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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження обґрунтовується науковою та політичною 

необхідністю у формуванні цілісного уявлення про характер і спрямованість 

трансформації сучасної міжнародної системи на підставі узагальнення сучасних 

концептуальних підходів до процесів глобалізації та систематизації концепцій 

глобалізму. 

За останні десятиліття міжнародна система суттєво трансформувалась, 

з’явились нові актори і види відносин. Ці трансформаційні процеси розпочались ще 

в період біполярного протистояння і проходили на  основі глибоких соціальних, 

політичних, економічних та ідеологічних процесів. Після закінчення «холодної 

війни» сучасний світ вступив у нову епоху розвитку. Кінець біполярної системи 

міжнародних відносин, масштабні геополітичні зрушення, нові тенденції в світовій 

політиці актуалізували питання про шляхи подальшого розвитку сучасної 

міжнародної системи. Наукові дискусії про характер сучасного етапу світового 

розвитку перетворилися у вибір моделей майбутнього. Визначення сутності нової 

епохи стало предметом дискусій, в яких взяли участь учені, громадські діячі і 

політики.  

Науковий пошук спрямовано на визначення подальшого напрямку 

глобалізаційного розвитку, і з цієї позиції актуалізуються новітні концепції 

глобалізму, враховуючи глобальні міжнародні трансформації, кількісні і якісні зміни 

в світовій політиці. Відтак наукового обґрунтування, аналізу та структурування 

потребують новітні критичні концепції глобалізації – «пост-глобалізації», 

«глобальної нестабільності» і «кінця неолібералізму», що досліджують політичні, 

соціально-економічні, екологічні наслідки глобалізації в умовах трансформації 

міжнародної системи та формування нового міжнародного порядку. 

Нестаціонарність світової політичної та фінансово-економічної системи несе 

загрозу глобальної політичної нестабільності та економічного спаду, що в свою 

чергу посилює нездатність провідних держав протистояти міжнародному тероризму,  

нарощуванню зброї масового знищення. Тому існує наукова та політологічна 

необхідність з’ясувати наявність та проаналізувати на концептуальному рівні кризу 

глобалізму і неоліберальної моделі глобалізації в межах наукових парадигм. 

Актуальність теми дослідження зумовлена і об’єктивною  необхідністю у 

визначенні місця  України у глобалізаційних процесах в умовах трансформації  

сучасної міжнародної системи з використанням найсучасніших методів міжнародно-

політичної науки, що створює передумови для зміцнення позицій України на 

міжнародній арені. 

Таким чином, актуальність здійснення комплексного дослідження 

концептуального виміру глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи 

зумовлена: на практичному рівні – формуванням нової структури світу та 

необхідністю визначення перспектив реалізації національних інтересів України в 

контексті глобальних політичних трансформацій, пошуку глобально орієнтованих 

стратегій формування і ефективної реалізації її зовнішньої політики в умовах 

формування нового світового порядку; на теоретичному рівні – недостатнім рівнем 
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дослідження цієї проблеми у вітчизняній та зарубіжній політичній думці, нагальною 

потребою пошуку ефективних шляхів управління сучасною міжнародною системою. 

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

робота виконана в рамках Комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (затверджена 

протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 червня 2011 року) в контексті 

наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин України 

з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 

аспекти» (номер державної реєстрації 16БФ048-01) і наукової теми кафедри 

міжнародного регіонознавства «Проекції глобальних інтересів на пострадянському 

просторі» (затверджена протоколом кафедри № 8 від 24 березня 2016 року). 

 Мета і завдання дослідження. Нагальна потреба узагальнення кардинальних 

змін в сучасній системі міжнародних відносин та стан вивчення проблеми 

визначили мету дисертаційної роботи, яка полягає у формуванні на підставі 

узагальнення сучасних концептуальних підходів до процесів глобалізації і сутності 

глобалізму цілісного уявлення про характер і основні напрями трансформації 

сучасної міжнародної системи. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань: 

- систематизувати, класифікувати та провести політологічний аналіз 

концепцій глобалізації, визначивши їх евристичний  потенціал для розроблення 

теми дисертаційного дослідження, дослідити понятійно-категоріальний апарат 

проблеми; 

- на основі дослідження глобалізму як багатовимірного феномена та 

проведення компаративного аналізу моделей і вимірів глобалізму з’ясувати 

динаміку розвитку наукової думки з питань сутності і значення сучасного 

глобалізму; 

- в рамках політичної компаративістики визначити характерні риси, спільність 

та відмінність європейських концепцій трансформації глобалізаційних процесів, 

систематизувати основні моделі та концепції постбіполярного міжнародного 

порядку;  

- визначити місце і роль транснаціональних акторів у процесах 

«постглобалізації»;  

- з’ясувати основні проблеми та перспективи глобальної регіоналізації в 

умовах транснаціоналізації міжнародної системи; 

- визначити основні чинники та ступінь інтеграції України в сучасні процеси 

транснаціоналізації. 

З урахуванням зазначеної мети і визначених завдань, об’єктом дослідження є  

сучасна міжнародна система, а предметом -  концептуальний вимір глобалізму в 

умовах трансформації міжнародної системи. 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дисертаційної роботи автором 

було використано багаторівневу методологію аналізу, що передбачає філософський, 

загальнонауковий (аналіз, синтез, індукція, дедукція) і конкретно-науковий рівні. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові методи та 
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методологічні підходи до формування цілісного уявлення про характер і 

спрямованість трансформації сучасної міжнародної системи на підставі 

узагальнення концептуальних підходів до процесів глобалізації і сутності 

глобалізму. Транснаціональний характер процесу реструктуризації системи 

міжнародних відносин вказує на наявність притаманної транснаціональним акторам 

мети розширювати свій міжнародно-політичний вплив і роль у світовій політиці. 

Тому теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові методи та 

методологічні підходи до поглиблення розуміння трансформації неоліберальної 

глобалізації, критичних теорій глобалізації та концепції «постглобалізації». 

Із загальнонаукових методів особливу увагу було приділено політико-

описовому методу, що допоміг систематизації і загальному аналізу фактологічної 

інформації з проблематики транснаціоналізації міжнародної системи і кризи 

неоліберальної моделі глобалізації. Політико-описовий метод зіграв важливу роль 

при розгляді ролі неоліберальної моделі глобалізації в міжнародній системі.  

Багатоаспектність феномену глобалізації  зумовила використання як 

загальнонаукових, так і виключно політологічних методів аналізу. Методологічною 

основою роботи є системний підхід, який передбачає розгляд сучасної світової 

політики як складної системи учасників, що взаємодіють між собою. Він дає 

можливість визначити загальні та специфічні риси предмета дослідження, тенденції 

і якісні характеристики його розвитку. Системний підхід дозволяє уявити 

міжнародну систему як складну і цілісну, що динамічно еволюціонує та 

трансформується.  

