запозичень», що 

загрожує консервацією відставання країни від світових лідерів і постійною 

виплатою їм технологічної ренти [777].  

Осмислення того, що КНР через ПІІ відіграє лише другорядну роль у 

глобальних ланцюжках створення вартості, зумовило вироблення курсу на 

зниження залежності від іноземних технологій, на досягнення такого рівня 

«ендогенного» інноваційного розвитку високих стратегічних технологій, 

який гарантує національну безпеку КНР, сильні позиції у глобальній 

науковій та економічній конкуренції. У межах цього курсу нанотехнології 
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розглядаються як ключ до майбутніх економічних успіхів країни. Ще у 

1986 р. Китай прийняв «Національну програму наукових досліджень у 

галузі високих технологій», відому як «Програма 863». З 1997 р. у Китаї 

реалізується «Національна програма найважливіших фундаментальних 

досліджень» («Програма 973»), покликана забезпечити наукову основу для 

майбутнього розвитку країни, виходу її на передові технологічні рубежі. У 

планах – перетворення Китаю до 2050 р. на наукову супердержаву, 

причому вирішальний крок намічений на найближчі 15 років. 

З кінця 1990-х рр. Міністерство науки і техніки КНР і Національний 

фонд науки КНР нарощують підтримку нанонауки і нанотехнології. З тих 

пір відповідні фундаментальні та прикладні дослідження стали 

пріоритетними в інститутах китайської Академії наук (CAS) і багатьох 

університетах. Діють два головні центри досліджень у сфері 

наноматеріалів і нанотехнологій: північний – у Пекіні та південний – у 

Шанхаї [782, c. 11].  

У ХХІ ст. технічний рівень сполучення між країнами та людьми 

сягне нових висот. Як відомо, інтернет існував із шістдесятих років ХХ ст., 

але тільки у середині 90-х рр. виявився його величезний громадсько-

політичний потенціал. Між 1994 та 2000 рр. чисельність користувачів 

інтернету зросла з 13 млн до понад 300 млн осіб. У 2010 р. їх було близько 

2 млрд, а на кінець 2014 р. – 3 млрд осіб. За даними телекомунікаційної 

організації International Telecommunications Union (ITU), був подоланий 

новий психологічний бар’єр. Отже, зараз чи не кожний третій мешканець 

планети має доступ до інтернету. Найбільша кількість інтернет-

користувачів мешкає в Китаї – їх тут налічується 457 млн [783].  

Отже, країнами, що розвиваються найшвидше у сфері надання 

інтернет-послуг, є країни Азії. Очікується, що протягом найближчого 

десятиліття більше половини користувачів інтернету проживатиме у 

країнах, що розвиваються, та головною мовою, що використовується, 

замість англійської стане китайська. Переферійні країни мають можливість 



  337 

отримати практично необмежений доступ до знань, що були накопичені 

країнами Заходу. Це дозволить країнам «переферії» конкурувати з 

країнами «центру» на нових умовах і в тих сферах де раніше це було 

неможливо.  

У Національному плані довгострокового розвитку Китаю на 2006–

2020 рр. нанонауці і нанотехнологіям присвячена одна з чотирьох 

національних програм фундаментальних досліджень. Пріоритетними 

вважаються проблеми вирішення за допомогою нанотехнологій 

енергетичних й екологічних проблем Китаю, які в наступні десятиліття 

стануть ще гострішими для найбільш населеної країни світу. 

Симптоматичною є ініціатива Китайської академії наук до 2050 р. 

провести розробки, спрямовані на перетворення сонячної енергії на 

головне для країни джерело енергії. 

Розвитку китайських нанотехнологій сприяє не тільки фінансова 

підтримка центрального уряду та провінційних адміністрацій, а й високий 

рівень міжнародного співробітництва, особливо з китайцями, що живуть в 

Європі, Північній Америці та Японії. Крім того, Академія наук Китаю 

планує протягом найближчих п’яти років запросити до себе із зарубіжних 

країн 1500 учених, включаючи 600 видатних фахівців [784].   

З 2001 р. Міністерство науки і техніки КНР і Держстандарт КНР 

реалізують проект розробки стандартів нанотехнологій і наноматеріалів. 

Високий рівень досягнень у цій сфері розглядається як один із засобів 

забезпечення провідних позицій у нанотехнологічному суперництві. Китай 

поки що поступається лідерам у заявках на патентування технологій 

новітньої довгої хвилі, втім уже зараз США і Китай сприймаються як 

основні учасники нанотехнологічної гонки, у чомусь нагадуючи колишнє 

змагання за першість у висадці людини на Місяць між СРСР і США [785].   

Курс на «прорив у низці ключових загальнозастосовуваних 

універсальних технологій, що стимулюють нові можливості», поєднується 

у Китаї з прагненням «дієво оберігати і розвивати такі провідні галузі, як 
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чорна та кольорова металургія, автомобілебудування, суднобудування, 

нафтохімічна, текстильна, легка промисловість, виробництво устаткування 

тощо» [786].  

Слід згадати й установку на реструктуризацію підприємств шляхом 

злиття лідерів у певних галузях із відсталими і тими, що перебувають у 

скрутному становищі, формування вертикально інтегрованих великих 

підприємств і холдингів. За підтримки центральних відомств підприємства 

Китаю вже стали експериментальними центрами інновацій, підтягуючи за 

собою інші підприємства, посилюючи їх потенціал новаторства та 

підвищуючи конкурентоспроможність. Протягом найближчих п’яти років 

кількість експериментальних підприємств значно збільшиться. Китаю 

належить вирішення винятково складного завдання – зміна моделей 

економічного розвитку. В разі зриву еволюційного режиму такої зміни 

мета перетворення КНР на технологічного лідера може залишитися не 

досягненою [777, c. 103]. 

Важливе місце у боротьбі США і КНР за лідерство посідають 

безпекові аспекти. В цьому контексті принагідно зазначимо, що 

економічне та технологічне домінування США підкріплюється 

колосальним військовим потенціалом. Після розпаду біполярної системи 

вони не послабили своїх силових позицій і не скоротили витрат на 

оборону, а навпаки прискорили модернізацію військового арсеналу. Це 

обґрунтовується як потребою в новітніх оборонних замовленнях для 

концернів, підприємств, які спеціалізуються на виробництві зброї, так і 

необхідністю фінансування нових технічних розробок, економічний зиск 

від використання яких підтримує економіку гегемона. 

Професор політології та міжнародних відносин, директор Інституту 

безпеки та конфліктології в Школі міжнародних відносин Еліота при 

Університеті Джорджа Вашингтона Чарльз Глейзер зазначає, що поведінка 

країни у статусі супердержави, як і те, чи призведуть її дії та дії інших 

гравців до конфлікту, визначається і загальними схемами міжнародної 
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політики, і специфічними факторами. Більш широкий розгляд умов, за 

яких зміна світового лідера може призвести до конфлікту, перебуває поза 

увагою теоретиків міжнародних відносин, яким є що додати до цієї 

дискусії [787]. 

Небезпека переоцінення загроз безпеки в ядерній сфері є значно 

більшою. В «Ядерній стратегії – 2010», підготовленій адміністрацією Б. 

Обами, йдеться про те, що «США й азіатські сусіди Китаю стурбовані 

нинішніми зусиллями Пекіна з військової модернізації, включаючи 

кількісну та якісну модернізацію ядерного арсеналу». Однак у документі 

не пояснюється, яку саме небезпеку становить військова модернізація 

Китаю. Ніяка прогнозована ядерна модернізація в осяйному майбутньому 

не дозволить КНР знищити більшу частину американських ядерних сил і 

підірвати здатність нанести масштабний удар у відповідь. Найбільше, чого 

можна досягти за такої модернізації – позбавити США серйозної ядерної 

переваги, оскільки Китай набуде більш значних і боєздатних сил і таким 

чином знизить можливості Америки погрожувати йому ядерною 

ескалацією у випадку великої кризи. 

В ядерній стратегії йдеться, що США «повинні продовжувати 

підтримувати стабільні стратегічні відносини з Росією і Китаєм», але КНР 

завжди не вистачало того типу сили, який забезпечує стабільність за 

американськими стандартами. Якщо Сполучені Штати вирішать, що їх 

безпека вимагає збереження ядерної переваги над КНР, США доведеться 

інвестувати кошти в озброєння, призначене для знищення нових ядерних 

сил КНР. Подібні зусилля відповідатимуть американській ядерній стратегії 

періоду «холодної війни», коли особливе значення надавалося здатності 

знищити ядерний арсенал СРСР. Зараз гонка озброєнь подібного роду ще 

менш доцільна, ніж тоді. США зможуть зберегти істотні можливості 

стримування, навіть якщо Китай модернізує свої сили, а агресивна ядерна 

політика зашкодить безпеці країни, давши Пекіну сигнал про ворожість 

США і підвищивши таким чином ступінь незахищеності Китаю.   
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Без сумніву, нарощування Китаєм звичайних і ядерних озброєнь 

обмежить деякі можливості Сполучених Штатів, які вони воліли б 

зберегти. Але США не варто поспішати з висновками і бачити у цьому 

нарощуванні ворожості. Навпаки потрібно розуміти, що так виявляється 

закономірне прагнення КНР до безпеки [787].  

Коротко кажучи, підйом КНР може бути мирним, але такий 

результат аж ніяк не гарантований. Всупереч стандартним аргументам 

реалізму тиск міжнародної системи не буде підштовхувати США і КНР до 

конфлікту. Ядерна зброя, географічна перепона у вигляді Тихого океану та 

політичні відносини, які наразі перебувають на досить хорошому рівні 

повинні допомогти обом країнам забезпечити високий ступінь безпеки й 

уникнути мілітаризації, яка може призвести до серйозних непорозумінь. 

Зобов’язання США із захисту союзників у Північно-Східній Азії дещо 

ускладнюють ситуацію, але є підстави вважати, що США зможуть 

поширити можливості стримування на Японію та Південну Корею, своїх 

найважливіших партнерів у регіоні. Виклик для США полягає у тому, щоб 

скорегувати свою політику у ситуаціях, коли інтереси, які не є життєво 

важливими, можуть викликати проблеми, пов’язані зі зростаючою міццю і 

військовим потенціалом Китаю [787]. 

З усіма застереженнями КНР, у принципі, володіє достатніми 

ресурсами для масштабного воєнного будівництва. Як показує досвід 

радянської «наддержави», та й самого Китаю, невисока загальна 

ефективність економіки та низький рівень життя населення не виключає 

пріоритетних масових внесків у нарощування озброєння й збройних сил. 

Накопичений потенціал дає можливість КНР розгортати воєнні програми, 

причому такі, що проектуються не тільки на географічно наближені 

райони, а й на глобальний рівень, у тому числі в ракетно-ядерній сфері. 

Звісно, щоб досягти «наддержавного» рівня воєнної потужності Китаю 

потрібна докорінна модернізація збройних сил з опорою на міцну 

соціально-економічну базу всередині країни. А на це піде не одне 
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десятиліття. Поки ж констатуємо, що Китай не має гарантії надійної 

внутрішньої стабільності.  

Багато американських дослідників ставляться до Китаю з великою 

пересторогою, яка збереглася, мабуть, ще з часів корейської та 

в’єтнамської воєн. З. Бжезинський так бачить майбутнє: «І темпи 

економічного розвитку Китаю, і масштаби іноземних капіталовкладень у 

Китаї – і ті й інші серед найвищих у світі – забезпечують статистичну 

основу для прогнозування того, що протягом приблизно двох десятиліть 

Китай стане світовою державою, рівною США і Європі… До цього часу за 

ВВП Китай може значно випередити Японію. Економічний імпульс 

дозволить Китаю досягти воєнної могутності такого рівня, що він 

перетвориться на загрозу для всіх своїх сусідів, можливо, навіть і для 

географічно більш віддалених противників існування надій Китаю… 

Великий Китай перетвориться не тільки на панівну державу Далекого 

Сходу, а й на світову державу першого рангу» [788, c. 190].  

Більш виважений прогноз пропонує Генрі Кіссинджер: «Великий 

китайський ринок, підкріплений воєнною могутністю Китаю, яка зростає в 

руках вправних і рішучих керівників, забезпечить можливість зростання 

політичного впливу. Однак це зовсім не означає, що Китай дійсно буде 

прагнути гегемонії або що американська політика втратить здатність 

впливати на еволюцію в Азії… Уперше за всю історію Китай пов’язаний зі 

світовою економікою та глобальною міжнародною системою. Насамперед, 

щоб звернутися до політики конфронтації, необхідно дати шанс 

відносинам, які побудовані на співробітництві… Американська політика 

не повинна виключати можливість політичних взаємовідносин із Пекіном. 

Обидві сторони зацікавлені у тому, щоб уникнути війни в Азії, а суперечки 

Китаю з  деякими його сусідами, ймовірно, більш серйозні, ніж його 

суперечки зі США. До того ж, в найближчому майбутньому Китай не буде 

володіти достатньою воєнною могутністю, щоб проводити гегемоністську 
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політику. Враховуючи все це, доцільно спробувати врегулювати 

суперечності, де це можливо, а там, де неможливо, пом’якшити їх» [789].  

Співвідношення співробітництва та ворожнечі між КНР і США може 

змінюватися. Однак навіть за найсерйознішого загострення китайсько -

американські суперечки не переростуть у нову глобальну двополюсність. 

Це не відбудеться й у разі зіткнення двох держав (що малоймовірно, але 

повністю не виключається), якщо у китайській політиці переважатимуть 

тоталітарні тенденції. За таких умов вірогідно з’явиться більш або менш 

широка антикитайська коаліція демократичних держав на чолі зі США, 

якій Китай не зможе протиставити зіставний за силою та згуртованістю 

воєнний союз.  

КНР зможе проводити більш самостійну політику, ніж США, тільки 

якщо обійде їх у сферах озброєнь і високих технологій. Однак саме тут 

американське лідерство залишиться безперечним ще надовго. Менше з 

тим, багато аналітиків прогнозують Китаю світове лідерство протягом 

найближчого десятиліття чи десятиліть, оскільки він може незабаром 

перевершити США за економічними показниками. Втім бути найбільшим 

ще не означає бути першим. Крім того, що Китай є другою економікою у 

світі, він все ще далекий від того, щоб посісти лідерські позиції або стати 

конкурентом в інших сферах (військово-стратегічній, технологічній, 

соціальній тощо). 

