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Процес глобалізації, який особливо дінаміч-
но розгорнувся з кінця 80-х рр., після розпаду 
соціалістичного табору, передбачає формування 
єдиного світового ринку. За цих умов кожна 
держава опрацьовує свої геополітичні пріорите-
ти і враховує свою “незахищеність”. При цьому 
певні переваги не завжди сприяють успіхові, а 
навпаки, можуть привести до стагнації або зане-
паду. Ставка на військовий потенціал може не 
справдитися, а курс на технічно-економічний 
прорив – привести до успіху. Невелика країна 
може досягти успіхів, створивши у себе 
“податковий рай”, зону вільного підприємництва 
тощо, а потужна – занепасти внаслідок етнорелі-
гійних чи інших збройних конфліктів. 
В умовах глобалізації значно посилюється 

зовнішній вплив на політику держав в різних 
сферах, особливо наглядним є приклад обме-
ження національного суверенітету в процесі 
його пристосування до регіональної чи контине-

нтальної системи безпеки. Проте на порядок 
денний виходить питання не “знищення” дер-
жав, а організації їх мирного змагання з метою 
розкриття потенціалу людини, її здатності органі-
зовувати, керувати, виробляти і конкурувати на 
світовому ринку. Такий підхід призводить до пос-
лаблення залежності від географічно-просто-рових 
переваг, наявності природних копалин та інше. 
Наприклад, сучасна Японія досягла високого рівня 
розвитку, запровадивши ефективну систему орга-
нізації виробництва та створивши умови для розк-
риття потенціалу людини. 
Глобалізація зменшує важливість кордонів, 

які стають більш відкритими для міжнародних 
обмінів і контактів, а митні тарифи знижуються. 
Проте процедури “вхід-вихід” на кордоні зали-
шаються як важливий елемент політики, основа 
для досліджень та прогнозування, а також меха-
нізм протидії міжнародній злочинності тощо. 
Отже, за умов появи нових геополітичних і 
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геоекономічних просторів, посилення міграцій-
них хвиль, інформаційних потоків, економічної і 
політичної взаємозалежності актуальності набу-
вають дослідження процесів інтеграції, трансна-
ціональності, мондіалізму (від франц. monde – 
світ), які лежать в основі глобалізації. Аналіз 
цих явищ дає змогу пізнати динаміку взаємовід-
носин між регіонами і континентами, а також 
виявити те, як вони впливають на поступ і на-
прямки розвитку людської цивілізації. Характер-
ною ознакою часу є налагодження постійного 
діалогу між суспільствами, наслідком якого є 
формування транснаціональшіх структур. Дер-
жави-учасниці передають певні компетенції до 
створених ними міжнародних організацій, які 
здійснюють управління. На прикладі Європейсь-
кого Союзу можна простежити процес впрова-
дження національного законодавства у законо-
давство співтовариства, функціонування єдино-
го ринку, співвідношення національних судів з 
судами ЄС. Спільна політика здійснюється у 
структурах Комісії Ради міністрів, Європарламе-
нті, Євросуді тощо. 
Інший приклад формування транснаціональ-

ності спостерігається після завершення Уругвай-
ського раунду й утворення Всесвітньої торгіве-
льної організації (ВТО). У цій організації функ-
ціонує система незалежних експертів, форму-
ються пакети документів, що мають юридичну 
силу. Про високі вимоги цієї організації свід-
чить той факт, що Україна до цього часу не мо-
же стати її учасником. 
Отже, транснаціональність вимірюється тим, 

наскільки глибоко і повно виражаються інтереси 
та бажання всіх націй та вирішуються соціально
-економічні, екологічні проблеми різних країн. 
На сьогодні найбільш глибоко інтереси країн 

реалізуються в інтеграційних процесах, що охо-
плюють усі континенти, розгортаються на гло-
бальному, субрегіональному чи регіональному 
рівнях та набувають вертикального, горизонта-
льного чи територіального характеру. У загаль-
ному вигляді інтеграція – це кількість та інтен-
сивність взаємодії націй, держав, що має тенден-
цію до зростання і паралельно призводить до 
певного обмеження самостійності. Процеси ін-
теграції гарно вписуються у потік розширення 
ринків, формування внутрішніх і регіональних 
ринків і відіграють велику роль у світовій кон-
куренції.  
Якщо позначити на карті головні інтеграцій-