Оскільки міжнародна система за своєю організацією є однією з найскладніших 

суспільних систем, що визначається багатовимірністю структури, різноманіттям 

елементів та поліваріантністю функціональних завдань, множинність зв'язків і 

відсутність у міжнародній системі єдиного механізму управління зумовлюють  

методологічну потребу об’єднати безліч різнорідних явищ, виявити стійкі зв’язки 

між ними і спрогнозувати їх подальший розвиток. Системний  підхід дозволяє 

уявити сучасну міжнародну систему як складну систему, що має велику кількість 

підсистем і складається з безлічі елементів, що виступають акторами світової 

політики. Кількість акторів міжнародної системи постійно і динамічно зростає. 

Міжнародні актори, перетинаючи  державні кордони завдяки новітнім засобам 

комунікацій і досягнень в науково-дослідній сфері, починають взаємодіяти все 

інтенсивніше, що є вагомим чинником транснаціоналізації міжнародної системи. 

Синергетичний  підхід дозволив більш глибоко зрозуміти механізми взаємодії 

та розбудови ієрархічних взаємозв’язків між транснаціональними акторами в 

сучасній міжнародній системі, що постійно трансформується. Це допомогло 

поглибити розуміння механізмів самоорганізації акторів міжнародної системи, що 

транснаціоналізується. Дослідження механізмів самоорганізації акторів міжнародної 

системи є вельми вагомим для подальшого вдосконалення теоретико-

методологічних засад глобалізму. 

Світ-системний підхід  надав можливість дослідити трансформації сучасної 

міжнародної системи, що складається з «центру», «напівпериферії» та «периферії», 

під впливом процесів глобалізації. Найбільш впливові, економічно розвинуті країни 

беруть більш активну участь у глобалізаційних процесах. 
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Цивілізаційний підхід  дозволив автору визначити особливості стратегії 

постглобалізму, що має на меті врахування інтересів усіх світових цивілізацій та 

спрямована на формування багатополюсного міжнародного порядку. 

В роботі також використовуються традиційні методологічні прийоми: 

емпіричне узагальнення (спостереження, порівняння тощо); методи теоретичного 

дослідження (абстракція, аналіз і синтез, групування, класифікація та ін.), 

загальнологічні (компаративістика), а також метод складання моделей і сценаріїв. 

Метод моделювання дозволяє уявити можливі моделі та шляхи трансформації 

неоліберальної моделі глобалізації, пропонувати сценарії розвитку глобалізаційних 

процесів.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

Вперше: 

- структуровано, комплексно і всебічно проаналізовано критичні концепції 

глобалізації як провідного процесу трансформації міжнародної системи і чинника 

транснаціоналізації світового політичного процесу і у цьому контексті представлена 

багаторівнева структура сучасної міжнародної системи, що трансформується в 

умовах збільшення транснаціональних акторів; 

- на основі дослідження глобалізму як взаємопов’язаної системи політичних, 

ідеологічних, економічних, соціальних, військових та інших заходів, спрямованих 

на утвердження в глобальному масштабі панування тієї чи іншої соціально-

економічної, ідеологічної чи релігійної доктрини, здійснено компаративний аналіз 

моделей глобалізму (в першій моделі конкретним формоутворенням глобалізму 

виступає та чи інша держава;  в основі другої моделі -  розподіл глобальної 

відповідальності); та вимірів (мілітарний, економічний, соціальний і культурний, 

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

дослідницької детермінанти глобалізм як комплексний феномен характеризується 

інтернаціоналізацією стратегій;  

- узагальнено основні етапи  еволюції наукової думки  щодо сутності і 

значення сучасного глобалізму (реформістські версії глобалізму 1960-х рр.; 

трилатералізм як ідейно-політична альтернатива лібералізму та комунізму 1970-

1980-х рр.; ліберально-глобалістські версії глобалізму 1990-х рр.; актуалізована 

парадигма «постглобалізму» як альтернативи неоліберальної моделі глобалізації, 

плюралізація глобалізму як оформлення моделі розподіленої глобальної 

відповідальності); 

- на основі комплексного політологічного аналізу структуровано та 

систематизовано наявні європейські концепції трансформації глобалізаційних 

процесів в сучасній міжнародній системі; 

- визначено ступінь транснаціоналізації світового політичного процесу та 

з’ясовано місце нових акторів, які функціонують поза межами кордонів 

національних держав і відіграють важливе значення в міжнародно-політичних 

трансформаціях сучасності. 

Удосконалено: 

- класифікацію американських концепцій постбіполярного міжнародного 

порядку, спільною рисою яких є  акцентування уваги на лідерстві США в 

міжнародній системі: перший напрямок  постулює відсутність глобального 
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світового лідера, рівного за комплексом потужності США, та можливості у 

майбутньому знайти шляхи відновлення параметрів впливу на світову спільноту, 

другий напрям акцентує увагу на кризі неоліберальної моделі демократії та початку 

ери «постглобалізації», що означає послаблення позицій США в сучасній 

міжнародній системі; 

- розуміння того, що в умовах розмивання меж відповідальності міжнародних 

акторів в таких важливих сферах світового розвитку як міжнародна безпека, 

екологія, світова економіка, міграція тощо, вирішення глобальних проблем 

сучасності залежить від ефективної взаємодії державних і недержавних акторів; 

- наукове твердження про інтенсифікацію впливу транснаціоналізації на 

зовнішню політику держав, що підтверджується посиленням їх інтеракцій з різними 

акторами міжнародної системи і зміною зовнішньополітичного інструментарію 

держав, де поряд з класичними дипломатичними зовнішніми діями і використанням 

засобів, що застосовуються для підтримки влади, використовуються і 

зовнішньоекономічні санкції і заходи у разі відвертого порушення державними 

акторами загальноприйнятих норм міжнародного права.   

 Набуло подальшого розвитку:  

- обґрунтування трансформаційної ролі транснаціональних акторів в 

міжнародній системі, що насамперед проявляється в посиленні впливу їх політичної 

складової; 

- положення про те, що транснаціональні актори на рівні з державними 

акторами є активними провідниками глобалізації, що справляють значний вплив на 

трансформаційні процеси, їх вплив на світову політику постійно зростає в силу 

більш ефективної, в порівнянні з національними державами, «транскордонності»; 

- політологічне визначення спільного і відмінного в категоріях «глобалізм» і 

«мондіалізм»; 

- визначення дефініції «детериторізація». 

Практичне значення одержаних результатів дослідження випливає з його 

актуальності та наукової новизни. Воно полягає в тому, що ґрунтовні висновки 

дисертаційної роботи, що є авторськими та науково обґрунтованими, можуть бути 

використані для подальших дослідженнях в галузі міжнародних відносин. Вони 

можуть бути корисними для подальших наукових розвідок в глобалістиці як 

науковій дисципліні, а також усіх суміжних дисциплінах та напрямках науки про 

міжнародні відносин. Результати наукового дослідження можуть  

використовуватися при підготовці низки навчальних курсів. Матеріали дисертації 

можуть використовуватися під час підготовки навчальних та наукових матеріалів, 

зокрема підручників, монографій та наукових розвідок,  студентами, викладачами та 

науковцями. Прикладний аспект роботи полягає в тому, що її результати можуть 

бути корисними для органів державної влади України та міжнародних організацій. 