Очевидно, що абсолютні показники не дають уявлення про відносну 

значимість зростання китайської економіки. Через величезну чисельність 

населення Китай не можна віднести до передових країн із показниками 

доходу на душу населення. Важливою проблемою залишається 

регулювання надмірного демографічного зростання. Не завершена 

реформа нерентабельного держсектору, зростає дефіцит бюджету, 

інфраструктура не відповідає вимогам економічного розвитку, не 

знижується безробіття, зростає розрив між прибережними зонами, які 

прискорено  розвиваються, і відсталими глибинними провінціями. Високі 
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темпи росту економіки загрожують її перегрівом. Китай все ще 

залишається  країною, що розвивається, далеко відсталою від найбільш 

розвинених держав.  

Отже, можна достатньо точно припустити, що щонайменше до 

середини століття оптимальним вибором для Китаю буде не прагнення 

насильницького запровадження своєї регіональної, не кажучи вже про 

глобальну, однополюсності, а активне входження до багатополюсного 

світу в якості великого самостійного центра сили. На цьому шляху, як 

зазначалося, не виключені тимчасові відхилення китайської політики на 

конфронтаційні позиції в разі ускладнення становища всередині країни або 

загострення ситуації у регіоні (наприклад, у районі Тайваню або на 

Корейському півострові). Та все ж таки генеральним напрямом, 

ймовірніше за все, залишиться перетворення Китаю на велику державу-

полюс, здатну відігравати  важливу роль у Східній Азії, та й в усьому 

Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а потім, можливо, і в глобальних 

міжнародних справах. 

 

 

4.3. Трансформація засад міжнародного порядку під впливом 

російської агресії проти України 

  

 

Сьогодні можна констатувати, що Україна перетворилася на 

ключового гравця на міжнародній арені, оскільки події, що відбуваються в 

країні впливають на трансформацію міжнародного порядку, що 

формується. Перш за все, українська криза розмиває засадничі принципи 

статуту ООН та міжнародного права в цілому після порушення 

Будапештського меморандуму 1994 р., згідно з яким РФ, США і 

Великобританія зобов’язалися в обмін на відмову України від прав на 

ядерну зброю дотримуватися її територіальної цілісності.  
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Російська збройна агресія проти України, яка включає інтервенцію 

до Криму 2014 р. та війну на Сході України 2014-2016 рр., виявилася 

однією з ключових тем у міжнародному експертно-науковому середовищі 

в різних контекстах, від впливу подій в Україні на трансформацію 

міжнародного порядку до «точки біфуркації» світової системи, що може 

призвести до почату нової «холодної війни» і навіть до «третьої світової 

війни». Сьогодні існує чимало досліджень і сценаріїв подій конфлікту. 

Однак, враховуючи непередбачуваність поведінки президента РФ В. 

Путіна, видається неможливим надати точний прогноз, адже лише 

евентуальний хід подій, можна аналізувати, враховуючи при цьому 

можливі чинники трансформації системи глобальної міжнародно-

політичної взаємодії [790, c. 12, 13]. 

Збройний конфлікт, який з квітня 2014 р. триває на Сході України, 

було визначено як антитерористична операція. Це визначення, попри певні 

дискусії, в цілому, відповідає сутності подій. З точки зору міжнародного 

права, збройні конфлікти поділяють на міждержавні та 

внутрішньодержавні конфлікти. Окремі конфлікти всередині держави 

можуть мати міжнародний характер. Так, якщо збройний конфлікт 

відбувається на території лише однієї держави, але при цьому інша 

держава, не беручи прямої участі у ньому, поставляє зброю та обладнання, 

фінансує, вербує та спрямовує найманців, бере участь у плануванні та 

координації військових операцій, то має місце міжнародний воєнний 

конфлікт [791]. 

Новий прозахідний курс України цілком суперечить стратегічним 

цілям РФ. Російське керівництво побачило у цьому виклик міжнародним 

позиціям Росії та її внутрішньому порядку. Втім відповідь на цей виклик 

означає цілком реальний і тривалий конфлікт зі США. У цьому зв’язку 

констатуємо, що нинішня боротьба між США і Росією є боротьбою за 

новий міжнародний порядок. Головна мета Росії полягає у недопущені 

вступу Україні до НАТО та присутності американських військових в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Україні. Серед інших цілей – збереження російської культурної 

ідентичності на південному сході України, а також збереження Криму в 

складі Росії. Однак у ширшому сенсі це суперництво не стільки за Україну, 

скільки за Європу і за напрям її руху. На відміну від перших років 

«холодної війни», що позначалися страхом перед комунізмом, нинішня 

ситуація в Україні і конфлікт США з Росією можуть викликати суперечки. 

Надалі Росія прагнутиме порятунку своїх економічних відносин з  країнами 

ЄС, наскільки це можливо, намагаючись зберегти доступ до європейських 

технологій та інвестицій. Вона також захищатиме ринок для поставок своїх 

енергоресурсів до Європи. У своїх зусиллях у цьому напрямі РФ 

приділятиме основну увагу Німеччині, Італії, Франції, Іспанії та ін., тому 

що саме з цими країнами у неї встановлені міцні торговельні зв’язки [792]. 

На тлі погіршення відносин з країнами трансатлантичної спільноти 

РФ прагне зміцнювати свої відносини з країнами групи БРІКС, яка 

об’єднує Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку. Саміт БРІКС у 

Бразилії у вересні 2014 р. зробив перший крок до створення колективних 

фінансових інститутів. Росія отримує певну моральну підтримку від своїх 

партнерів і прагне поліпшення відносин з іншими країнами Латинської 

Америки, Азії, Близького Сходу і Африки. Втім щоб по-справжньому 

зміцнити зв’язки з незахідними країнами, Росії знадобиться істотно 

розширити економічні відносини з ними, що є дуже важким завданням. 

Китай і Росія провели саміт голів держав у Бразилії, на якому було 

прийнято рішення про заснування спільного фонду, що виконуватиме 

функції незалежного банку розвитку та каси екстреної допомоги. Банк 

повинен відіграти певну роль у зміцненні впливу країн БРІКС на 

міжнародне співтовариство. Банк розвитку БРІКС має початковий капітал 

у розмірі 50 млрд доларів і допомагатиме розвитку інфраструктури в 

країнах Азії та Африки [792]. Сьогодні вагомість країн БРІКС у світовій 

економіці сягає 20% [793]. 
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Враховуючи всі аргументи скептиків та оптимістів щодо майбутньої 

ролі та місця країн-членів БРІКС у сучасній міжнародній системі 

констатуємо той факт, що їх перспективи не піддаються однозначній 

оцінці і залишається багато питань щодо розвитку даної структури. Однак, 

сьогодні, США робить все можливе, щоб не допустити подальшого 

згуртування країн-учасниць БРІКС. Кожній країні приділяється важливе 

значення у зовнішньополітичних стратегіях, доктринах США і НАТО не 

дивлячись на те, що цілісно це об‘єднання не розглядається в них. Для 

управління світовими процесами США створений механізм штучної 

фрагментації економічних і політичних зон через керований хаос. 

Своєрідна примусова, керована із зовні, дестабілізація політичної, 

фінансової або економічної ситуації в країнах, які для США становлять 

стратегічних інтерес має на меті виключення конкуренції в критичних для 

США інтересах або сферах впливу [794,c. 358]. 

Дії РФ проти України, на переконання більшості науковців та 

аналітиків, негативно позначилася на російсько-американських 

відносинах, що може зумовити початок нової «холодної війни». НАТО та 

Росія відмовилися від звичного співробітництва і перебувають на шляху 

подальшої ескалації. Російська збройна агресія проти України  

безпосередньо впливає на процес роззброєння та нерозповсюдження зброї 

масового знищення. Після закінчення «холодної війни» США і Росія, що 

мали на озброєнні понад 65 тис. ядерних боєголовок, істотно скоротили 

свої ядерні арсенали. Погіршення відносин між Заходом і РФ може в 

кінцевому підсумку призвести до провалу міжнародної політики з питань 

нерозповсюдження ядерної, хімічної та біологічної зброї.  

Сьогодні РБ ООН не може стимулювати поліпшення ситуації, а це 

своєю чергою може викликати розпад коаліції шести країн (Німеччини, 

Китаю, США, Великобританії та Росії), які ведуть переговори з Тегераном 

щодо іранської ядерної програми, а також негативно позначитися на 

ефективності роботи Міжнародного агентства з атомної енергії 
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(МАГАТЕ). Українська криза, швидше за все, вплине і на сесійну роботу 

Генеральної Асамблеї ООН, а також на неформальні домовленості в галузі 

нерозповсюдження зброї масового знищення. Криза в Україні може 

негативно позначитися на підготовці та проведенні міжнародної 

конференції зі створення на Близькому Сході зони, вільної від зброї 

масового знищення, а також конференції з роззброєння. Отже, можна 

зробити такий висновок: криза в Україні негативно відбивається не тільки 

на регіональній безпеці, а й на питаннях роззброєння та нерозповсюдження 

зброї масового знищення, що викликає додаткову тривогу в міжнародному 

співтоваристві [795]. 

Україна є важливим функціональним елементом у динамічному 

механізмі глобалізації, тому найважливішим питанням в ескалації 

російсько-українського конфлікту є зміна зон економічного впливу. 

Україна опинилася в епіцентрі геоекономічного протистояння двох 

торговельних зон, що насувалися одна на одну з різних боків. Система 

учасників глобальної міжнародно-політичної взаємодії перебуває на 

історичному піку територіального поширення ринкової економіки, проте 

моделі її розвитку стають все більш полярними, а тому побудова нового 

міжнародного порядку і нової системи міжнародних відносин, очікування 

яких триває з моменту закінчення «холодної війни», все більшою мірою 

залежить від так само ринкових факторів і транснаціональної конкуренції 

[796].  

Той факт, що Україна впливає на формування нового міжнародного 

порядку, а дії РФ в Україні ставлять під загрозу весь післявоєнний 

міжнародний порядок, констатують усі політичні лідери, від Б. Обами до 

А. Расмусена. Так, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН 24 вересня 

2014 р. в Нью-Йорку, тодішній американський лідер засудив російську 

агресію на території Європи, зазначивши однак, що США скасує санкції 

проти РФ, якщо вона піде шляхом мирного врегулювання кризи в Україні. 

Колишній президент США Б. Обама напряму висловився про глибокий 
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розрив між Заходом і Росією, яка загрожує паралізувати роботу Ради 

безпеки ООН. Він виклав подробиці про дії РФ в Криму та на Сході 

Україні і назвав ці кроки загрозою міжнародному порядку, створеному 

після Другої світової війни і реалізованому в межах ООН. «Ця картина 

світу передбачає: хто сильний, той і правий. У такому світі одна країна 

може перекроїти кордони іншої, а цивілізовані люди не можуть отримати 

тіла своїх загиблих близьких, щоб не відкрилася правда… Америка 

виступає за зовсім інший світ. Ми віримо, що хто правий – той і сильний, 

що великі країни не повинні пригноблювати маленькі і що люди мають 

право вибирати власне майбутнє» [797]. 

Своєю чергою колишній Генеральний Секретар НАТО А. Расмусен 

назвав агресивну поведінку Росії по відношенню до України найбільшим 

викликом безпеці Європи за останні десять років. Ідеться не лише про 

незаконне вторгнення Росії та приєднання частини України, мова йде про 

дестабілізацію великої європейської держави та спроби послабити Україну 

та зашкодити їй інтегруватися в ЄС і провести політичні та економічні 

реформи. Констатуються й інші наслідки, які впливають на всю систему 

учасників міжнародно-політичної взаємодії, зокрема це стосується 

міжнародного права, правових норм, що діють у сучасному світі, всього 

міжнародного порядку. Крім того, під питанням опинилася ефективність і 

дієвість механізму та принципів нерозповсюдження ядерної зброї [798]. 

Американський аналітик Ніколас Гвоздєв на сторінках відомого 

міжнародно-політичного журналу National Interest стверджує, що 

«незважаючи на те, що Москва висловлює невдоволення з приводу 

американського унілатералізму, президента Путіна цілком влаштовує 

такий стан, за якого він теж може інтерпретувати міжнародне право на 

власний розсуд». Однією з констант російської дипломатії в останні кілька 

років є галаслива критика РФ дій США. Особливо тих із них, які можна 

трактувати як замах на вестфальський ідеал державного суверенітету і 

засуджувати їх як порушення міжнародного права. Проте згодом ті самі дії 
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США можуть бути проголошені прецедентом – якщо РФ стає вигідно 

самій порушувати ці принципи. Коли США наполягали на праві 

використовувати військову силу проти іншої суверенної держави без 

санкції РБ ООН і виправдовували військові дії «правом захищати», Росія 

очолювала коаліцію незгодних, що складалася зі стійких захисників 

державного суверенітету та територіальної цілісності, наприклад, країн 

БРІКС [799]. 