ні лінії сучасного світу, то вони будуть проходи-

ти через такі мегаблоки, як Північноамерикансь-
кий договір про вільну торгівлю (НАФТА), Азі-
атсько-Тихоокеанська економічна рада (АТЕР) 
та Європейський Союз. В цій системі ЄС можна 
розглядати як результат здійснення геополітич-
них пріоритетів групи європейських країн згідно 
з домовленостями по проекту Шумана 1950 р. і 
чітко окреслених в договорі Моастріхта 7 люто-
го 1992 р. Це інтеграційне об'єднання створило 
спільний ринок, загальний політичний, економі-
чний, інформаційний простір, гарантує вільне 
переміщення товарів, послуг, капіталів та лю-
дей. Функціонування спільної валюти і митниці, 
поєднання зусиль у різних напрямках політики 
та наявність певних структур управління змушу-
ють кожну державу-учасницю дотримуватися 
жорстких правил політико-економічної і фінан-
сової дисципліни. Відтепер геополітичні інте-
реси країн підтримуються сильним інтеграцій-
ним об'єднанням. Наприклад, єдина Європа до-
сить ефективно проводить свою політику у 
ВТО, ОБСЄ та інших і здатна протистояти або 
взаємодіяти з іншими мегаблоками та континен-
тами. 
Водночас в середині співтовариства існують 

не тільки проблеми технічного шліфування сис-
теми управління і розподілу влади між структу-
рами, але і суттєві відмінності геополітичних 
векторів. На сьогодні їх вдається взаємопов’язу-
вати і конструктивно вирішувати. Проте загрози 
посилюються: по-перше, внаслідок кризово-
конфліктного спалаху; по-друге, нелегальна міг-
рація загрожує зруйнуванням зоні “розвитку” 
ЄС; по-третє, міжнародна злочинність, тероризм 
і реакційний фундаменталізм перетворюється на 
реальну загрозу національній безпеці країн і 
основам цивілізації загалом. З урахуванням роз-
ширення ЄС за рахунок постсоціалістичних кра-
їн вимоги до раціональності і вивіреності полі-
тики будуть і надалі зростати [1]. 
До нового інтеграційного напрямку співтова-

риства можна віднести націленість на трансфор-
мацію соціально-політичного розвитку Серед-
земномор’я в рамках Барселонського процесу, 
що був започаткований в кінці 1995 р. і включив 
15 країн ЄС та 12 країн по лінії від Марокко до 
Палестинської автономії та Туреччини. Барсе-
лонська конференція дала новий імпульс для 
вирішення проблеми взаємовідносин між країна-
ми Півночі і Півдня і охопила широкий спектр 
питань, а зокрема: формування системи безпеки 
в регіоні і посилення соціально-економічного 
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розвитку, вирішення екологічних проблем регіо-
ну; встановлення контролю над міграційними 
потоками з метою ефективного використання 
природних і людських ресурсів. Розширення 
взаємовигідного співробітництва в усіх сферах 
має призвести до утворення зони вільної торгів-
лі в Середземномор’ ї до 2010 р. 
Отже, ЄС має реальні можливості впливати 

на континентальні процеси шляхом “під-
готовки” багатьох країн до вступу в НАТО та 
ЄС і таким чином рухатися в напрямку форму-
вання єдиного політичного, економічного та 
інформаційного європейського простору. 
Інший приклад функціонування інтеграцій-

них об’єднань можна спостерігати в Північній 
та Південній Америці (НАФТА), Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні (АТР). 
АТР є потужним інтеграційним полюсом, 

роль якого значно посилилась після створення у 
кінці 1989 р. Азіатсько-Тихоокеанської 
економічної Ради, яка поставила завдання поєд-
нати потенціали аграрно-сировинних країн 
(Індонезія, Філіппіни, Бруней), динамічний роз-
виток нових індустріальних країн (Південна 
Корея, Сінгапур), можливості країн-поставників 
(Австралія, Канада, Нова Зеландія) з капіталом 
та технологіями США і Японії. АТР прагне вий-
ти на європейські ринки і тому домагається 
послаблення політики субсидій для свого аграр-
ного виробництва, яке практикують країни ЄС. 
Планується створити зону вільної торгівлі в АТР 
для країн, що розвиваються, до 2020 року. 
Інтеграційне об’єднання функціонує на 