Основні положення та висновки дисертації можуть використовуватися науково-

дослідними інститутами та інформаційно-аналітичними структурами.  

  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

апробовано у наукових доповідях на міжнародних наукових конференціях: 

Міжнародна наукова конференція «Виклики європейській архітектурі безпеки: 

український контекст» (м. Київ, Дипломатична академія України при МЗС України, 
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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 «Зовнішня 

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

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

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

Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, 2 квітня 2015 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Реструктуризація глобального простору: 

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

МЗС України, 23 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин КНУ імені 

Шевченка, 15 жовтня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, 22 

жовтня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішня політика і 

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

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

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

України при МЗС України, 25 березня 2016 р.); 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. Сформульовані в дисертації наукові результати, 

висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору та є його науковим 

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

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

опублікована у співавторстві, здобувачу належить загальна проблематизація, 

узагальнення та аналіз результатів, висновки. Розробки та ідеї співавтора у 

дисертації  ̈не використовуються.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць 

загальним обсягом 3,2 друк. арк., 8 публікацій належать особисто автору, 1 

публікація у співавторстві.  Автором опубліковано 6 статей у наукових фахових 

політологічних виданнях України, 1 з яких у фаховому виданні України, що входить 

до міжнародних науково-метричних баз, та 3 тез наукових доповідей за 

результатами міжнародних наукових конференцій. 

 Структура дисертації обумовлена визначеними метою, завданнями, об’єктом 

і предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, восьми 

підрозділів, висновків до розділів та дисертації, списку використаних джерел (290 

найменувань англійською, російською та українською мовами на 27 сторінках). 
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Загальний обсяг роботи становить 230 сторінок, з них основного тексту – 188 

сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми дисертаційного дослідження, 

наведено зв’язки з науковими програмами та дослідницькими темами; 

сформульовано мету і завдання дисертації, визначено об’єкт і предмет, методологію 

та методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів та особистий внесок автора, подано інформацію про 

апробацію та публікацію результатів дисертації.  

У першому розділі - «Теоретичні та методологічні засади дослідження» - 
розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження  процесів глобалізації. 

Визначено сутність і значення сучасного глобалізму в контексті політологічного 

дискурсу глобалізації як наукової проблеми. 

Аналіз ступеня наукової розробки проблеми надав можливість виокремити  

наступні напрямки і підходи до глобалізаційних процесів: економічний напрям 

(теорія інтернаціоналізації, теорія «периферійного капіталізму» теорія глобальної 

економіки, неоліберальна теорія, теорія «фінансової глобалізації»); геополітичний 

напрямок (теорія «фрагментації», теорія «глоболокалізма», теорія «глокалізації»); 

соціально-політичний напрямок: теорія неомарксизму, теорія «системи систем», 

теорія «суспільства ризику», теорія трансформації соціального досвіду, концепція 

«Open Future», теорія побудови глобальної системи координат, концепція заміни 

типу зв’язків між людьми, теорія вестернізації. Соціально-культурний напрямок: 

теорія «глобальної цивілізації», теорія нового типу еліт. Міжнародно-політичний 

напрямок: теорія «цілого світового співтовариства», «глобалізація стурбованості», 

концепція виникнення нової системи міжнародних відносин, теорія правової 

глобалізації. Історико-цивілізаційний напрямок: концепція об’єктивного 

історичного розвитку і еволюції. Заперечення глобалізаційних процесів: теорія 

«заплутаного порядку». 

Глобалізація характеризується багатоаспектністю, наявністю різних форм – 

соціальної, економічної, фінансової, політичної, інформаційної, екологічної  тощо, 

кожна з яких окремо не відображає суті цього складного і суперечливого процесу. 

Фундаментальне значення тому набуває виявлення системоутворюючих чинників 

глобалізаційних процесів, в якості яких можуть виступати як духовні, так і 

матеріальні явища. Проблема глобалізації набуває загальнонауковий статус, вона 

стає об’єктом дослідження різних галузей наукового знання, починає відбиватися на 

загальнонауковій картині світу. Глобалізація, визначаючи в цілому ряді відносин 

стратегію міждисциплінарних досліджень, сьогодні трансформує зміст 

глобалістики, перетворює її в комплексний науковий напрямок. Можна сказати, що 

глобалізація виконує інтегративну функцію в широкому плані, здійснюючи 

консолідацію різних сфер людської діяльності: науки, освіти, політики, мистецтва. 

Управління глобалізаційними процесами можливо на двоєдиному рівні: 

глобальному і регіональному. Глобальне управління - це система правил, інститутів, 

що створюється міжнародним співтовариством для вирішення політичних, 

економічних і соціальних завдань. В цьому сенсі глобальне управління є 

поліцентричним. Регіональне управління здійснюється в контексті глобального, але 
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з урахуванням конкретних соціокультурних, політичних, економічних, екологічних 

реалій окремих країн. 

Неоліберальна глобалізація характеризується інтенсифікацією усіх видів 

зв’язків у світі, ускладненням соціоприродних відносин в планетарному масштабі. 

Глобалізація є квінтесенцією трансформацій, що історично відбувалися в різних 

сферах людської діяльності. Мірою управління глобалізаційними процесами і 

основою формування ефективних структур управління повинна стати концепція 

сталого розвитку людства. Вона стає критерієм оцінки глобалізаційних процесів і 

розкриває можливу гармонійну перспективу розвитку суспільства з соціально-

економічних, екологічних, ноосферних позицій. Вона також визначає 

переорієнтацію суспільства на новий світогляд, оскільки перехід до сталого 

розвитку можливий на основі радикальної зміни панівної системи цінностей, 

стереотипів поведінки, при координації дій різних країн, народів і конфесій.  

Найбільш яскравим проявом реакції на глобалізаційні процеси в науці про 

міжнародні відносини є аналіз транснаціональних відносин. Він знайшов своє 

відображення і в дослідженнях взаємодії між державними гравцями, як 

раціональними акторами, і міжнародними організаціями. В 1990-х-2000 рр. 

формуються ліберально-глобалістські версії глобалізації як реакція на формування 

сучасної міжнародної системи, яка приходить на зміну біполярній  конфігурації, 

представленої двома наддержавами - СРСР і США. Ліберальний глобалізм стає 

домінуючою ідеологією західних еліт, який майже повністю витискує глобалізм 

реформістський, хоча й запозичує у нього ряд ідей. 