У міру того, як США і країни ЄС посилюють продиктовані 

ситуацією в Україні санкції проти Росії, вчені, політики та аналітики все 

частіше говорять про нову «холодну війну». Багато з них переконані, що 

якщо між США і РФ відбудеться конфлікт, в нього будуть втягнуті інші 

країни, і світова система опиниться на межі абсолютно реальною третьої 

світової війни. Звичайно, такі обставини приховують як небезпеки, так і 

сприятливі можливості. Особливо це справедливо щодо КНР, для якої цей 

час може стати ще одним періодом «стратегічного шансу». В усякому разі 

очевидно, що напружені відносини між США та Росією дають більше 

можливостей Китаю. Останніми роками США перенесли акцент своєї 

зовнішньої політики в АТР та почали поступово витісняти КНР. Проте дії 

Росії в Україні відвернули увагу США, і стратегічний тиск на Китай 

значно послабшав. Фактично, те згуртування, яке спостерігається останнім 

часом у китайсько-російських відносинах, якраз продиктовано загальною 

необхідністю у створенні противаги впливу США. Виходячи із 

зазначеного, констатуємо можливу появу «триполюсності». Китай, США і 

Росія не вдаються до активних дій між собою, а аналізують один одного і 

тим самим визначають нову структуру світового порядку. США, без 

сумніву, зараз поки сильніша за дві інші держави, але у наявній ситуації 

Китай має найвигідніше становище. РФ потребує підтримки Китаю, а 

Вашингтон не наважиться сьогодні вступати в серйозні суперечки з 

Пекіном [800]. 
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У російсько-американських відносинах, у цілому, простежується 

тенденція від «перезавантаження» до «перевантаження» і повернення до 

«холодної війни». Конфронтація держав, що володіють ядерною зброєю, 

небезпечна для всієї міжнародної системи, бо під загрозою опиняються 

світ і життя на всій планеті. Виникає ризик припущення помилок, ескалації 

та нерозуміння, особливо в ситуації порушення взаємної довіри, а від 

співпраці між США і РФ сьогодні практично нічого не залишилося. Сили 

НАТО і союзних військ проводять військові навчання на заході України, а 

підтримувані Росією сепаратисти та російські військовослужбовці 

утримують позиції на сході країни [801, c. 34].  

Так, відомий американський аналітик Дж. Тайлер на сторінках 

наукового журналу The Atlantic зазначає, що відносини США і РФ 

нагадують часи «холодної війни». 17 вересня 2014 р. міністр оборони Росії 

С. Шойгу попередив про те, що «різко загострилася ситуація  в Україні і 

зросла іноземна військова присутність у безпосередній близькості від 

нашого кордону», попутно оголосивши про передачу Чорноморському 

флоту першого з шести підводних човнів, оснащених системою «Стелс». 

Ця заява була зроблена усього через кілька днів після успішного тестового 

запуску міжконтинентальної балістичної ракети «Булава» – ядерної ракети 

далекої дії, здатної вражати цілі на території США. Нарощування системи 

оборони, на яке уряд Росії виділяє 700 млрд доларів і яке буде завершено 

до 2020 р. відбувається за планом. США стали на шлях конфронтації, не 

маючи впевненого, досвідченого лідера в Білому домі. У цьому сенсі 

маємо констатувати, що в США не було жодної іншої адміністрації, яка 

виявилася б настільки некомпетентною у веденні справ з Росією. 

Некомпетентність, поєднувана з відносною слабкістю звичайних збройних 

сил Росії, її все ще потужний ядерний арсенал, військова доктрина, що 

допускає застосування тактичної ядерної зброї для деескалації конфліктів, 

роблять поточний момент історії вкрай небезпечним [801].   
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Доводиться констатувати, що сьогоднішня криза назрівала досить 

довго. Коли Росія була найслабшою, в середині 1990-х рр., лідери НАТО 

вирішили оголосити про свої плани розширення на Схід, що порушували 

«джентльменську» угоду, яку М. Горбачов уклав з адміністрацією Дж. 

Буша-старшого. Б. Єльцин категорично заперечував проти порушення 

угоди, однак це не вплинуло на ситуацію. Перший раунд розширення 

відбувся в 1997 р., коли до НАТО були прийняті Чеська республіка, 

Польща та Угорщина. В ході трьох наступних раундів до НАТО увійшли 

інші східноєвропейські держави, в тому числі країни Балтії в 2004 р. 

Незважаючи на те, що Україні та Грузії було відмовлено в запрошенні, 

необхідному для ініціації процесу підготовки до вступу в альянс, лідери 

НАТО запевнили їх, що в кінцевому підсумку вони увійдуть до складу 

цього блоку. Анулювання Договору про обмеження систем протиракетної 

оборони, на яке в 2002 р. пішла адміністрація Буша-молодшого, – 

договору, укладеного в 1972 р. між США і СРСР,  що передбачав  значне 

скорочення систем протиракетної оборони в обох країнах – у поєднанні з 

планами США розмістити ці системи на території Східної Європи 

«розпалили вогонь». Концепція військового протистояння Сходу та 

Заходу, яка не розглядається з закінченням «холодної війни»,  

поступившись ідеї «єдиної та вільної Європи», знову набула актуальності 

[802]. 

Таким чином партнерські відносини між Росією і США, які були 

приречені, за словами Б. Єльцина, тривати не один рік, а ціле тисячоліття, 

почали руйнуватися всього через кілька років після їх встановлення. Такий 

поворот був цілком передбачуваним, і багато експертів його пророкували.  

Так, у 1998 р. автор колонки в New York Times Т. Фрідман взяв 

інтерв’ю у Дж. Кенана, автора політики стримування, яка лягла в основу 

відносин США з СРСР у період «холодної війни», попросивши його 

прокоментувати розширення НАТО. Дж. Кенан зауважив: «…розширення 

НАТО – це початок нової «холодної війни». Я думаю, що росіяни з часом 
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відреагують досить негативно, і це впливатиме на їх політику. Я вважаю це 

трагічною помилкою. У розширенні не було жодної потреби. Ніхто нікому 

не погрожував. Це розширення змусить батьків-засновників нашої країни 

перевернутися в своїх могилах. Ми пообіцяли захищати цілу низку країн, 

незважаючи на те, що у нас немає ані ресурсів, ані бажання робити це. 

[Розширення НАТО] було всього лише безтурботним кроком Сенату, який 

по-справжньому не цікавиться зовнішньою політикою...». За словами 

Кенана, розширення НАТО «демонструє практично повну відсутність 

розуміння російської та радянської історії. Безсумнівно, за цим піде вкрай 

негативна реакція з боку Росії, і тоді [прихильники розширення НАТО] 

скажуть вам, що вони завжди знали істинну сутність Росії – але це 

серйозна помилка». Кенан також передбачив, що розширення Альянсу 

призведе до нової «холодної війни», яка, ймовірно, переросте в «гарячу» і 

покладе край демократії в Росії [802]. 

Говорячи про перспективи повернення до «холодної війни» між 

США та РФ, необхідно зазначити, що український учений Є. Камінський 

ще у 2009 р. передбачав нове протистояння держав: «існують серйозні 

мотивації гіпотетичної можливості початку сутнісних змін у політиці 

США щодо України. Це передусім гіпотетичні перспективи нового сплеску 

політичного та ідеологічного протистояння між РФ і США, у тому числі 

повернення на двосторонні відносини «боротьби за впливи» на 

пострадянському просторі». Є. Камінський зокрема зазначав, що нове 

протистояння може виникнути з багатьох причин і певних подій, кожна з 

яких може стати причиною, яка поставить під сумнів перспективу 

подолання духу «холодної війни» у відносинах між США і РФ. Своєю 

чергою це цілком може стати причиною для мобілізації американською 

владою інтелектуального ресурсу незалежних мозкових центрів та 

урядових експертів США на розробку адекватного, тривкого і зрозумілого 

курсу щодо нових незалежних держав, передусім України [803]. 
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Чимало науковців фіксуються наявність війни нового типу – 

«гібридної війни». Як показує досвід збройної агресії проти України, 

сьогодні застосовуються майже винятково агенти розвідки, інформаційні 

атаки, спеціальні війська, найманці та техніка без розпізнавальних знаків. 

РФ не створює і не використовує великих угруповань: оперативні сили 

розміщуються поблизу кордону, в основному, для додаткового тиску та 

ослаблення бойового духу противника. Саме тому не відбувається 

масштабних танкових боїв, битв за участю десятків літаків або посилених 

бомбардувань. Важливою частиною війни нового типу виявляються 

різного роду економічні санкції, які можна порівняти з килимовими 

бомбардуваннями в минулому [804].  

Мотиви конфлікту є складними, предметом боротьби є геополітичні 

правила, що керують Євразією через майже чверть століття після розпаду 

СРСР. Анексія Криму і війна на Сході України доводять, що РФ не слідує 

правилам, які були сформовані після 1991 р. міжнародною системою. До 

цієї кризи правила, що встановилися в Європі, виглядали простими: у 

межах Гельсінських угод 1975 р. європейці та північноамериканці 

домовилися про непорушність національних кордонів в Європі та про 

заборону змінювати кордони шляхом зовнішнього втручання. Ці 

домовленості були доповнені Паризькою хартією 1990 р. та Біловезькою 

угодою 1991 р. – Тристороннім договором між Росією, Україною та 

Білоруссю про розпуск СРСР. Виходячи з цих угод, Україна була 

впевнена, що країни, які виникли після розпаду СРСР, є суверенними та 

можуть вільно укладати торговельні домовленості з іншими країнами і 

мають право самостійно вирішувати внутрішньополітичні проблеми [805].  

Враховуючи зазначене, вважаємо, що найважливішим питанням з 

точки зору впливу України на формування нового міжнародного порядку є 

глобальна криза дипломатії та міжнародних організацій, яка виявляється у 

нездатності учасників міжнародної системи сприяти деескалації російсько -

українського конфлікту. Це підтверджується передусім тим, що ООН, 
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створена після Другої світової війни для підтримки і зміцнення 

міжнародного миру і безпеки, в тому стані, в якому перебуває зараз, не 

спроможна протистояти міжнародним конфліктам. ООН прийшла на зміну 

Лізі Націй, яка припинила діяльність через нездатність запобігти Другій 

світовій війні. Сьогодні констатуємо, що ООН безсила протистояти 

одностороннім рішенням наймогутніших держав [806, с. 35].  

Слід визнати, що за час існування ООН вдалося запобігти 

розв’язанню нової світової війни. Водночас, на жаль, ООН не в змозі 

протистояти локальним війнам і насильству, незважаючи на заклики з боку 

міжнародної спільноти. Сьогодні збереження миру на планеті є 

надзвичайно складним завданням, оскільки ООН керується в своїх діях 

рішеннями Ради Безпеки (РБ), яка несе основну відповідальність за 

підтримання міжнародного миру і безпеки. Доля світової системи, 

фактично, знаходиться в руках п’яти постійних членів РБ ООН з правом 

вето. Виключне право вето п’яти постійних членів РБ ООН, успадковане з 

минулого, тільки заважає досягненню взаємоприйнятних домовленостей. У 

статті 25 Статуту ООН ідеться про те, що члени ООН погоджуються 

підкорятися рішенням РБ і виконувати їх. РБ ООН має виключне право 

прийняти рішення про застосування сили, введення економічних і 

політичних санкцій. Сьогодні постійні члени РБ використовують право 

вето для досягнення своїх корисливих інтересів, тому констатується 

розрив між загальними та особистими інтересами постійних членів РБ. 

Багато країн виступають за реформування РБ шляхом розширення його 

складу й обмеження застосування права вето, яким користуються п’ять 

постійних членів Ради. Доти ж будь-який з постійних членів РБ може 

накласти вето в односторонньому порядку і таким чином заблокувати 

прийняття того чи іншого важливого рішення [807]. 

З. Бжезинський зазначив у своїй монографії «Стратегічне бачення», 

що більш тісна співпраця між Європою і США має виняткове значення, і 

що Росію необхідно включити до сфери американських і європейських 
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інтересів, щоб євроатлантичний альянс міг успішно справлятися з 

майбутніми викликами. Цілком очевидно, що Росії в складі такого альянсу 

передбачена другорядна роль, бо ніхто не збирається надавати їй 

незалежну позицію в системі цього нового світового порядку, де США 

прагнуть зберегти своє військово-політичне панування з використанням 

європейського економічного потенціалу та російських ресурсів [808, c. 37-

39]. 

Українська дослідниця проблем національної консолідації Г. 

Луцишин розглядає національну консолідацію у таких вимірах: 

«консолідація територіальна, консолідація ціннісна, консолідація 

загальнонаціональна. Територіальна засада консолідації української нації 

позитивно впливає на територіальну цілісність держави. Ціннісна 

консолідація є важливою з огляду на культурно-історичні відмінності 

регіонів України. Загальнонаціональна консолідація значною мірою 

пов’язана із формуванням національної ідентичності»   [148, c. 53].  

На переконання більшості громадян України спільне бачення 

майбутнього та спільні проблеми, можуть бути основою для консолідації 

українського суспільства. Абсолютна більшість українців вважають, що 

«країні потрібна спільна для всіх громадян національна ідея». 

Практичними заходами, що сприяють консолідації, більшість громадян 

бачить «подолання соціально-економічних проблем та підвищення рівня 

добробуту, боротьбу з корупцією, якісну зміну влади, більш справедливий 

розподіл суспільних благ». Чинниками роз’єднання громадяни вважають 

«федералізацію України, вступ до певного оборонного союзу (з НАТО чи з 

Росією), відмову від повернення окупованих територій (у т.ч. згоду на 

надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської 

областей)». Серед головних підстав, за якими відбувається розмежування 

українського суспільства відзначається «ставлення до влади і державної 

політики, ставлення до війни на Сході України і ставлення до Росії» [809, 

с. 17]. 
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Відтак, російські дії проти україни сприяли підвищенню 

національної ідентичності та згуртованості громадян України проти 

зовнішньої агресії. Вони виявилися потужними чинниками національної 

консолідації України і ефективного захисту її суверенітету. 

Важливо розглянути наявні сценарії розвитку російсько-українського 

конфлікту. Українськими та західними політологами на сьогодні 

представлено низку прогнозів і сценаріїв.  

Класифікацію сценаріїв розвитку подій на Сході України 

запропоновано українськими науковцями О. Запорожець, Н. Білоусовою:  

– повномасштабне вторгнення російських військ (С. Згурець, 

Г. Перепелиця, В. Бадрак, Т. Березовець, В. Карасьов, В. Небоженко, 

М. Гончар, К. Матвієнко, М. Сунгуровський, експерти Центру Разумкова);  

– обмежене територією Донбасу вторгнення російських військ 

(П. Рудяков);  

– введення російських миротворців (М. Сунгуровський, 

Г. Перепелиця);  

– заморожування конфлікту (Р. Бортник, В. Небоженко, П. Рудяков, 

В. Фесенко, В. Карасьов, А. Єрмолаєв, О. Маркєєва, Л. Поляков, 

С. Денисенко, експерти Центру Разумкова);  

– встановлення Росією контролю над Донбасом і розширення впливу 

сепаратистів на інші регіони (В. Фесенко);  

– постійна дестабілізація ситуації на Донбасі (В. Бала, С. Таран, 

В. Горбач, Т. Березовець, О. Сушко, Р. Старовойтенко, Є. Жеребецький);  

– стан між миром і війною (А. Золотарьов, В. Фесенко);  

– тривала «холодна війна» (О. Сушко);  

– перемир’я з розміщенням на території Донбасу міжнародного 

контингенту миротворців (В. Фесенко, В. Карасьов);  

– відторгнення та проголошення незалежності Донбасу 

(А. Єрмолаєв, О. Маркєєва, Л. Поляков, С. Денисенко);  
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– воєнна перемога української армії та встановлення статус-кво 

(А. Єрмолаєв, О. Маркєєва, Л. Поляков, С. Денисенко);  

– автономний статус Донецької та Луганської областей у складі 

України (А. Єрмолаєв, О. Маркєєва, Л. Поляков, С. Денисенко) тощо [810, 

с. 101].  

О. Запорожець та Н. Бєлоусовою систематизовано прогнози 

українського експертного середовища в межах таких сценаріїв.  Сценарій 

«Війна» передбачає широкомасштабне вторгнення російських військ (у 

межах Донецької та Луганської областей, або ж по периметру українського 

кордону) із застосуванням усього арсеналу тактичного озброєння; 

ймовірність реалізації даного сценарію 8 %. «Дестабілізація» – збереження 

напруженої ситуації на Донбасі за рахунок провокацій, обстрілів позицій 

української армії, локальних наступів терористів без масштабного 

втручання російської армії; імовірність реалізації даного сценарію 75%. 

«Заморожування» передбачає припинення збройного протистояння між 

учасниками конфлікту без підписання мирного договору та визначення 

статусу спірної території. Загроза поновлення конфлікту залишається. 

Ймовірність реалізації сценарію 30 %. Сценарій «Перемир’я» 

характеризується призупиненням військових дій на сформованій на той 

момент лінії фронту та розміщенням на території Донбасу міжнародного 

контингенту миротворців; імовірність реалізації сценарію 12 %. 

«Перемога» – це встановлення українською армією повного контролю над 

українсько-російським кордоном та відновлення миру на Сході України; 

імовірність реалізації 12 % [810, с. 103]. Отже, одним із можливих 

сценаріїв подальшого розвитку російсько-українського конфлікту 

залишається перманентна дестабілізація ситуації з боку РФ на Сході 

України шляхом провокування спорадичних зіткнень між бойовиками та 

українською армією. Значна вірогідність такого сценарію обумовлена 

вигідністю його для Росії. Передусім підтримка напруженої ситуації на 

Донбасі створює перешкоди для нормального політичного та економічного 
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розвитку України й фактично унеможливлює подальшу європейську та 

євроатлантичну інтеграцію держави, що відповідає геополітичним 

інтересам РФ. Цей сценарій також дає змогу Росії постійно здійснювати 

психологічний тиск на політичне  керівництво України, домагаючись 

бажаних поступок й утримуючи Україну у статусі 

«підконтрольної/керованої території» [810, с. 103]. 

Аналіз сценаріїв засвідчує їх подібність. Так, український дослідник 

В. Горбулін виокремлює шість сценаріїв. Сценарій «тотальної війни» 

можливий, якщо російське керівництво вирішить розпочати відкриту 

збройну агресію з метою отримання сухопутного коридору у Крим або 

безперешкодного доступу до свого військового контингенту в 

Придністров’ї. З огляду на те, що сучасний світ уже пройшов точку 

неповернення у своїй системній взаємозалежності, такий спосіб є 

фатальним навіть попри не дуже активну роль України на міжнародній 

арені. Водночас можливі втрати й жертви внаслідок реалізації збройного 

сценарію є набагато серйознішим аргументом проти його реалізації, аніж 

глобальна взаємозалежність, яка в багатьох випадках конфлікти провокує, 

а не унеможливлює. Сценарій «відтинання», або «стіни» передбачає 

остаточну відмову України від окупованих територій і повний розрив з 

ними. Подальша історична доля цих територій цікавитиме Україну тільки з 

точки зору забезпечення її власної безпеки, а саме потужності оборонних 

споруд і достатнього рівня ізоляції цих земель. Сценарій «сателітності» 

передбачає пошук способів сепаратного миру з Росією на вигідних для неї 

умовах, нехтування інтересами західних партнерів, визнання автономії 

Донбасу та відмови від повернення Криму. Таке примирення позбавить 

зовнішню політику Української держави значної частини незалежності та 

прив’яже її історичну долю до історичної долі РФ. Сценарій 

«заморожування» полягає в заморожуванні конфлікту на зразок 

Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії. У такому рішенні зацікавлені 

Росія, а також частина країн ЄС і найбільш конформістські та проросійські 
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прошарки європейського суспільства. Суть його полягає в тому, що 

райони, постраждалі внаслідок конфлікту найбільше (ДНР і ЛНР), 

залишаються в складі України, можливо, на умовах надання їм особливих 

владних повноважень. Сценарій «територіальної цілісності та 

примирення» може бути втілений, очевидно, у кілька ітерацій, до того ж і 

за кожною проблемою окремо, і за всіма загалом. Чинник часу тут є одним 

із визначальних. Роль міжнародної спільноти у досягненні стійкого миру в 

Україні через несилову гармонізацію інтересів також належить до  

найважливіших. Зрозуміло, що з позиції сьогодення розпад російської 

імперії вбачається єдиним, але неможливим способом «визволення» 

українських земель [811, c.446-450]. 

Низька вірогідність реалізації радикальних сценаріїв обумовлюється 

констатацією падіння рейтингу президента РФ В. Путіна через соціально-

економічні проблеми, викликані санкціями з боку Заходу.  В результаті 

анексії Криму в 2014 р. рейтинг В. Путіна досяг історичного максимуму в 

90%. Після кризового 2015 р. він почав знижуватися і на вересень  2016 р. 

дорівнював 80%. Прогнозується подальше падіння рейтингу на тлі 

ускладнення соціально-економічної ситуації в країні. У цьому зв’язку деякі 

аналітики прогнозують можливість у 2017 р. проведення дострокових 

президентських виборів. Зазначається, що в додатку до листа Мінфіну 

Росії щодо Державного бюджету РФ на 2017 р. мова йде про виділення 

російському Центрвиборчкому близько 15 млрд рублів на проведення 

виборів президента РФ у 2017 р. Враховуючи зазначене, старший аналітик 

Міжнародного центру перспективних досліджень А. Окистюк виокремлює 

два сценарії розвитку подій. Перший – використовуючи високі результати 

підтримки «Єдиної Росії» на виборах в Думу, В. Путін, не чекаючи падіння 

рейтингів, особисто піде на вибори з метою проведення системних реформ. 

У результаті очікуваного економічного стрибка в РФ мають з’явитися 

внутрішні ресурси для протистояння Заходу. За другим сценарієм, за 

допомогою дострокових президентських виборів в 2017 р. РФ спробує 

http://apostrophe.ua/ua/article/politics/2016-09-19/vyiboryi-v-gosdumu-rf-smojet-li-ukraina-sdelat-rossiyskiy-parlament-nelegitimnyim/7328
http://apostrophe.ua/ua/article/politics/2016-09-19/vyiboryi-v-gosdumu-rf-smojet-li-ukraina-sdelat-rossiyskiy-parlament-nelegitimnyim/7328
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примиритись із Заходом. Необхідність проведення дострокових виборів у 

цьому випадку може бути аргументовано, наприклад, погіршенням стану 

здоров’я В. Путіна [812].  

Аналізуючи сценарії розвитку подій в Україні, А. Окистюк 

виокремлює кілька пунктів-сценаріїв, що стануть предметом для 

переговорів на вищому рівні. Перший передбачає намір РФ закрити 

питання Донбасу за допомогою Мінських угод до середини 2017 р. «План-

максимум» для Росії – це переформатування України на нейтральну, 

позаблокову федеративну державу в посткримських кордонах». Даний 

сценарій, у цілому, не підходить країнам Заходу, зокрема США, однак 

деякі європейські кола націлені на відновлення торговельних відносин з 

РФ «за рахунок здачі українських інтересів». Водночас якщо «план-

максимум» не вдасться, РФ, можливо, доведеться піти на більш серйозні 

поступки щодо Донбасу. Другий пункт стосується врегулювання питання 

щодо статусу Криму. РФ наполягає, що питання з Кримом закрите, 

розуміючи, що тема анексії півострова буде погіршувати процес 

нормалізації стосунків із Заходом, адже навіть у разі виконання Мінських 

угод, «кримський компонент» санкцій ніхто знімати не буде. У цьому 

контексті російська сторона може запропонувати Україні спільне 

економічне освоєння Криму і навіть подвійний суверенітет над півострова, 

використовуючи «прецедент Гонконгу», адже для РФ важливий винятково 

доступ до військової бази в Севастополі. Росіяни також будуть намагатися 

схилити Захід до проведення повторного референдуму в Криму під 

наглядом міжнародних спостерігачів або ж спробують варіант зі сплатою 

«фінансової компенсації» за півострів. Третій пункт переговорного меню є 

більш глобальним і стосується геополітичного устрою Європи, де активно 

просувається концепція побудови великої Європи від Дубліна до 

Владивостока [812]. 

До кінця 2016 року вартість агресії для РФ зросла до астрономічних 

цифр. За оцінками президента США Б. Обами, вже на червень 2015 р. РФ 
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втратила від світових санкцій близько 150 млрд дол. За оцінками 

економістів, річні втрати від падіння цін на енергоносії становили для РФ 

близько 70 млрд дол. Сотні мільярдів доларів – дефіцит бюджету РФ в 

2015-му і 2016-му роках. Загалом сума всіх витрат і збитків може сягати 

250-500 млрд дол. тільки за основними напрямами. Якщо врахувати відтік 

капіталу, недоотриманий через санкції прибуток, витрачання резервів, 

знецінення держкомпаній, присутність терористів на Донбасі й 

анексований Крим, позови, ціни на нафту, скорочення поставок газу, до 

кінця 2016 р. сума може сягти, за різними оцінками, 500 млрд – 1 трлн дол. 

Якщо в цих умовах війна не припиниться – відцентрові сили всередині РФ 

почнуть незворотні процеси. Вже зараз громадська думка в РФ на межі 

перелому: 34% респондентів в січневому опитуванні Левада-центру 

сказали, що країна йде в глухий кут. Підтримують «напрям» менше 

половини – 45% [813]. 

У зв’язку з агресією Росії проти України відбулися значні зміни у 

позиціях президентів США і Франції щодо обмеження російської експансії 

в європейському і загалом трансатлантичному форматі. Проте, як заявив 

Б.Обама  

 12 з трибуни ООН, часи, коли Америка, як «чарівник у блакитному 

вертольоті, летіла знищувати зло і насаджувати добро», пішла в минуле 

разом із Дж.Бушем-молодшим. І хоча в арсеналі Америки залишається 

пряме воєнне втручання, «дипломатія канонерок» і постачання 

високоточної зброї своїм союзникам і прихильникам, але поспішати з цим 

США більше не будуть, бо наразі економічний тиск і дипломатія є більш 

дешевими і ефективними. Такий підхід, підкреслюють експерти, повністю 

виправдав себе в Україні. Б.Обаму постійно звинувачували в нерішучості, 

вимагали негайно надати Україні сучасну зброю і навіть «увести війська», 

проте він домагався ескалації конфлікту і стримування агресора 

невоєнними інструментами і того, щоб війна велася у жорстких рамках, що 

вирівнюють шанси її учасників. У підсумку Україна «в короткі терміни 
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створила боєздатну армію, що в бою пізнала радість перемог і отримала 

безцінний дарунок - право записати ці перемоги виключно на свій рахунок, 

ні з ким не ділячись славою, а значення цього царського дарунка для 

історії молодої української нації ще належить оцінити». Крім того, при 

нормалізації економічної ситуації в США, вказують аналітики, можна 

сподіватися на приток прямих іноземних інвестицій в східноєвропейський 

регіон, у тому числі і до України. «Зазвичай міжнародна політика 

демократів несе деяке зниження лобістської активності на користь власних 

виробників, тобто відбувається зрушення у бік вільної торгівлі. Це означає, 

що можна чекати збільшення торгівлі з Америкою, сподіватися на 

додатковий стимул для розвитку промисловості за рахунок 

американського попиту [814]. 

Якщо раніше про загрозу розвалу РФ говорили обережно і в далекій 

перспективі, то зараз на такий сценарій цілком серйозно реагують 

високопосадовці РФ практично в кожному інтерв’ю, призначених, в 

основному, для залякування громадян. В одному з таких секретар Ради 

безпеки РФ Н. Патрушев сказав виданню «Московський комсомолець»: 

«США хочуть максимально послабити нашу країну. Не виключається 

досягнення цієї мети і шляхом розвалу Російської Федерації. Це відкриє 

Сполученим Штатам доступ до найбагатших ресурсів, якими, на їхню 

думку, Росія володіє незаслужено». Тему розпаду Росії педалюють усі 

кремлівські ЗМІ та прямі ефіри. Росіянам пояснюють: терпіть, інакше все 

розвалиться. Що не виключається якраз у тому разі, якщо росіяни 

терпітимуть. На Заході справді все частіше пишуть про внутрішні загрози 

територіальній цілісності РФ. Утім саме як про загрози, а не можливості. 

Крім заяв чиновників і політиків, багато публікацій на цю тему і в 

найавторитетніших виданнях [813]. 

В інтерв’ю українським телеканалам президент України П. 