 В сучасній міжнародній системі суперечливі явища в процесах глобалізації 

свідчать про її нелінійний, нерівномірний, флуктуаційний характер, ствердження 

нових центрів сили і посилення міжрегіональних зв’язків в умовах стрімкого 

збільшення  учасників міжнародно-політичної взаємодії. стали причиною  висновків 

про настання постглобалізаціоної епохи. Сьогодні альтернативою неоліберальної 

моделі глобалізації є стратегія постглобалізму на основі нового гуманізму, 

загальнолюдських цінностей, а також плюралізму думок. Наслідком цього стає 

плюралізація глобалізму, оформлення моделі розподіленої глобальної 

відповідальності. 

У другому розділі «Постглобалістська парадигма в контексті 
реструктуризації постбіполярної  міжнародної системи» досліджено європейські 

концепції трансформації глобалізаційних процесів. Проаналізовано американські 

концепції постбіполярного міжнародного порядку. Визначено проблеми 

мондіалістської інтерпретації  постглобалізму.  

Формування концепцій глобальних політичних трансформацій спершу 

відбувалось  в межах  американо-європейських ліберально-інституалістських 

традиції,  і  лише пізніше виникають  «незахідні» альтернативні моделі. Їх 

компаративний аналіз свідчить, що в свідомості  європейських політичних еліт 

формуються ідеологічні тенденції, які відрізняються від американських. Якщо в 

Західній Європі ці  концепції розроблялись перш за все експертним співтовариством 

з метою визначення і пояснення тих змін, які відбувались у світі, в США концепції 

нового світового порядку   виконували функції ідеологічного забезпечення 

американського глобалізму.  
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Головна увага європейських дослідників зосереджена на ідеологічному 

оформленні інтеграційних процесів в Європі, що відбуваються на рівні 

регіоналізації. Тема глобалізації в Європі опинилася в центрі уваги вчених в другій 

половині 1980-х рр. Більш того, формування підходів та концепцій відбувалося під 

сильним впливом американських авторів. Об’єктивна тенденція до інтеграції 

економік країн стала тією основою, на якій здійснюється сучасна нам довгострокова 

спроба побудови єдиної Європи в рамках ЄС. Уявлення про те, якою має бути 

соціально-економічна платформа регіональної інтеграції, займала центральне місце 

в концепції «Єдина Європа».  Для даної концепції характерна абсолютизація самого 

терміна «інтеграція», надання йому позитивного значення незалежно від конкретної 

ситуації. Зміни в сфері свідомості обумовлені тим, що деякі «очевидні» функції 

держави, що раніше входили тільки в сферу виняткових прерогатив держави, тепер 

стали здійснюватися на більш широкій основі, виходячи за межі окремих держав і 

все більш асоціюючись з наднаціональною владою. Теорії «прав людини» і правової 

держави утворюють поняття «демократичності», що представляє особливість 

«європейської моделі». «Розмивання» суверенітету держав у Європі, повільне, 

малопомітне зменшення можливостей самостійних дій як юридичних, так і 

фактичних мало йти не тільки «зверху», з боку загальноєвропейських установ, а й 

«знизу». Наслідком євроінтеграції мало стати також відродження провінцій, в 

зв’язку з цим має трансформуватись й ідентичність громадян країн Європи. 

Ідентифікація себе з національними категоріями йде в минуле, витісняючи одними з 

одного боку, загальноєвропейськими, з іншого - провінційними. 

 Глобалізація європейських норм і інститутів відбувається в умовах, коли 

Європа і сама суттєво змінюється. Валютно-фінансові кризи 1997-1999 і 2008-2010 

рр. произвели до величезних фінансових втрат, поляризації населення в прибутках, 

посилюється інтенсивність міграційних процесів. Поглиблюються розбіжності між 

США та ЄС, особливо після приходу до влади адміністрації Д.Трампа, 

Великобританія залишає Європейський Союз, аналогічні настрої існують і в ряді 

інших країн, що дозволяє деяким дослідникам робити припущення щодо  

виникнення в ньому відцентрових тенденції, в деяких країнах відбуваються спроби 

ревізії раніше передбачуваної відмови від частини свого суверенітету. Все це може 

свідчити про те, що в країнах, які започаткували глобалізаційні процеси, почали 

спостерігатись істотні відхилення від початкових проектів. Відтак, протиріччя, які 

пов’язані з визначенням основ сучасного процесу європейської інтеграції, мають 

об’єктивно зумовлений характер, що вимагає суттєвої корекції теоретичних підходів 

до вивчення суті цих процесів на сучасному етапі. 

Постглобалізація світу пов’язана з руйнуванням старого та формуванням 

нового світового порядку. Оцінки світових тенденцій висловлювали перш за все 

американські дослідники, оскільки провідна роль США в західному співтоваристві 

та їх лідерство стосувалися як політичної та військової, так і ідеологічної сфери. 

Американський науковець Р. Хаас, автор концепції «США як світового шерифа», 

визнав, що період стабільної однополярності закінчився, і світ вступив в епоху 

безполюсного порядку, що характеризується дифузією сили і впливу, зростанням 

кількості активних гравців, включаючи недержавних. Р. Хаас, який займає критичну 

позицію щодо перспектив однополярного світового порядку і беззаперечного 
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лідерства США виокремив наступні чинники, що зумовили появу дискурсу про 

постглобалізацію і прискорили формування багатополярності: (1) помилки політики 

США, які дали підстави іншим країнам вважати США загрозою їхнім інтересам і 

безпеці; (2) зростання ролі енергопостачання, завдяки чому країни-експортери 

енергоресурсів стали більш впливовими; (3) ослаблення американської економіки 

через витрати на війни в Іраку та Афганістані; (4) стихійність глобалізації, яка 

уможливила динамічне підсилення позицій окремих держав і недержавних гравців.   

Основним положенням концепції Р. Хааса стало невизнання в межах сучасної 

міжнародної системи прямої залежності сили і впливу. Це означає, що роль і вплив 

тієї чи іншої держави на формування нового міжнародного порядку є різною.   

Необхідність в координації дій між різними «великими» державами буде 

визначати політику США в найближчі 10-15 років. Постглобалістська парадигма 

вимагає визнати факт множинності центрів сили і докласти зусиль для використання 

трансформаційних процесів міжнародного порядку з вигодою для США без 

радикальної зміни глобальної стратегії. Застарілу концепцію «моноцентричності» 

пропонується перетворити в «безполюсний концерт» провідних держав. Дана ідея 

співставляється із запропонованою Т. Барнетом «концепцією розширеного ядра», до 

якого мають увійти всі провідні держави. По суті мається на увазі, що США слід 

погодитися з обмеженням американського впливу заради інтересів стабільності 

системи. Склад такого «ядра», як пишуть американські науковці, може бути 

ширшим, ніж склад «Великої Сімки», але менший за НАТО або ЄС.  

 У третьому розділі «Трансформація сучасного глобалізму в умовах 

транснаціоналізації світового політичного процесу» досліджено 

транснаціоналізацію світового політичного процесу в умовах глобальних 

міжнародно-політичних трансформацій. Визначено проблеми та перспективи 

глобальної регіоналізації в умовах транснаціоналізації міжнародної системи. 