Порошенко назвав дві альтернативи мінським переговорам: воєнне 

вирішення конфлікту на Донбасі та відкритий наступ на РФ. Президент 
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зазначив, що ті, хто закликає відмовитися від мінського процесу, ставлять 

за мету відмовитися від тимчасово окупованих територій Донбасу, 

використовуючи логіку: території в обмін на мир. Такі заяви 

супротивників «Мінська» український президент назвав 

безвідповідальними. Президент зазначив, що «насправді зараз ми не пішли 

ні на один принизливий мир, ми поступово відстоюємо наші території, 

зараз ми не здали жодного кілометра, скільки б не було крику, що здаємо 

Маріуполь або щось ще. Воєнна альтернатива мінським переговорів – це 

повний абсурд. Тому що ми воюємо не проти маріонеткових ЛНР і ДНР, 

ми воюємо проти російської армії в її повному складі. І тільки через те, що 

ці дипломатичні зусилля зупинили можливість прямого наступу, ми маємо 

гібридну війну, а не відкриту. Що стосується другого варіанту про відмову 

від територій, тут є кілька нюансів. Перший – формальний. Будь-які заяви 

про відмову від певних територій, які робляться, містять в собі 

кримінальний злочин як заклик до порушення цілісності української 

держави. Єдиний варіант, коли можуть робитися подібні заяви, – це 

ініціювання загальнонаціонального референдуму з питання зміни території 

України. Тільки цей єдиний варіант допущений українською 

Конституцією» [815]. 

Багато аналітиків зазначають, що тема України у західних лідерів 

поступово відходить на другий план. Зараз виникла нова ситуація в зв’язку 

з тим, що США зайняті власними проблемами, Німеччина також змушена 

опікуватися внутрішніми негараздами. У цій ситуації відбувається деяке 

розмивання західного консенсусу із санкцій щодо Росії. Франція все 

голосніше в особі свого міністра закордонних справ заявляє про те, що 

потрібно від санкцій відмовитися, необхідно повернути РФ до активної 

участі в Європейському парламенті та Раді Європи. Виникла нова 

європейська «Антанта» в особі центральних європейських держав – Чехії, 

Словаччини, Угорщини, які також вимагають відмовитися від санкцій. 

Тому навряд чи західні держави, що залишилися, насамперед Німеччина і 
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США, будуть наполягати на посиленні уваги до Росії, в тому числі з 

питання делегітимації російської Думи [816]. 

ЄС і США прийняли щодо Росії кілька пакетів секторальних санкцій, 

які руйнують економіку РФ і знижують життєвий рівень росіян. Санкції 

обмежують можливості Росії у фінансовій сфері, наприклад, можливість 

брати кредити на західних фінансових ринках, купівлі військових 

технологій, необхідних для оборонної галузі, а також закривають 

можливість отримання Росією на Заході нових технологій для газової та 

нафтової промисловості. Це дуже серйозний удар по російській 

газонафтовій галузі і по російській економіці в цілому. Через фінансові 

санкції, а також через падіння ціни на нафту Росія до кінця 2017 р. 

втратить 600 млрд доларів. А втрати тільки від фінансових санкцій вже 

зараз наближаються до 170 млрд доларів. Протягом 2014–2017 рр. «відтік 

капіталу» може сягти 280 млрд доларів. І, по суті справи, три чверті цього 

відтоку стануть результатом саме застосування західних санкцій. За МВФ, 

Росія втрачає приблизно 1,55 російського ВВП як наслідок цих санкцій 

[816]. 

Росія є країною-агресором, яка продовжує воєнну експансію на 

Донбасі з метою знищення незалежності та суверенітету України. З огляду 

на різні військово-економічні потенціали країн, реальним є зменшення, але 

не повна нейтралізація негативного впливу РФ на безпеку України. За цих 

умов ефективно протистояти російській агресії можна лише спільними 

міжнародними зусиллями. Сьогодні необхідний новий формат відносин з 

країною-агресором. Для України неприйнятною є російська модель 

державно-політичного розвитку. Очевидними умовами змін на краще у 

відносинах України та РФ мають бути: «припинення Росією агресії проти 

України та повернення окупованих територій, компенсація збитків, 

спричинених анексією і воєнними діями, відмова РФ від практики 

втручання у внутрішні справи України, визнання її права на європейську і 

євроатлантичну інтеграцію, на самостійне формування своєї внутрішньої 
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та зовнішньої політики загалом». Український науковець М. Пашков 

переконаний, що слід враховувати, що «на нинішньому етапі Росія є 

державою агресором, але надалі – це сусідня держава, з якою потрібно 

налагоджувати мирні відносини, бо політичні режими – минущі, а 

міжлюдські стосунки тривають завжди. Виходячи з цього, принципово 

важливо мати на увазі принаймні дві речі. По-перше, чітко розрізняти 

нинішній агресивний путінський режим і країну Росію як таку, її народ. 

По-друге, говорячи про стратегічні перспективи відносин України з 

Росією, слід бачити мету – відновлення взаємної довіри суспільств обох 

країн, їх зацікавленості в мирному співіснуванні й повазі права кожного 

суспільства визначати державний лад у своїй країні та вектор її 

цивілізаційного розвитку» [817, с. 25,26].   

 

 

          Висновки до четвертого розділу 

 

Американський дослідник Ч. Тілі виділив фази консолідації 

Вестфальської системи міжнародних відносин і міжнародного порядку. 

Консолідація міжнародного порядку відбувається завдяки поширенню і 

визнанню учасниками міжнародної системи чітких принципів політичної 

організації, які виступають інтегратором певного покоління політичної 

організації. При цьому найчастіше виникають альтернативні набори 

принципів, суперечливе зіткнення з якими зумовлює утворення 

конфліктних міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем 

часто-густо супроводжується «контрфазою консолідації» або «кризою 

консолідації міжнародного порядку». Після цього відбувається утворення 

нової коаліції держав, що в свою чергу веде до формування наступного 

покоління міжнародних систем. Ознакою контрфази консолідації 

міжнародного порядку стає також соціально-економічний розрив у 

розвитку держав «центру» і «периферії», що додатково загострює 



  366 

глобальні проблеми, такі, як тероризм, міграція, фінансово-економічні 

кризи, демографічний зріст, виснаження природних ресурсів, крах 

екологічних систем, пандемії тощо. Ч. Тілі виділяє три великі епохи –  

Ранній Модерн (з середини XV до межі XVIII і XIX століть), Середній 

Модерн (приблизно XIX століття) і Зрілий Модерн (з Першої світової 

війни до нашого часу). В рамках цих епох виділяються фази консолідації 

міжнародного політичного порядку і контрфази його криз  

Консолідація демократії сприяє і є чинником консолідації 

міжнародного порядку. Демократизація стала однією з провідних 

тенденцій ХХ ст. і відбувається на фоні формування більш складних 

міжнародних систем, які постійно еволюціонують і організацій, які є їх 

інституціоналізаційною основою (Ліга Націй-ООН, НБСЄ-ОБСЄ). 

Демократизація відбувається у виді «чотирьох хвиль» і збігається з 

чотирма окремими історичними періодами консолідації міжнародного 

порядку. Дані періоди характеризуються фазами, періодами відносного 

політичного порядку – консолідації міжнародного порядку і контрфаз, 

криз консолідації міжнародного порядку, пов’язаних з переходом до 

нового міжнародного порядку та системи. 

Свідченням та результатом глобальних політичних трансформацій і 

кризи консолідації є  виникнення альтернативних стратегій розвитку 

міжнародної системи – постглобалізм, антиглобалізм, альтерглобалізм, 

мережеві проекти розвитку тощо. Сукупність кризових явищ у всіх сферах 

свідчить про вичерпання можливостей сталого розвитку. Фінансово-

економічна криза, наслідки якої є досить масштабними та 

довгостроковими є складовою глобальної системної кризи. У глобальному 

розвитку людства передбачаються гострі соціально-економічні та 

політичні потрясіння і зіткнення, які з одного боку стимулюватимуть 

важливі економічні та політичні реформи, а з іншого – провокуватимуть 

політичні та військові конфлікти за участю провідних держав світу. 
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Зростатиме політична та економічна міць Китаю, Японії, Індії, а США 

знижуватиметься.   

Глобальні проблеми сучасності являють собою єдину відкриту 

динамічну систему, що постійно змінюється, і є незамкненою через те, що 

до неї можуть входити нові проблеми загальнопланетарного значення та 

зникати вирішені. Чисельність населення та умови його проживання, а 

також стан навколишнього середовища тісно пов’язані між собою. Існує як 

прямий, так і опосередкований зв’язок між багатьма хворобами та 

антропогенними змінами в навколишньому середовищі. Поколінню 

сучасних людей доводиться перебувати під впливом численних, але 

малодосліджених фізичних (насамперед електромагнітних), хімічних, 

біологічних факторів забруднення навколишнього середовища, яке 

піддається дедалі глибшим штучним трансформаціям. Цим пояснюються 

зміни, які виникли в структурі та характері хвороб населення, насамперед 

економічно розвинених країн. Забезпечення людства енергетичними та 

сировинними ресурсами  також перетворилося сьогодні на глобальну 

проблему. Підраховано, що за сучасних темпів споживання більшості не 

відновлюваних ресурсів вистачить людству лише на найближчу 

перспективу.   

Основними критеріями віднесення певної проблеми до категорії 

глобальних прийнято вважати її масштабність і необхідність об’єднання  

спільних зусиль учасників міжнародних відносин для її вирішення. 

Значення глобальних проблем, що зумовлюють трансформацію структури 

системи міжнародних відносин почало стрімко зростати у другій половині 

ХХ ст. Стрімкий глобальний розвиток людства і формування сучасної 

системи міжнародних відносин відбувалися за рахунок використання 

соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу країн 

периферії, що були залучені до міжнародного поділу праці ще до 

формування в них національних ринків.  
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Залучення периферійних країн до світових економічних відносин 

відбувалося у невідповідності до їх особистих потреб розвитку. Воно 

проходило через експансію високо розвинутих країн світу. Міжнародна 

економічна і політична системи, що були від початку сформовані на 

засадах нерівності, навіть після деколонізації і формування нових 

незалежних держав «Півдня» і досить зберігає нерівноправні відносини 

центру і периферії. На сьогодні проблеми периферії виявилися 

глобальними проблемами усього людства для вирішення яких потрібні 

величезні фінансові ресурси.  

Основний конкурент США Китай перебуває напередодні кризи у 

зв’язку зі швидким зростанням населення при зниженні потенціалу 

сільського господарства. Площі земель, що піддаються обробці, обмежені, 

корисні копалини не безмежні. Настав час розплачуватися за бездумну 

політику у галузі демографії, використання води, землі та мінеральних 

ресурсів. У найближчі 20 років населення КНР зросте не менш як на 300, а 

можливо, 400 млн ос. – за цей самий час понад 10% оброблюваних земель 

будуть втрачені повністю, а основний їх масив піддасться ерозії. 

Незважаючи на 15 років економічного підйому, 50 млн китайців не мають 

гарантованої питної води, а 80 млн ос. харчуються нижче рівня виживання. 

Колосальні наслідки буде мати й міграція якнайменш 100 млн китайців, які 

полишили свої села заради міст [818, c. 155].   

Сьогодні КНР є новим претендентом на лідерство у технологічній 

сфері. КНР відчутно випереджає США за масштабами інвестицій у сферу 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. У результаті, у 

відсотках ВВП США наразі відстають не тільки від КНР, але й від Японії 

та Південної Кореї, які набули статусу світових лідерів у цій галузі. 

Політика широкого залучення прямих іноземних інвестицій забезпечила 

Китаю перетворення на світовий промисловий центр. Водночас реальною 

стала перспектива опинитися у «пастці технологічних запозичень», що 
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загрожує відставанню країни від світових лідерів і постійною виплатою їм 

технологічної ренти.  

Абсолютні показники зростання економіки КНР на сьогодні ще не 

свідчать про вихід країни до лав високорозвинутих. Через величезну 

чисельність населення Китай не можна віднести до числа передових країн 

з показниками доходу на душу населення. Важкою проблемою 

залишається регулювання надмірного демографічного зростання. Не 

завершена реформа нерентабельного держсектору, зростає дефіцит 

бюджету, інфраструктура не відповідає вимогам економічного розвитку, 

не знижується масове безробіття, збільшується розрив між прибережними 

зонами, які прискорено розвиваються, і відсталими глибинними 

провінціями. Високі темпи зростання економіки загрожують її 

«перегрівом». Китай все ще залишається  країною, що розвивається, 

далеко відсталою від найбільш розвинених держав.  

США мають потенціал створити військову коаліцію на глобальному 

рівні. Військовий потенціал США основується на чисельних і 

високопрофесійних збройних силах. США володіють розгалуженою 

розвідувальною мережею, сучасну індустрії виробництва усіх видів 

озброєнь, політичні механізми для ефективного використання власного 

потенціалу і здатністю за короткий проміжок часу мобілізувати збройні 

сили та переміщувати у будь яку точку світу потужні військові 

контингенти. Військовий потенціал США забезпечується також наявністю 

стратегічної та тактичної ядерної зброї, сучасні підводні човни та 

авіаносці, супутники тощо 

В контексті деескалації російсько-українського конфлікту 

зазначається, що адміністрація Б. Обами виявила некомпетентність, 

нерішучість і неспроможність гарантувати територіальну цілісність 

України згідно міжнародно-правовим зобов’язанням США. В підсумку 

адміністрація Б. Обами не змогла посприяти вирішенню конфлікту за 

допомогою дипломатичних засобів та ефективного тиску на РФ.  
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Блокування постійними членами Ради Безпеки ООН важливих 

справедливих рішень, що спрямовані на послаблення конфрантаційності 

міжнародної системи та забезпечення дотримання міжнародного права, 

договорів та зобов’язвнь ставить питання про актуальність реформи РБ 

ООН. Небажання постійних членів РБ ООН впроваджувати відповідні до 

вимог часу реформ є свідченням контрфази або кризи консолідації поміж 

п’ятьох ядерних держав світу. Відсутність усвідомлення необхідності  

консолідації заради світової безпеки і сталого розвитку людства в 

кінцевому підсумку може призвести до трансформації або руйнації 

міжнародної системи. 

Російська агресія проти України виявилася чинником погіршення 

відносин між РФ та США. Американсько-російські відносини, на 

перконання багатьох дослідників досягли рівня «холодної війни». НАТО 

та Росія відмовились від попереднього співробітництва і військове 

протистояння між ними виявилося ймовірним. США і країни ЄС 

посилюють санкції проти Росії, що продиктовано ситуацією в Україні і на 

цьому тлі чимало з дослідників вважають, що евентуальний конфлікт між 

РФ та США в якому будуть задіяні й інші держави може призвести до 

початку третьої світової війни. Отже, концепція військового протистояння 

Сходу і Заходу, яка не розглядалася після закінчення «холодної війни»,  

поступившись ідеї «єдиної та вільної Європи», знову набула актуальності.   

Протистояння між РФ та США, на думку багатьох вчених, відкриває 

«вікно можливостей» для КНР. Занепокоєння економічним та військовим 

потенціалом КНР привернуло увагу США до азійського регіону.  Однак 

російсько-український конфлікт відвернул увагу США, що зумовило 

послаблення уваги та тиску на КНР. Тим часом між РФ та КНР 

констатується солідарність і підтримка у вирішенні нагальних світових 

проблем, що не в останню чергу зумовлено їх намірами створити 

противагу впливу США на світовій політичній арені. Вищезазначене дає 

підстави моделювати гіпотетичну появу «триполюсності». КНР, РФ та 
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США аналізують можливості і наміри один одного в структурі 

міжнародного порядку, що формується.   
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження консолідації міжнародного порядку в 

умовах глобальних політичних трансформацій на основі концептуального 

узагальнення відповідно до мети та завдань дослідження автором зроблено 

такі висновки: 

1. Консолідація міжнародного порядку спрямована на об’єднання 

зусиль учасників міжнародних відносин для спільного вирішення назрілих 

глобальних проблем. На сьогодні консолідація учасників міжнародної 

системи має фрагментарний характер через неефективність чинних 

інституційних механізмів глобального управління. Таке твердження 

стосується провідних міжнародних організацій, в першу чергу ООН, 

міжнародних груп – «Групи семи», «Групи двадцяти», провідних ТНК, 

найвпливовіших представників транснаціональної еліти. За наявності 

політичної єдності провідних учасників міжнародної системи консолідація 

міжнародного порядку може набути цілісного характеру. 

Вирішити проблеми глобального розвитку покликана нова наукова 

дисципліна – консолідологія. У структурі науки про міжнародні відносини 

вона набуває ознак повноцінної теоретичної дисципліни з  практичними 

аспектами у сфері міжнародної політики. Консолідологія перебуває на 

етапі формування, у центрі її уваги найактуальніші політичні проблеми 

глобального розвитку та міжнародно-політичних трансформацій. 

Наявність глобальних  проблем і неможливість їх вирішення 

міжнародними акторами об’єктивно вимагають розширення предметного 

поля консолідології. Таке завдання потенційно може вирішити концепція 

консолідації міжнародного порядку. Глобальні проблеми є сукупністю 

проблем людства, від вирішення яких залежить соціальний прогрес і 

збереження цивілізації завдяки забезпеченню мирних умов для розвитку 

всіх народів, подолання світових економічних криз, покращення 

навколишнього середовища, подолання проблеми голоду, бідності, 



  373 

неписемності, виснаження природних ресурсів і демографічного 

зростання.  

На сьогодні в науці про міжнародні відносини в межах 

консолідології перш за все досліджуються проблеми та еволюція 

демократичного розвитку міжнародної системи. Однак розширення 

предметного поля консолідології від проблеми консолідації демократії до 

консолідації міжнародного порядку дозволило в дисертаційному 

дослідженні запропонувати вирішення широкого кола глобальних 

проблем. За авторською класифікацією дисертанта, виокремлюються такі 

концепції: консолідації громадянського суспільства, національної 

консолідації, консолідації демократії, консолідації міжнародного порядку 

(консолідація учасників міжнародної системи у запобіганні 

розповсюдженню зброї, матеріалів масового знищення та тероризму; 

консолідація учасників міжнародної системи задля забезпечення сталого 

розвитку людства). 

Однією з найбільш розроблених концепцій у межах консолідології є 

консолідація демократії, яка водночас є провідною тенденцією 

глобального розвитку міжнародної системи. Вона передбачає наявність 

трансформаційних процесів в інститутах, політиці та поведінці учасників 

міжнародної системи, спрямованих на забезпечення основних свобод, 

пріоритет міжнародного права, плюралізм, багатопартійність і зміцнення 

громадянського суспільства. Саме тому консолідація демократії являє 

собою один з об’єктивних процесів зміцнення демократичних режимів. 

Для опису і пояснення різних форм консолідації демократії в науковому 

дискурсі виникли такі категорії, як демократичний транзит, трансформація, 

інституціоналізація, поглиблення, якість та найвищий рівень – 

консолідація. Сьогодні тривають дискусії щодо функціонального 

застосування зазначених категорій. Процеси інституціоналізації та 

зміцнення демократичних інститутів втілювалися у прийняття учасниками 

міжнародної системи відповідних правил і норм. 
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2. Інтенсифікація глобалізаційних процесів виявилася 

визначальним чинником у трансформації наукових позицій представників 

радикальної парадигми, до якої належав марксизм. Це зумовило 

виникнення теоретико-концептуальних засад неомарксизму, який брав до 

уваги нову тенденцію розвитку світової системи ‒ глобалізації. Переваги 

від глобалізації відчувають високо розвинені країни Заходу, які 

ототожнюються з «центром» світ-системи. Вони використовують трудові 

та енергетичні ресурси слаборозвинених країн «периферії». Проміжне 

становище між «центром» і «периферією» посідають країни 

«напівпериферії». У цьому контексті світ-системна теорія підкреслює 

історичний характер планетарної нерівності та структурної залежності, 

прогнозуючи її збереження на майбутнє завдяки залежності «периферії» 

від «центру». Однак наявне нерівноправне становище не є історично 

зумовленим, що підтверджується, наприклад, економічним зростанням 

Китаю, який ще чверть століття тому належав до найменш розвинених 

країн світу, а сьогодні претендує на статус економічної наддержави.   

Сучасна світова система постає в якості цілісної динамічної 

структурно-функціональної соціально-економічної системи, яка має 

багаторівневу ієрархічну структуру і складається з багатьох 

взаємопов’язаних елементів. Розвиненість одних країн світ-системи 

можлива лише за рахунок інших, а результат розвитку кожної країни є 

результатом процесів розвитку всієї світ-системи.  Світ-система в епоху 

глобалізації  перебуває на «перехідному етапі» та набуває нових рис і 

властивостей. Констатується історичний перехід світової системи у нову 

якість, яка характеризуватиметься послабленням лідерських позицій 

США, кризою капіталістичної світ-системи та неоліберальної моделі 

глобалізації. В цілому, світ-системний аналіз засвідчує нерівномірність 

розвитку держав, акцентуючи увагу на несправедливості побудови 

міжнародного порядку, який базується на структурній залежності 

«периферії» та «напівпериферії» від «центру». Альтернативою процесу 
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неоліберальної моделі глобалізації є стратегія постглобалізму на основі 

універсальних цінностей, плюралізму та мультиполярності міжнародного 

порядку.  

Соціокультурні, релігійні та політичні проблеми у міждержавних 

відносинах відбивають наявність суперечностей між цивілізаціями. Про це 

свідчить, наприклад, проблема поширення ісламського фундаменталізму і 

тероризму в глобальних масштабах. Вони є істотними, але не єдиними 

чинниками, що перешкоджають консолідації міжнародного порядку. Всі 

глобальні проблеми на шляху до консолідації міжнародного порядку 

взаємопов’язані та підсилюють дію одна одної. Тому зазначені проблеми 

підсилюються демографічною кризою, що виявляється в нерівномірному 

старінні населення світової системи, а також урбанізацією, що 

підсилюється. Її наслідком є проблема сталого розвитку людства, на 

перешкоді якому стають проблеми обмеженості енергетичних, 

продовольчих і водних ресурсів, які інтенсифікуються глобальними 

кліматичними змінами.   

 У високорозвинених країнах, що «старішають», існує необхідність у 

кваліфікованій і некваліфікованій праці, що й надалі сприятиме глобальній 

міграції. Водночас демографічна проблема обумовлює також глобальні 

міграційні проблеми. Вони полягають в інтенсифікації міграційних 

процесів і потоків. Одним із важливих аспектів міграційних проблем є 

поступова зміна етнічного складу деяких міжнародно-політичних регіонів 

світової системи. Це призводить до зростання кількості етнічних і 

релігійних конфліктів у регіонах з різноманітним етнічним складом. При 

цьому не вироблено справді ефективних механізмів адаптації та інтеграції 

мігрантів до культури країни-реципієнта, що свідчить про неефективність 

політики мультикультуралізму.  

Інформаційно-комунікативні технології сприяють зростанню 

кількості транснаціональних учасників міжнародної системи, ефективності 

їх роботи та трансформації суверенітету національних держав. 
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Взаємовідносини між державними та недержавними учасниками 

міжнародної системи, що інтенсифікуються, мають ознаки системної 

дихотомії: з одного боку засвідчується їх співробітництво, а з іншого – 

наявність протиріч. У результаті їх взаємодії відбувається розвиток не 

тільки багатосторонньої дипломатії, метою якої є залучення більше двох 

держав до вирішення будь-якої проблеми, а й багаторівневої дипломатії. В 

межах останньої питання вирішуються шляхом співробітництва різних 

державних і недержавних акторів. Недержавні учасники міжнародної 

системи на противагу державним характеризуються більшою гнучкістю та 

меншою кількістю бюрократичних процедур.  

Розуміння необхідності вирішення глобальних проблем підвищує 

відповідальність держави перед власними громадянами та сприяє 

консолідації міжнародного порядку. Збільшення кількості учасників 

міжнародної системи, криза неоліберальної моделі глобалізації та 

послаблення лідерських позицій США є одними з ознак трансформації  

міжнародного порядку. Надзвичайно важливим фактором є 

мультиполярність міжнародної системи та рівність держав, що закріплена 

Статутом ООН. Консолідація міжнародного порядку має на меті 

недопущення формування наддержав, які заради реалізації власних амбіцій 

змагатимуться за одноосібне домінування в міжнародній системі.   

3. Представниками різних парадигм у теорії міжнародних відносин 

наукова категорія «міжнародний порядок» визначається по-різному. Однак 

із їх узагальнених висновків випливає, що процес поетапного формування 

системи наднаціональних центрів управління, трансформація ролі та 

значення глобальних, регіональних організацій та впливових 

транснаціональних еліт  є чинником консолідації міжнародного порядку.  

В межах парадигми політичного реалізму міжнародний порядок 

уявляється як структура міжнародних відносин, яка впорядковує 

взаємовідносини та встановлює норми та правила поведінки між ними. 

Головним у структурі міжнародної системи вважається конфігурація 
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співвідношення сил провідних держав, ієрархія їх відносин і захист 

державами власних національних інтересів.  

Натомість із положень ліберально-ідеалістичної парадигми випливає, 

що міжнародний порядок є сукупність інститутів, які утворюють певну 

структуру, покликану забезпечити основні потреби держав і народів, 

створювати і підтримувати умови їх існування, безпеки і розвитку. 

Ліберально-ідеалістична парадигма виходить із того, що якщо міжнародні 

відносини регулюються нормами, процедурами, інститутами або 

структурами транснаціонального та наднаціонального  характеру, то можна 

констатувати наявність правового міжнародного порядку. Якщо вважати, 

що держава все більше взаємодіє з недержавними учасниками 

міжнародних відносин, діяльність яких не пов’язана з національно-

державними кордонами, то мова йде вже про транснаціональний порядок.  

З положень марксистської парадигми на противагу категорії 

«міжнародний порядок» використовується власна категорія – «світовий 

порядок», а також «світова система». Вони в цьому контексті здебільшого 

сприймаються як синоніми в різних парадигмах теорії міжнародних 

відносин. З іншої позиції важливо диференціювати світову систему, що 

характеризує весь світ у цілому, від світ-системи, що є структурною 

одиницею світової системи. Важливо також відрізняти світ-економіку від 

світової економіки. На відміну від світової економіки, яка за географічно 

збігається з усім світом, світ-економіка являє собою самодостатнє 

економічне утворення, яке є лише частиною світу, що прагне поширитися 

на весь простір.  

Поняття «міжнародний порядок» необхідно відрізняти від «світового 

порядку». З цієї точки зору, «міжнародний порядок» у контексті 

інституціональних основ між державами цілком може існувати без 

наявності світового порядку. Під  «міжнародним порядком» розуміємо 

структуру взаємозв’язків, що ґрунтується на системі норм і правил, 

вироблених світовим співтовариством, і регулює міждержавні відносини у 
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взаємодії з іншими учасниками міжнародної системи. Натомість під 

«світовим порядком» розуміємо устрій, заснований  на загальнолюдських 

цінностях і юридичних нормах та відмові держав від абсолютного 

суверенітету і на дотриманні норм міжнародного права, забезпеченні прав 

людини, спільному виробленні механізмів колективного вирішення 

глобальних проблем людства і демократизації міжнародної системи. 

Консолідація учасників міжнародної системи сьогодні є повільною. 

Чимало держав не дотримуються цілей та принципів Статуту ООН, наявні 

численні порушення норм міжнародного права, прав людини, 

превалювання силових факторів у міжнародних відносинах.  

«Міжнародний порядок» може перейти в якісно новий стан «світового» 

коли до процесу порядкоутворення залучатимуться всі без винятку 

міжнародні актори, а взаємини між ними регулюватимуться єдиними для 

всіх нормами, правилами, механізмами підтримки консолідованого 

міжнародного порядку та на основі критеріїв, що відповідатимуть 

потребам усіх учасників міжнародних відносин. Саме тому сьогодні 

категорія «світовий порядок» є евентуальною моделлю розвитку людства 

на основі консолідації міжнародного порядку. 