Проаналізовано роль та місце України в сучасних глобалізаційних процесах. 

  Ознаками «транснаціоналізму» є низка типових для сучасного світу явищ: 1) 

виникнення зарубіжних діаспор; 2) збільшення кількості людей, які мають не одну, а 

дві, навіть більше етнонаціональних ідентичностей; 3) міксація культурних 

елементів, взаємопроникнення культур завдяки глобальному поширенню 

інформації; 4) глобальний рух капіталу, що уособлюється в транснаціональних 

корпораціях і супроводжується формуванням цілого прошарку їх працівників, 

спеціалістів та менеджерів, кар’єра яких може бути пов’язана з багатьма країнами 

світу; 5) глобалізація фінансів у формі переказів заробітків мігрантів на 

батьківщину, значення яких як джерела доходу для країн, що розвиваються, 

постійно зростає; 6) посилення транснаціональної політичної активності неурядових 

та міжнародних організацій, інших акторів громадянського суспільства; 7) 

можливість конструювання, незалежно від місця перебування, ще й віртуальної 

присутності завдяки новітнім інформаційно-комунікативним технологіям.   

  На тлі інтенсивної глобалізації всезростаючу роль відіграють процеси 

регіональної або субрегіональної інтеграції. Обидва феномени на початку ХХІ ст. 

наповнилися новим змістом, що дозволило виділити в процесах глобалізації стрімке 

зростання інтеграційних угрупувань і позначити цей процес як другу хвилю 

регіоналізму або як «новий регіоналізм». Ці відмінності і особливості диктують 
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необхідність розгляду процесів глобалізації та регіоналізації з нових позицій, що 

дозволяє адекватно оцінити зміни, що відбуваються у світовій політиці. Сьогодні 

процеси глобалізації та регіоналізації знаходяться в центрі суспільної уваги і 

наукових дискусій, викликають найрізноманітнішу реакцію у всіх сферах світового 

співтовариства. Безпосередніх учасників цих процесів прийнято поділяти на дві 

категорії: країни-суб’єкти і країни-об’єкти. Якщо перша група країн демонструє 

позитивний потенціал глобалізації, то в другій яскраво проявилися її негативні 

сторони, що вимагає радикального перегляду політики країн-лідерів. 

 Глокалізація – регіональний сценарій розвитку глобальних процесів, що тісно 

пов’язаний з поняттям глобалізація. Глобальні та локальні тенденції в кінцевому 

рахунку взаємодоповнюють і взаємопроникають один в одного, хоча в конкретних 

ситуаціях можуть прийти в зіткнення. Глокалізація – це діалектичний процес 

взаємодії локального і глобального, це не тільки зміщення глобальних процесів на 

рівень локальних, тобто їх локалізація, наприклад, формування окремих 

національних стандартів з міжнародного зразку, але і вихід локальних процесів на 

глобальний рівень, їх глобалізація, або перетворення в глобальні процеси. В основі 

глокалізації лежить ідея децентралізованого і справедливого світу. Моделі 

глокалізації розробляються, спираючись на мережеві форми самоорганізації і 

транскордонну комунікацію. Глокалізація проявляється в здатності основних 

тенденцій в сфері виробництва і споживання універсальних товарів перевтілитися в 

регіональні форми, тобто, підлаштуватися до специфіки локального ринку.   

     В даний час найбільш потужними є три регіональних об’єднання, які 

уособлюють так звану «нову геометрію світу», вірніше геометрію тріади: ЄС, 

НАФТА і АТЕС. Паралельно з великими об’єднаннями активно формуються нові, 

менш значущі блоки і зони вільної торгівлі в різних частинах світу. Всього в даний 

час налічується понад 100 регіональних об’єднань. У світовій економіці 

посилюється вплив таких країн-гігантів, як Китай і Індія, економічний потенціал 

кожної з них може в майбутньому порівнюватися з регіональним блоком. 

             Вплив глобалізаційних чинників розвитку міжнародної системи ХХІ ст.  на 

Україну є складним і суперечливим. Серед позитивних виокремлюється: можливість 

брати участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних політичних та 

економічних відносин. На цьому тлі відбувається скорочення витрат на здійснення 

зовнішньоекономічних операцій, що дуже важливо, оскільки загальне підвищення 

цінової конкурентоспроможності українських виробників є актуальним питанням. 

Цим Україна намагається виконати одну з головних умов покращення відносин з ЄС 

і отримує можливість захисту її інтересів відповідно до міжнародних форм і 

процедур, мінімально залежачи від коливання політичних відносин з тією чи іншою 

країною. До негативних чинників можна віднести також й пригнічення розвитку 

окремих галузей національної економіки, які виявляються не готовими до 

міжнародної конкуренції. Україна не використовує всі свої конкурентні переваги, 

оскільки офіційний сектор економіки є неефективним.   

Глобалізація має потенціал створити більш сприятливі умови для соціально-

економічного розвитку та зростання добробуту українців, забезпечити кожному 

можливість доступу до глобального передового досвіду та інтелектуальних ресурсів. 

Негативні наслідки глобалізації для України проявляються в так званому  процесі 
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«витоку мозків». Українські вчені і перспективні фахівці залишають країну, 

сподіваючись на визнання в більш розвинених країнах і приносять величезні доходи 

іноземним виробникам – конкурентам української продукції. В цей же час 

національні компанії відчувають гостру потребу в інноваціях і високих технологіях, 

але не мають можливості їх застосовувати. Щороку десятки тисяч людей іммігрують 

на Україну і емігрують з неї. Витік українських вчених значно погіршує рівень 

освіченості в країні і знижує шанси українським молодим даруванням в 

майбутньому отримати належну освіту і навички. 

 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження концепцій глобалізму в умовах трансформації міжнародної 

системи дає можливість зробити низку висновків і узагальнень. 

1. Розуміння глобалізації, її сутності, специфіки, спрямованості, ціннісно-

моральних характеристик відрізняються в залежності від  поглядів дослідників, 

контексту та дискурсу дослідження. Найбільш фундаментально розробленими 

можуть вважатися лише теорії, що вивчають окремі аспекти глобалізації. 

Насамперед це теорія економічної глобалізації, теорія політичної глобалізації та 

теорія інформаційно-культурної глобалізації. Однак те, що глобалізація має 

об’єктивний характер, що її процеси призводять до міжнародно-політичних 

трансформацій у всіх напрямках і рівнях системи міжнародних відносин 

відзначається у науковому доробку переважної більшості дослідників феномена 

глобалізації. Процес глобалізації носить системний характер і охоплює всі сфери 

сучасної міжнародної системи. В цьому контексті ефективне дослідження будь-

якого одного елемента трансформації міжнародної системи  неможливо поза 

комплексного вивчення всієї системи глобалізаційних процесів. 

Розуміння природи глобалізації на теоретичному системному рівні поки 

залишається недостатньо розробленим. Основна причина цього полягає у тому, що 

міждисциплінарні підходи практично відсутні, а засоби та результати таких 

метанаук, як загальна кібернетика, загальна теорія систем, кібернетична теорія 

систем, синергетика тощо використовуються не широко.  Фундаментально 

розробленими можуть вважатися лише теорії, що вивчають окремі аспекти 

глобалізації – теорія економічної, політичної та інформаційно-культурної 

глобалізації. Проте питання про природу та джерела глобалізації залишаються 

одними з суперечливих та невирішених  у всій глобалістиці. 

Невизначеність, розпливчатість поняття глобалізації стає серйозною 

перешкодою на шляху осмислення і практичного вирішення фундаментальних 

питань трансформації неоліберальної моделі глобалізації. Проблема, що виникла, не 

є питанням самовизначення людством свого місця в історичному просторі і часі. 

Тому суть процесу глобалізації не можна зводити до усунення традиційних уявлень 

про класичну взаємодію між державами, народами, культурами і цивілізаціями, так 

само як і до появи наднаціональних інститутів, організацій та органів управління. 

У категоріях політичної науки та відповідно до наявної міжнародної практики 

зміст  глобалізації визначають як процес створення цілісної глобальної економіки, 

міжнародно-політичного оформлення цієї цілісності та прагнення 
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транснаціональних еліт скористатися її можливостями для налагодження системи 

глобального управління. Глобалізація має територіально-часовий вимір, її дія 

починається тоді,  коли та чи інша територія вичерпує можливості розвитку 

панівних форм людської діяльності, або, навпаки, ці панівні форми діяльності 

вичерпують доступну територію. Сучасний етап глобалізації характеризується 

кризою світового управління, яка зумовлена відсутністю консенсусу у правлячих 

еліт щодо розподілу світових ресурсів і забезпечення глобальної безпеки.    

2. Глобалізм розглядається як взаємопов’язана система політичних, соціально-

економічних, ідеологічних, різних військових та невійськових заходів, спрямованих 

на утвердження в глобальному масштабі панування тієї чи іншої соціально-

економічної, ідеологічної чи релігійної доктрини. Сприйняття глобалізму як 

багатовимірного феномена надає можливість  виокремлення його моделей (перша 

модель - конкретним формоутворенням глобалізму виступає та чи інша держава; 

друга модель - розподілена глобальна відповідальність); та вимірів (мілітарний 

глобалізм, економічний глобалізм, соціальний і культурний глобалізм, політичний 

глобалізм, екологічний глобалізм).  В той же час за будь-якої концептуальної 

дослідницької детермінанти глобалізм як комплексний феномен характеризується 

інтернаціоналізацією стратегій.  

Оскільки політичний аспект глобалізації найбільше проявляється через вплив 

ідеології,  закінчення «холодної війни» започаткувало нову епоху в світовій 

політиці, яка набуває контурів сучасного глобалізму. З початку ХХІ ст. на 

планетарному просторі присутні три глобалізми: США, Китаю та ісламістський.  

Запропоновано політологічне визначення спільного і відмінного в категоріях 

«глобалізм» і «мондіалізм», а також обґрунтовано подальше використання категорії 

«детериторізація». Констатується тотожність категорій «глобалізм» і «мондіалізм» в 

політології міжнародних відносин, які вживаються, відповідно, в англомовному і 

франкомовному середовищі. Враховуючи поширення англійської мови, найбільш 

вживаним став термін «глобалізм». Позафранкомовний контекст терміну 

«мондіалізм» отримав додаткове значення з відтінком негативу і засудження. І тому, 

коли мова заходить не про сам процес глобалізації і не про соціологічні і 

політологічні теорії глобалізації, а про організації, які б лобіювали «глобалізм», 

прийнято використовувати термін «мондіалізм». Концепції мондалізму і глобалізму 

базуються на гострій потребі консолідувати зусилля усього світового співтовариства 

заради сталого розвитку людства. Мондіалізм розглядається як ідеологія 

космополітичного універсалізму, геополітична стратегії встановлення єдиного світу.  

В умовах біполярного протистояння виокремився правий мондіалізм, який є 

глобалізацією атлантизму та передбачав перемогу Заходу в геополітичному 

протистоянні зі Сходом, а також лівий мондіалізм, представники якого вважали за 

необхідне включити в єдину державу і євразійський сектор, передбачали 

конвергенцію двох ідеологічних і геополітичних таборів зі створенням нового типу 

цивілізації, проміжного між капіталізмом і соціалізмом.   

  Суперечливі явища в процесах глобалізації, що свідчили про її нелінійний, 

нерівномірний, флуктуаційний характер, стали причиною  висновків про настання 

постглобалізаційної епохи.  
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3. Аналіз феномену постглобалізації в контексті трансформації міжнародної 

системи передбачає з’ясування в рамках політичної компаративістики характерних 

рис, спільності та відмінності європейських концепцій трансформації 

глобалізаційних процесів, а також дослідження особливостей ідеологічного 

забезпечення американського глобалізму в концепціях постбіполярного 

міжнародного порядку.  

Серед європейських концепцій трансформації глобалізаційніх процесів 

найбільшу цінність мають «Доктрина Х. Солани», британська концепція «третього 

шляху», німецька концепція «космополітичної Європи», концепція 

інтергавернменталізму Е. Моравчика. 

«Доктрина Х. Солани» акцентувала увагу на тому, що в умовах розвитку 

сучасної цивілізації жодна держава не здатна вирішити комплекс проблем, 

покладаючись виключно на власні сили. За таких умов з’являється можливість для 

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

іншими гравцями протистояти глобальним викликам і загрозам.  

Британська концепція «третього шляху», представлена Е. Гіденсом та іншими 

вченими, акцентувала увагу на діалектичності категорій інтеграція-

інтернаціоналізація та суперечливості глобалізації. Представники британської 

школи вбачають в СОТ, МВФ і Світовому банку майбутні контури єдиного органу – 

аналога Центрального національного банку, висловлюються за поширення концепції 

управління ЄС на всі країни ОЕСР, підтримують ідею створення при ООН Асамблеї 

на зразок Європейського парламенту та Міжнародного кримінального суду, 

юрисдикція якого превалюватиме над юрисдикцією окремих держав.  

Німецька концепція «космополітичної Європи»,  презентована соціологом і 

політичним філософом У. Беком, розглядає космополітизацію як внутрішню 

глобалізацію, що здійснюється всередині національних суспільств і пропонує один з 

можливих варіантів процесу створення спільного європейського соціокультурного 

простору – концепцію космополітичної Європи. Зазначається, що з поширенням 

космополітизму національні відносини набувають глобальних рис. За таких умов 

неминуче постає питання щодо нових вимірів регіональних ідентичностей. 