Зростання ролі теоретико-методологічних основ аналізу діяльності 

міжнародних акторів у сучасних умовах, ускладнення різнохарактерних 

процесів і явищ, що трансформують міжнародний порядок, визначають 

необхідність вироблення цілісної системи науково оформлених й 

обґрунтованих знань, принципів і методів дослідження, що найбільш 

адекватно відбивають процеси становлення і розвитку сучасного 

міжнародного порядку. Державоцентрична вертикальна модель управління 

міжнародним порядком із часом поступається місцем інституційній, в якій 

провідну роль відіграють міжнародні організації. Однак констатується, що 

у науковій спільноті поки що не склалося єдиного розуміння подальшого 

формування міжнародного та світового порядку. Конкурентні концепції не 

дають однозначної відповіді з приводу досліджуваної проблематики. 
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 4. Консолідації міжнародного порядку заважає певна анархічність 

міжнародних відносин. Вона виявляється у відсутності єдиного органу з 

широкими повноваженнями та ефективними механізмами, що 

уможливлював би застосування примусу для вирішення глобальних 

проблем і врегулювання міжнародних конфліктів. Відстоювання 

державами як основними суб’єктами міжнародного права лише власних 

інтересів обумовлює нарощування ними військового та економічного 

потенціалу для збільшення впливу на інших учасників міжнародної 

системи. Глобальні фінансово-економічні кризи змушують держави 

вдаватися до протекціоністських заходів, що викликало наукову дискусію 

щодо укріплення суверенітету та зміцнення державних кордонів. Зазначені 

аргументи укріплюють позиції представників реалістичної парадигми та 

послаблюють позиції представників ліберально-ідеалістичної парадигми.  

Підвищення ролі та значення міжнародного права виявляється 

позитивною тенденцію і сприяє розвитку «космополітичного права», яке 

обмежує політичну владу окремих держав, а також є однією з передумов 

консолідації міжнародного порядку. Космополітичне право спрямоване на 

дотримання та підвищення поваги до прав людини, вирішує посталу 

проблему ідентичності «громадян світу». Космополітичне право відбиває 

об’єктивність розвитку міжнародної системи в умовах глобалізації, 

транснаціональну структуру політичної взаємодії. Зростання регіональної 

та глобальної  взаємозалежності є чинником посилення міжнародного 

співробітництва.  

Національне громадянство пов’язує людину з певною географічною 

територією, що ускладнює її ідентифікацію в якості громадянина світу.  

Послаблення «державної» ідентичності супроводжується втратою 

національної самоідентифікації. Космополітична ідентифікація зможе 

консолідувати учасників міжнародної системи, що стане чинником 

консолідації міжнародного порядку. Консолідація міжнародного порядку 

потребує інтеграції держави в розвинену систему багаторівневого 
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регіонального та глобального управління. Зростання кількості учасників 

міжнародно-політичної взаємодії та інтенсифікація їх взаємозв’язків 

призводить до пошуку можливих шляхів консолідації міжнародного 

порядку. В цілому, зміни в кількісному та якісному складі міжнародних 

акторів зумовлюють трансформацію міжнародного порядку.  

Транснаціональна структура міжнародного порядку зменшує 

державний контроль громадян країни. Вона визначає взаємозалежність 

учасників міжнародних відносин, які не можуть самостійно вирішувати 

глобальні проблеми чи ефективно використовувати широкий набір 

державних функцій, що спонукає їх до консолідації. Держава 

взаємопов’язана з національними, міждержавними і транснаціональними 

акторами. Вона більше не в змозі повністю контролювати та визначати все, 

що відбувається в межах її територіальних кордонів. Тож комплексні 

глобальні системи, від фінансових до екологічних, поєднують окремі 

локальні спільноти в єдину структурно-функціональну мережу.  

Глобальна інформаційно-комунікативна та транспортна 

інфраструктура створює нові форми політичної та соціально-економічної 

організації, які не прив’язані до певних національних кордонів. Сучасне 

територіальне суверенне право часто суперечить транснаціональній 

організації багатьох аспектів політичного, економічного та соціального 

життя. У міжнародному праві наявні два засадничі та взаємовиключні 

принципи: принцип територіальної цілісності держави та право нації на 

самовизначення, що нерідко дозволяє маніпулювати даними принципами.  

5. Глобальне управління міжнародною системою допускає керування 

політичними, економічними та іншими процесами в тих сферах 

міжнародних відносин, за які не відповідає самостійно жодна країна, 

організація або інші суб’єкти міжнародної системи. Глобальне управління 

є колективним процесом, в якому задіяні держави, міжурядові та неурядові 

організації, транснаціональні корпорації тощо. Глобальне управління має 
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неінституціоналізований, неієрархічний стан глобальних владних 

відносин, що ґрунтується не на примусі, а на консенсусі.  

На сьогодні виокремлюється кілька можливих концептуальних 

позицій стосовно сутності глобального управління: концепція світового 

уряду, що бере свій початок з античних часів і фактично являє собою 

збільшену модель національної держави; трансформація нинішньої 

структури ООН шляхом поступового підвищення рівня легітимності та 

ефективності Ради Безпеки ООН або перетворення Ради Безпеки на 

світовий уряд, а Генеральної Асамблеї – на світовий парламент; політичне 

управління глобальним розвитком, наддержавою або групою великих 

держав, таких, як «Група семи»; корпоративне глобальне управління, що 

означатиме спільне управління глобальними процесами держав і ТНК, 

МНУО та інших акторів;  управління системою міжнародних відносин та її 

еволюцією на чолі з державою-глобалізатором – США або іншою 

державою-лідером; управління міжнародною системою в умовах 

багатополярності, що передбачає участь в управлінні не тільки держав і 

міждержавних утворень, а й інших акторів; реформування ООН із 

залученням недержавних акторів до спільної діяльності з державами та 

МНУО для вирішення актуальних проблем. 

Аргументовано, що на ключову роль у глобальному управлінні 

претендують ООН, «Група семи» і НАТО, які створювалися як 

різнопланові організації з різною функціональною компетенцією, сферою 

відповідальності та інституціональними особливостями. Наразі ООН 

трансформується у бік розширення функцій і сфери відповідальності, а 

НАТО вже не є чисто військовою організацією та претендує на управління 

міжнародними процесами, що підтверджується його діяльністю поза 

межами євроатлантичного регіону. Водночас «Група семи» генерує нові 

режими та інститути, наприклад, Глобальне партнерство проти 

розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, залучає до своєї 

роботи нових учасників, зміцнюючи механізми багатосторонньої взаємодії. 
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Більшість сучасних проблем міжнародної системи набувають 

глобального характеру. Забезпечити гідний рівень розвитку економіки, 

безпеки, захисту прав людини у сучасних умовах жодна країна самостійно, 

без взаємодії з міжнародними інституціями не може. Консолідації 

міжнародного порядку вимагає зростання кількості суб’єктів міжнародної 

системи, що взаємодіють на глобальному рівні – міжурядові організації, 

міжнародні фінансові інститути, військово-політичні організації та блоки, 

міжнародні неурядові організації та транснаціональні соціальні рухи, 

глобальні медіа, транснаціональні корпорації тощо. На цьому тлі 

констатується перехід від управління в інтересах держав-націй до 

управління для забезпечення консолідації міжнародного порядку. 

Паралельно цьому процесу з’являється конкуренція між державними 

бюрократичними механізмами і транснаціональними акторами. Тож 

прагнення зберегти унікальні традиції, соціокультурні та етноконфесійні 

особливості народів, а також державний суверенітет народжується як 

природна реакція національної держави на глобальну уніфікацію, 

«прозорість» державних кордонів і заміну національно орієнтованої моделі 

соціально-економічного розвитку на глобалістичну ідеологію.   

Консолідація міжнародного порядку покликана обмежити 

анархічність міжнародної системи, і спрямована на впорядкування 

пріоритетних чинників консолідації в інтересах стабільної еволюції 

системи міжнародних відносин. Консолідація передбачає зміцнення 

міжнародного порядку шляхом створення механізмів впливу на учасників 

системи міжнародних відносин відповідно до глобальних політичних 

трансформацій. Консолідація міжнародного порядку спрямована на 

зміцнення зв’язків між елементами системи міжнародних відносин і 

передбачає формування ефективних механізмів їх субординації єдиним 

принципам інституціоналізації і централізації. 

6. Глобальна політична та соціально-економічна диференціація 

держав світу з позиції світ-системного підходу визначається наявністю 
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нерівномірного розвитку країн «центру» та «периферії». За таких умов їх 

взаємовідносини зумовлюються виникненням проблеми глобального рівня 

та негативно впливають на консолідацію міжнародного порядку. 

Неможливість протистояти сучасним глобалізаційним викликам сприяє 

наростанню глобальної нестабільності міжнародної системи. Наявність 

політичної, соціально-економічної нестабільності, демографічна криза, 

релігійні та етнічні конфлікти сприяють інтенсифікації міграційних 

процесів і протистоянню між високорозвиненими та слабо розвиненими 

країнами. Консолідація міжнародного порядку має запобігати наростанню 

хаосу як безпосередньо спільними зусиллями учасників міжнародної 

системи, так і через реорганізовані міжнародні організації, які мають 

створити ефективну систему управління «державами, що не відбулися» та 

потенційно небезпечними процесами, що пов’язані з їх розвитком.    

Для ефективної консолідації міжнародного порядку необхідно 

створити глобальну інституційну структуру. Евентуально таку 

відповідальність можуть взяти на себе постійні члени Ради Безпеки ООН 

(можливо, у розширеному складі), «Група семи», «Група двадцяти». 

Розглядається можливість повернення до початкового варіанту Статуту 

ООН, в якому не передбачалося право націй на самовизначення, чітко 

конкретизувати вимоги до держав – членів ООН, а також встановлювалася 

процедура виключення або тимчасового призупинення членства будь-якої 

держави світу.  

Окремо обговорюється створення об’єднаних збройних сил за 

участю провідних держав міжнародної системи під егідою реформованої 

ООН. У разі провалу реформи достатньо імовірно, що держави «центру» 

виявляться вільними від зобов’язань виконувати низку рішень, прийнятих 

у межах ООН, і зможуть розпочати створення колективних військових 

структур і структур безпеки поза структурою ООН. Пропонується також 

відтворити інститут підопічних ООН територій, керованих за мандатом 

великими державами або їх групами. Фундаментом глобальної військової 
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структури може стати НАТО, хоча це і вимагатиме розпуску альянсу та 

формування на його основі нової військово-політичної організації, не 

обмеженої зоною відповідальності. Виникнення потужної політичної та 

військової коаліції розвинених держав дозволить їм отримати реальну 

можливість формулювати свої вимоги до решти держав. Обов’язковість 

виконання таких вимог без застосування силового примусу має стати 

головним інструментом тиску на «периферію» – це більш-менш 

сприятлива умова економічного, технологічного та інформаційного 

партнерства зі світовим «центром». Тільки у виняткових ситуаціях, таких, 

як запобігання гуманітарній катастрофі або допомога в зупиненні агресії 

однієї з «периферійних» держав проти іншої, розвинені країни можуть 

вдаватися до використання воєнної сили.  

Наявна соціально-економічна та політична диференціація між 

суб’єктами міжнародної системи виявляється у такому:  постійно 

збільшуваному розриві між доходами на душу населення у розвинених 

країнах та тих, що розвиваються; у зростанні соціальної нерівності; в 

актуалізації проблеми голоду в країнах «третього світу»; у посиленні 

інформаційної нерівності та неписьменності у світі; у загальному зниженні 

тривалості життя на планеті, яке контрастує з його підйомом у розвинених 

країнах; у  швидкому темпі зростання населення та споживання людством 

природних ресурсів; у зростанні міграції бідного населення, яке буде 

тільки посилюватися.  

Свідченням та результатом глобальних політичних трансформацій і 

кризи консолідації є  виникнення альтернативних стратегій розвитку 

міжнародної системи – постглобалізм, антиглобалізм, альтерглобалізм, 

мережеві проекти розвитку тощо. Країни «центру» не в змозі зупинити 

порушення загальноприйнятих норм і прав людини в країнах «периферії», 

наприклад, курсу на розповсюдження зброї масового знищення та 

фінансування терористичної активності. Актуальною є  проблема 

відновлення системи управління в країнах «периферії» зусиллями окремих 
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великих держав, не з метою експлуатації природних багатств або людських 

ресурсів, а заради захисту елементарних прав їх громадян. Отже, основним 

завданням консолідації міжнародного порядку є допомога країнам 

«периферії» у подоланні соціально-економічної та політичної відсталості, 

що дозволить їм реалізуватися в якості повноправних суверенних держав.   

7. У контексті консолідації міжнародного порядку пропонується 

створити нову універсальну міжнародну організацію або реформувати 

ООН. Позиція більшості науковців полягає в тому, що сьогодні 

реформування ООН є оптимальним варіантом створення нового 

міжнародного порядку. Вона ґрунтується на тому, що ООН накопичила 

великий досвід і формально посідає центральне місце в ієрархії 

міжнародних інститутів. Це універсальна організація, сфера 

відповідальності якої охоплює практично всі сфери міждержавних 

відносин і людської діяльності, а рішення Ради Безпеки ООН обов’язкові 

для держав-членів. Одночасно з ООН, наприклад, «Група семи» і НАТО 

стверджуються як інститути, що мають потенційну здатність і можливість 

здійснювати глобальне управління. Крім того, фінансова криза 2008-2009 

рр. та консолідація учасників міжнародної системи щодо її подолання 

актуалізують новий інструмент групового регулювання ‒ «Групу 

двадцяти». За цих умов можливий або розділ, або перехід деяких функцій 

ООН з універсального рівня на інші міжнародні інститути.   

Діяльність Ради Безпеки ООН з моменту її створення була часто 

неефективною через те, що не було реалізовано багато положень Статуту 

ООН, які стосуються безпосередньо головного органу, відповідального за 

підтримку міжнародного миру та безпеки, а інші положення часто 

порушувалися, в тому числі й постійними членами цього органу. РФ у 

2014 р. порушила міжнародні угоди, право, Статут і принципи ООН для 

вирішення власних геополітичних амбіцій в Україні. Останні події в ООН, 

пов’язані з українською проблемою, доводять, що сьогодні фактично будь-

який постійний член ради безпеки ООН (США, Китай, Росія, 
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Великобританія, Франція), які можуть накласти вето на рішення інших 

членів, можуть стати агресорами, а ядерний потенціал робить їх дії 

фактично безкарними. Реформа ООН має акцентувати увагу на виконанні 

та розширенні прав людини, що підтверджується початком дискусії про 

можливе космополітичне, світове громадянство, особливо в разі 

порушення й обмеження державою прав і свобод особистості. Зазначене 

можливе за умов консолідації міжнародного порядку, що вимагає 

підвищення гуманності цивілізації, дотримання прав і свобод громадян. 