Відповідно, сучасна європейська ідентичність, з точки зору її конструювання, може 

будуватися як ідентичність космополітична, яка неминуче повинна рефлексувати на 

процеси глобалізованого світу.  

Концепція інтергавернменталізму Е. Моравчика стверджує, що дія 

наднаціональних актів посилюватиметься, проте вони зберігатимуть гармонізовану 

дію національного законодавства, відтак не будуть досить жорсткими. Концепція 

передбачає застосування ліберального міжурядового підходу і сформована на 

принципах формування спільних національних інтересів, делегування 

національними урядами політичних повноважень наднаціональним інституціям, 

диверсифікації міжурядових систем та політичної координації спільних дій.   

Американські концепції постбіполярного міжнародного порядку акцентують 

увагу на лідерстві США в міжнародній системі. Виокремлюється два напрямки. 

Перший наполягає на відсутності глобального світового лідера, рівного за 

комплексом потужності США, та можливості у майбутньому знайти шляхи 

відновлення параметрів впливу на світову спільноту. Другий напрям акцентує увагу 
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на кризі неоліберальної моделі демократії та початку ери «постглобалізації», що 

означає послаблення позицій США в сучасній міжнародній системі.  

Необхідність лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин 

відстоюють як представники неореалістичної школи, які були ідеологами 

адміністрації Дж. Буша-молодшого, так і представники неолібералізму за 

президентства Б.Обами. Обидві школи виступають за необхідність американського 

лідерства, хоч мали різне бачення його масштабів і методів забезпечення. Саме це 

стало причиною того, що концепція американського лідерства стала об’єктом 

гострих політичних дискусій.  

Концепції глобального лідерства США за президентства Д.Трампа спрямовані 

на зміцнення позицій американської держави як світового лідера, просування і 

захист американських інтересів. Водночас, автори цих концепцій вважають,  що 

політика США найближчими роками залежатиме від її координації з політикою 

«великих» держав, про що, зокрема, свідчить останні рішення адміністрації 

Д.Трампа щодо політики на Близькому Сході. По суті, йдеться про те, що  

Вашингтон погоджується з обмеженням там американського впливу. Американські 

науковці і аналітики постглобалізаційної доби радять керівництву своєї країни 

визнати факт множинності центрів сили і використати трансформаційні процеси 

міжнародного порядку з вигодою для США без радикальної зміни глобальної 

стратегії.  

4. Активними провідниками глобалізації,  що мають значний вплив на 

трансформаційні процеси, виступають транснаціональні актори. Їх роль і вплив на 

світову політику постійно зростає в силу більш ефективної в порівнянні з 

національними державами «транскордонності». 

Важливого значення в контексті вивчення феномена транснаціоналізації 

набуває така наукова категорія, як детериторізація. Розвиток сучасних 

інформаційних технологій, інфраструктури, науки і техніки сприяє «розмиванню» 

національних кордонів, тобто детериторізації. Посилення потоків людей через 

національні кордони значно сприяє детериторізації, яка в даному контексті означає 

культурну, науково-технічну, соціально-економічну та політичну гібридизацію 

національних держав. В умовах транснаціоналізації з’являються нові актори 

світової політики як-от: регіони окремих держав або мегаполіси. Поряд з цим одним 

із трендів сучасного розвитку є встановлення широких міжнародних контактів між 

розвиненими регіональними структурами – ЄС-МЕРКОСУР, ЄС-АСЕАН, АСЕАН-

МЕРКОСУР.  

5. «Глобалізація» і «регіоналізація», «глобалізм» і «регіоналізм» на сьогодні 

виявляються одними з найпоширеніших, суперечливих, і таким чином, дискусійних 

понять. Різночитання в їх трактуванні пояснюються порівняною новизною і ще не 

цілком усталеним характером реальних процесів глобалізації та регіоналізації. На 

початку ХХІ ст. з’являється  категорія «новий регіоналізм». Головним атрибутом 

нового регіоналізму є розширений формат і відкритість для інших країн. Новий 

регіоналізм має на увазі посилення економічної взаємозалежності, культурно-

комунікативну однорідність, що сприяє формуванню регіональної ідентичності – 

найвищого ступеня регіональної інтеграції.  Нові регіональні угруповання істотно 

відрізняються від попередніх, так як вони включають в себе більше країн, у них 
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ширші можливості інтеграції держав, що знаходяться на різних рівнях економічного 

розвитку.   

Чим інтенсивнішим є процес глобалізації, тим більш затребуваною стає 

локальна специфіка, яка, впливаючи на процес глобалізації, трансформує даний 

процес, перетворює його в процес глокалізації. Сучасна світова економіка 

демонструє все більше включення глобальних елементів в регіональний контекст. 

Початок локального та місцевого починає все більш конвергувати з глобальним. 

Процес взаємодії стає все більш обопільним, виникає і розвивається процес 

«глокалізації». У випадку глобальної регіоналізації важливий процес інтеграції 

«знизу» та транснаціоналізація міждержавних відносин.  Глобальна регіоналізація 

означає ліквідацію монополії держав на управління процесами глобальної 

реструктуризації політико-економічних і соціальних просторів, що веде до 

формування великої різноманітності форм і методів глобальної регіоналізації. 

Глобальна регіоналізація є одночасно наслідком і невід’ємною частиною процесу 

глобалізації, яка призводить до фрагментації світу на макрорегіони, мегарегіони та 

формування складної, багаторівневої глобальної системи.   

6. Україна включена в світовий процес глобалізації, що з одного боку 

породжує надзвичайно гострі проблеми, з іншого надає можливості відродження та 

подальшого розвитку. Наразі Україна має певні конкурентні переваги у системі 

міжнародних політичних та економічних відносин і приймає доволі активну участь 

у глобальних економічних процесах. Це стосується, зокрема, її унікального в світі 

природно-ресурсного потенціалу, який суттєво доповнюється існуючим 

виробничим, людським та науково-технічним потенціалом. Інтеграція української 

економіки пов’язана перш за все з процесами її транснаціоналізаціі.  Серед основних 

чинників, що сприяють транснаціоналізації, є відхід держави від прямого втручання 

в економічні процеси і зменшення рівня витрат на економічний розвиток у складі 

державного бюджету країни. Попри посилення рівня транснаціоналізації політики та 

економіки України протягом останніх років вона все ще залишається на досить 

низькому рівні.   

Для поліпшення характеру глобалізаційних відносин для України необхідно 

підвищити рівень спеціалізації і надавати більшу увагу провідним українським 

галузям, орієнтуючись на виробництво високотехнологічної продукції.  Для 

посилення позитивних ефектів глобалізації і нейтралізації негативних необхідно 

використовувати комплекс заходів, серед яких підвищення 

конкурентоспроможності національного виробництва. Використання даних заходів 

сприятиме більш ефективній участі України в глобалізаційних процесах та розвитку 

національної економіки. Наближення України до світових та європейських процесів 

транснаціоналізації детермінує необхідність подальшого поглиблення ринкових 

реформ, здійснення широкомасштабних структурних перетворень, прискорення 

інституційних змін, відчутного скорочення тіньового сектора. Зрештою йдеться про 

запровадження комплексу заходів та інструментів економічної політики, 

спрямованих на всеосяжну модернізацію, тобто осучаснення економіки, всебічну 

раціоналізацію господарських процесів.   
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АНОТАЦІЯ 

  Матвєєва О.В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах 

трансформації міжнародної системи. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  

В дисертаційному досліджені структуровано, комплексно і всебічно 

проаналізовано критичні концепції глобалізації як провідного процесу 

трансформації міжнародної системи і чинника транснаціоналізації світового 

політичного процесу, представлена багаторівнева структура сучасної міжнародної 

системи, що трансформується в умовах збільшення транснаціональних акторів; 

визначено ступень транснаціоналізації світового політичного процесу та з’ясовано 

місце нових акторів, які функціонують поза межами кордонів національних держав і 

відіграють важливе значення в міжнародно-політичних трансформаціях сучасності; 

доведено, що в умовах розмивання меж відповідальності міжнародних акторів в 

таких важливих сферах світового розвитку, як міжнародна безпека, екологія, світова 

економіка, міграція тощо, вирішення глобальних проблем сучасності залежить від 

ефективної взаємодії державних і недержавних акторів; обґрунтована 

трансформаційна роль транснаціональних акторів в міжнародній системі, яка в 

першу чергу проявляється в посиленні впливу їх політичної складової; розвинуто 

розуміння спільного і відмінного в категоріях «глобалізм» і «мондіалізм»; визначено 

місце  України у глобалізаційних процесах в умовах трансформації сучасної 

міжнародної системи з використанням найсучасніших методологій і методів 

міжнародно-політичної науки. 

Ключові слова:  міжнародна система, глобалізація, глобалізм, постглобалізм, 

глобальний розвиток, глобалізаційні процеси, мондіалізм, міжнародний порядок, 

світовий політичний процес, міжнародно-політичні трансформації, 

транснаціоналізація, регіоналізація, Європейський Союз, США, Україна.   

  

АННОТАЦИЯ 

   Матвеева Е.В. Концептуальное измерение глобализма в условиях 

трансформации международной системы. - Квалификационная научная работа 

на правах рукописи.  

    Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

   В диссертационной работе определены степень транснационализации 

мирового политического процесса и  место новых акторов, функционирующих за 

пределами границ национальных государств, которые играют важное значение в 

международно-политических трансформациях современности; доказано, что в 

условиях размывания границ ответственности международных акторов в таких 
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важных сферах мирового развития, как международная безопасность, экология, 

мировая экономика, миграция, решение глобальных проблем современности зависит 

от эффективного взаимодействия государственных и негосударственных акторов; 

развито понимание общего и отличного в категориях «глобализм» и «мондиализм»; 

обосновано дальнейшее внедрение в научный оборот научной категории 

«детериторизация»; определено место Украины в глобализационных процессах в 

условиях трансформации современной международной системы с использованием 

самых современных методологий и методов международно-политической науки. 

  Ключевые слова: международная система, глобализация, глобализм, 

постглобализм, глобальное развитие, глобализационные процессы, мондиализм, 

международный порядок, мировой политический процесс, международно-

политические трансформации, транснационализация, регионализация, Европейский 

Союз, США, Украина. 

 

ABSTRACT 

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

transformation of the international system. – Qualification scientific thesis. 

Manuscript.  

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

23.00.04 – political problems of international systems and global development. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2019.  

The urgency of the complex study of the conceptual dimension of globalization 

under conditions of the transformation of the international system is due to the formation 

of a new structure of the world and the need to identify prospects for the realization of 

Ukraine's national interests in the context of global political transformations, the search for 

globally oriented strategies for the formation and effective implementation of its foreign 

policy under conditions of the formation of a new world order. 

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

the contemporary international system there is a scientific and political necessity in 

shaping, on the basis of the generalization of contemporary conceptual approaches, the 

processes of globalization and systematization of the concepts of globalization of a holistic 

view of the nature and direction of these transformational processes that began even 

during the bipolar confrontation and were held on the basis of profound social, political, 

economic and ideological processes. Scientific discussions about the character of the 

current stage of world development have become the choice of future models, which is 

due to the urgent need to find effective ways of managing a contemporary international 

system. The scientific search is aimed at determining the further direction of globalization 

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

taking into an account global international transformations, quantitative and qualitative 

changes in world politics. The scientific and political necessity to find out and analyze on 

the conceptual level the crisis of globalism and the neoliberal model of globalization 

within scientific paradigms is stated.  

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

concepts of globalization, on the basis of which their heuristic potential was determined 
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for the development of the topic and the conceptual-categorical apparatus of the problem 

was investigated. The dynamics of development of scientific thought on the essence and 

significance of contemporary globalism on the basis of the study of globalism as a 

multidimensional phenomenon and the computational analysis of models and dimensions 

of globalization, the actualized paradigm of “post-globalism” as an alternative to the 

neoliberal model of globalization, is elucidated. The features, commonality and distinction 

of European concepts of the transformation of globalization processes, American concepts 

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

processes of “post-globalization” is determined. The main problems and perspectives of 

global regionalization under conditions of transnationalization of the international system 

are revealed.  

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

structured, integrated and comprehensive analysis of critical concepts of globalization as a 

leading process of transformation of the international system and a factor of 

transnationalization of the world political process; a multilevel structure of the 

contemporary international system, transforming under conditions of increasing 

transnational actors, is presented; the degree of transnationalization of the world political 

process has been determined and the place of new actors operating beyond the boundaries 

of national states has been clarified and important in international political transformations 

of the present;  it is proved that in the face of the blurring of the limits of the responsibility 

of international actors in such important areas of world development as international 

security, ecology, world economy, migration, etc., the solution of global problems of the 

present depend on the effective interaction between state and non-state actors; the 

transformational role of transnational actors in the international system is substantiated, 

which primarily manifests itself in the strengthening of the influence of their political 

component; it has been determined that transnational actors on an equal basis with the 

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

processes, and their role and influence on world politics are constantly growing due to the 

more effective, in comparison with national states, “transboundary”; understanding of the 

common and excellent in the categories of “globalism” and “mondialism” has been 

developed; the further introduction into the scientific circle of the scientific category 

“multi-territorialization” is grounded; the place of Ukraine in the globalization processes 

under conditions of transformation of the contemporary international system with the use 

of the most modern methodologies and methods of international political science is 

determined; the main factors and degree of integration of Ukraine into contemporary 

processes of transnationalization are determined.   

Thus, we can state that the given theses is a systematizing and generalizing 

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

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

conceptual dimension of globalization in the context of the transformation of the 

international system, contains the definition of Ukraine's national interests in the context 

of the global political transformations and analysis of prospects for their realization. 

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

enhance the positive effects of globalization for Ukraine and neutralize negative ones.  
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