Протягом ХХ-ХХІ ст. міжнародна система характеризувалася дихотомією: 

з одного боку – підвищення рівня гуманності, прав людини, зростання ролі 

міжнародного права, а з іншого – загострення війн, конфліктів і порушення 

прав людини. 

Нові форми багатосторонньої та глобальної політики залучають 

уряди, міждержавні організації та велику кількість транснаціональних груп 

впливу та міжнародних недержавних організацій. Найважливіші зміни у 

взаємодії учасників міжнародної системи викликані різким зростанням їх 

кількості, яке безпосередньо впливає на структуру міжнародної системи і 

відповідно вимагає змін і в діяльності ООН. Саме тому взаємодія ООН з 

міжнародними урядовими, неурядовими організаціями та ТНК за нових 

умов має призвести до реакції світової спільноти у вигляді реформи ООН, 

що дозволить їй ефективніше співпрацювати з низкою організацій.  

На основі аналізу більшості оприлюднених пропозицій щодо 

реформи Ради Безпеки ООН склад Ради доцільно збільшити до двадцяти 

п’яти членів шляхом введення десяти додаткових місць, які 

розподілятимуться між п’ятьма новими постійними та п’ятьма новими 

непостійними членами цього органу. В такому разі структура РБ буде 

такою: десять постійних і п’ятнадцять непостійних членів. Новим 

постійним членам РБ слід надати таке ж право «вето», яким користуються 

нинішні постійні члени РБ ООН. В якості претендентів на місця постійних 

членів РБ пропонується розглянути Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та 
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Єгипет. Включення в якості постійних членів Ради ФРН та Японії, які 

роблять найбільший фінансовий внесок в Організацію, продемонструє 

подолання ООН стереотипів часів Другої світової війни. Індія економічно 

розвивається і є густонаселеною державою свого регіону, надання Бразилії 

місця постійного члена Ради Безпеки ООН забезпечить представництво 

Латинської Америки, включення Єгипту як найбільш політично та 

фінансово стабільної держави Африки своєю чергою забезпечить 

представництво Африканського регіону в РБ ООН. Введення будь-яких 

додаткових категорій членства в Раді, наприклад, регіональних ротаційних 

місць, напівпостійних та постійних членів, члена з фінансових міркувань 

тощо, не доцільно. На наш погляд, це ускладнить і сповільнить роботу 

Ради.  

Практика прийняття та реалізації рішень Радою Безпеки ООН, яка 

спрямована на вирішення конкретних конфліктів, загроз міжнародному 

миру і безпеці показує неухильне зниження ролі та авторитету Ради на 

користь регіональних систем колективної безпеки та дій окремих держав. 

Швидкість реакції Ради Безпеки, виражена в прийнятті резолюцій, що 

містять не тільки засудження порушення норм міжнародного права та прав 

людини в окремому конфлікті, а й конкретні компромісні політичні, 

економічні чи військові механізми з припинення або запобігання 

конфлікту, істотно нижча за сучасну швидкість ескалації насильства. Як 

наслідок, РБ може тільки підбивати підсумки або вводити санкції з 

істотним запізненням, тому Рада Безпеки повинна посилити діалог з 

регіональними системами колективної безпеки для чіткішого визначення їх 

повноважень з реалізації санкцій, не допускаючи внутрішньої конкуренції 

регіональних систем, порушень міжнародного права і для здійснення 

загального моніторингу дій організацій.     

8. Нездатність учасників міжнародної системи регулювати глобальні 

кризові явища засвідчує наявність кризи глобального управління. 

Взаємопов’язаність численних криз зумовлює інтенсифікацію глобальної 
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системної кризи. Її наявність є закономірним підсумком глобального 

розвитку міжнародної системи сучасності. Серед основних елементів 

глобальної системної кризи виокремлюється, фінансово-економічна, 

екологічна, демографічна, криза глобального управління, криза безпеки, 

енергоносіїв, глобальна кліматична криза. Всі ці кризи як найважливіші 

елементи глобальної системної кризи формують її структуру, відбивають 

сутність і роблять її цілісною. Сукупність взаємообумовлених криз 

ускладнює подолання глобальної системної кризи та посилює її. Тому 

криза глобального управління виявляється водночас і причиною, і 

наслідком глобальної системної кризи, що своєю чергою свідчить про 

турбулентний стан міжнародної системи, за якого неможливо чітко 

визначити її подальший розвиток.  

Посилення глобальних проблем та глобальної системної кризи стає 

ознакою контрфази або кризи консолідації міжнародного порядку.  

Наявність кризи неоліберальної моделі глобалізації, демократизації та 

численних кризових явищ посилюють наукову дискусію про початок 

контрфази консолідації міжнародного порядку. Прискоренню глобальної  

системної кризи протягом останніх десятиліть сприяли передусім розпад 

біполярної міжнародної системи, інтенсифікація глобалізаційних процесів 

і відсутність консолідації міжнародного порядку у подоланні глобальних 

викликів сучасності. Подолання глобальної системної кризи можливе за 

умови набуття міжнародною системою нового балансу, відповідного 

характеру глобальних трансформацій. Тому глобальні політико-системні 

трансформації зробили проблему консолідації міжнародного порядку 

необхідною умовою сталого розвитку міжнародної системи. Управління 

окремими міжнародними процесами як державними, так і недержавними 

акторами спрямоване на запобігання їх потенційно негативним наслідкам 

для міжнародної системи. В умовах збільшення кількості та активності 

недержавних акторів міжнародної системи вирішення кризових явищ часто 

здійснюється не «вертикально», відповідно до ієрархії потенціалів держав, 
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а «горизонтально»: за участю недержавних акторів. Транснаціональні 

мережі беруть участь у міжнародній взаємодії, що вказує на можливість 

консолідації різних суб’єктів міжнародної системи. 

Ознакою контрфази консолідації міжнародного порядку стає також 

соціально-економічний розрив у розвитку держав «центру» і «периферії», 

що додатково загострює глобальні проблеми, такі, як тероризм,  міграція, 

фінансово-економічні кризи, демографічний зріст, виснаження природних 

ресурсів, крах екологічних систем, пандемії тощо. Неможливість виходу 

периферійних країн на рівень розвитку розвинених внаслідок 

неефективного управління, корупції, бідності, хвороб, екологічних 

проблем, насильства, а також небажання високорозвинених держав 

ефективно сприяти їх розвитку ускладнює процес консолідації 

міжнародного порядку. У «країнах, що не відбулись» немає важливих 

елементів національного суверенітету: ефективного контролю над 

територією, здатності контролювати кордони та виключення зовнішніх 

акторів із внутрішніх конфігурацій влади. Залишається тільки 

міжнародний юридичний суверенітет, який у багатьох випадках слугує 

основним джерелом життєздатності, дозволяючи здійснювати урядові 

позики, отримувати міжнародну фінансову та гуманітарну допомогу.  

9. Міжнародно-політична конкуренція між США та КНР за лідерство 

в межах «Групи двох» впливає на формування нового міжнародного 

порядку та є причиною глобальних геополітичних, геоекономічних і 

геостратегічних трансформацій. Труднощі досягнення лідерства КНР у 

міжнародній системі пов’язані з недостатністю лише економічного 

зростання. Надзвичайно важливо одночасно з великим обсягом 

матеріального виробництва володіти ще й повним набором компонентів 

могутності у багатьох інших галузях: соціально-економічній, політичній, 

військовій, науково-технічній, інформаційній, фінансовій, торговельній, 

комунікаційній, а також у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, культури тощо. На тепер КНР не прагне протистояти 
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процесу формування міжнародного порядку США, а навпаки, намагається 

долучитися до нього, захищаючи власні інтереси. Слід врахувати, що як 

США, так і КНР є торговельними державами, тобто обидві прагнуть увійти 

в торгівлю та домовитися щодо певного питання, й тільки у крайньому разі 

вдатися до силового протистояння. КНР зможе проводити більш 

самостійну політику, ніж США, тільки якщо обійде їх у сферах озброєнь і 

високих технологій. Однак саме тут американське лідерство залишиться 

безперечним ще надовго. Водночас багато аналітиків прогнозують для 

КНР світове лідерство протягом найближчого десятиліття чи десятиліть.  

Науково-технологічний чинник також відіграє значну роль в 

утриманні США лідерських позицій у міжнародній системі. Потужна 

економіка США є основним джерелом світового технічного прогресу та 

центром виробництва новітніх технологій. Половина нових технологій 

світу створюється саме в США. Незважаючи на те, що КНР ще 

поступається США та іншим високорозвиненим країнам за кількістю 

заявок на патентування технологій, вже зараз США і КНР сприймаються 

як основні учасники нанотехнологічного суперництва.     

Економічне та технологічне домінування США підкріплюється 

значним військовим потенціалом. Для США важливо продовжувати 

розширення НАТО в АТР та залучення до Альянсу Австралії, Південної 

Кореї та Японії. Це дозволить США зберегти вплив на Японію, Південну 

Корею та – найголовніше – дозволить контролювати та уповільнити 

піднесення КНР. Одним із головних компонентів збереження підтримки 

США у світі є пошук шляхів контролю за потужним центром сили у 

сучасній системі міжнародних відносин, яким є Західна Європа. З цією 

метою НАТО готовий приймати нових членів до своєї організації. У США 

переконані в необхідності контрольних важелів впливу ЄС як абсолютно 

потрібних передумов американського лідерства. Інтерес США до 

трансатлантичного співробітництва буде пропорційним готовності ЄС 

зустріти виклики майбутнього. Втім найбільш «революційним» у створенні 
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нової стратегії НАТО є розгляд можливостей виходу НАТО за межі 

Європи. Тільки тоді США отримають достатні підстави для збереження 

лідерських позицій.  

10. Події, які відбуваються в Україні, впливають на трансформацію 

міжнародного порядку, що формується. Ситуація на Сході України 

безпосередньо впливає на процес роззброєння та нерозповсюдження зброї 

масового знищення. Після закінчення «холодної війни» США і Росія, що 

мали на озброєнні понад 65 тис. ядерних боєголовок, істотно скоротили 

свої ядерні арсенали. Погіршення відносин між Заходом і РФ може в 

кінцевому підсумку призвести до провалу міжнародної політики в 

питаннях нерозповсюдження ядерної, хімічної та біологічної зброї. Тому 

криза в Україні негативно позначається не тільки на регіональній безпеці, а 

й на роззброєнні та нерозповсюдженні зброї масового знищення, що 

викликає додаткову напруженість у міжнародному співтоваристві. 

Найважливішим питанням в ескалації українського конфлікту є зміна 

зон економічного впливу. Міжнародна система перебуває на історичному 

піку територіального поширення ринкової економіки, проте моделі її 

розвитку стають все більш полярними, а тому побудова нового 

міжнародного порядку та нової системи міжнародних відносин, на які 

політики та вчені очікують з моменту закінчення «холодної війни», дедалі 

більше залежить також від ринкових факторів і транснаціональної 

конкуренції. Україна опинилася в епіцентрі геоекономічного протистояння 

двох торговельних зон – ЄС та ЄВРАЗЕС. З геополітичної позиції РФ, 

Євразійський союз являє собою засадничий елемент стратегії зі 

збереження Росії на позиціях світової держави. Щоб конкурувати на 

світовій арені зі США, КНР чи ЄС, Росії, на думку керівників країни, 

необхідна підтримка у вигляді регіонального блоку.    

У російсько-американських відносинах простежується тенденція від 

«перезавантаження» до «перевантаження» і можливого повернення до 

«холодної війни». Конфронтація держав, що володіють ядерною зброєю, 
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небезпечна для всієї міжнародної системи. Тому більш категорично 

налаштовані вчені та аналітики заявляють про можливий початок третьої 

світової війни без точної дати її початку, позиціонуючи її як війну нового 

типу. РФ намагається відновити колишню сферу впливу, скориставшись 

«вікном можливостей», доки США і НАТО не створили систему ПРО, 

країни колишнього соціалістичного «табору» економічно не зміцнилися та 

не озброїлися, європейська еліта не консолідована та простежується 

інституційна криза ЄС. 

Російсько-український конфлікт зумовив посилення національної 

ідентичності та згуртованості громадян України проти зовнішньої агресії. 

Вони виявилися потужними чинниками національної консолідації України 

і ефективного захисту її суверенітету. Анексія Криму і війна на Сході 

України доводять, що РФ не виконує правила, які були сформульовані 

після 1991 р. у межах міжнародної системи. Правила, що встановилися в 

Європі, ґрунтувалися на Гельсінських угодах 1975 р., які передбачали 

непорушність національних кордонів в Європі та забороняли змінювати 

кордони шляхом зовнішнього втручання. Ці домовленості були доповнені 

Паризькою хартією 1990 р., Біловезькою угодою 1991 р. та Будапештським 

меморандумом 1994 р., згідно з яким Росія, США та Великобританія 

зобов’язалися в обмін на відмову України від ядерної зброї підтримувати її 

територіальну цілісність. Отже, можна констатувати наявність кризи 

дипломатії та ефективної ролі міжнародних організацій. Вона виявляється 

у нездатності учасників міжнародних відносин сприяти деескалації 

російсько-українського конфлікту. ООН, що створена для підтримання та 

зміцнення міжнародного миру і безпеки, не спроможна протистояти 

міжнародним конфліктам й одностороннім рішенням наймогутніших 

держав світу. Міжнародне право трактується, сприймається та 

виконуються суб’єктами міжнародних відносин по-різному, що дозволяє 

нівелювати міжнародні закони і діяти відповідно до власних інтересів. 

Приміром, ґрунтуючись саме на Статуті ООН, в якому йдеться про право 
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нації на самовизначення, РФ виправдовувала свої дії під час анексії Криму. 

Фактично цим створено прецедент самовизначення регіонів, що може 

посилити фрагментаційні тенденції у світі. 
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