принципах “відкритого регіоналізму”, який пе-
редбачає знищення митних тарифів для країн – 
неучасниць регіонального об’єднання, та прин-
ципі “сітчастої організації”, що дозволяє уник-
нути централізації і сприяє розвитку ініціативи 
малих країн. Головними вимогами є необхід-
ність ринкової економіки і розвинутого приват-
ного сектору. 
У 90-х роках країни АТР вступили у фазу 

стабільного зростання, а Китай на початку XXI 
століття поступово перетворюється на торгово-
економічну і військову потугу регіону. Зростан-
ня геополітичного значення цього регіону підш-
товхує країни ЄС та інших внести поправки до 
своїх підходів і орієнтацій. Так, країни ЄС роз-
гортають співробітництво за планом “Нової азі-
атської стратегії”, в якому взаємовідносини з 
країнами АТР визначаються як пріоритетні. В 
свою чергу Росія опрацьовує напрямки реаліза-

ції Програми підключення російського Далекого 
Сходу і Сибіру до інтеграційних процесів АТР. 
Україна також прагне закріпити взаємовідноси-
ни з Китаєм і з його допомогою вийти на ринки 
АТР. 
Суттєві зміни до геополітичної конфігурації 

сучасного світу вносять інтеграційні процеси, 
що охоплюють Північну і Південну Америку і 
розгортаються під впливом плану Буша 
“ Ініціатива для Америк”. План включає торгіве-
льну лібералізацію, нову інвестиційну політику, 
шляхи вирішення питань заборгованості та ін-
ше. Результатом має стати створення до 2005 р. 
зони вільної торгівлі від Аляски до Вогняної 
Землі. Мотором інтеграції виступають США, 
Канада, Мексика, які підписали в грудні 1992 р. 
Північноамериканську домовленість про вільну 
торгівлю (НАФТА). Весною 2001 р. у Канаді, 
під час зустрічі 34-х лідерів американських дер-
жав, було підтверджене рішення – до 2005 р. 
створити зону вільної торгівлі на Американсько-
му континенті. Додамо, що в Латинській Амери-
ці функціонують також інші інтеграційні лінії: 
країни Південного конусу Мегсосиг, трикутник 
Мексика – Чилі – Венесуела та інші. Під впли-
вом інтеграції в Латинській Америці відбулися 
позитивні зрушення і цей континент сьогодні 
називають лабораторією економічних і політич-
них трансформацій. В наші дні можна відзначи-
ти позитивну роль інтеграційних об'єднань у 
вирішенні суспільно-економічної кризи в Арген-
тині, Венесуелі та інших країнах. 
Щодо України, то її політичне керівництво 

має нарешті чітко визначитися у своїх орієнтаці-
ях. Реалізація урядової Програми інтеграції 
України до ЄС та рішень Ради з питань співробі-
тництва між Україною та ЄС можливі за умов 
скоординованої діяльності всіх структур суспі-
льства. На практиці ж до сьогодні в політичних 
колах країни і суспільства загалом поширеними 
є дискусії щодо стратегій розвитку. Досить знач-
ною підтримкою користується модель 
“євразійського вибору” з прив’язкою до темпів 
розвитку та з урахуванням ситуації в Росії. Як-
що поєднати її з моделлю “тупцювання на міс-
ці”, то інша модель “європейський вибір” відчу-
тно програє. Тож робота щодо інтеграції Украї-
ни до ЄС має стати головною. При цьому ми 
зважуємо на загальний поступ інтеграції в Євро-
пі, яка наочно демонструє переваги над іншими 
[2]. Водночас СНД може розглядатися як підго-
товчий механізм для запровадження ринкових 
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відносин та перехідний місток, що веде до вхо-
дження нашої країни до європейських інтегра-
ційних об’єднань. 
Отже, в основі об’єктивних процесів глобалі-

зації лежить натхненна діяльність держав, полі-
тичного керівництва щодо посилення ролі інтег-
раційних об’єднань. Глобалізація не може відмі-
нити об’єктивно існуючі протиріччя, змагання 
країн на світовій арені і вимагає від них підгото-
вленості до жорстокої конкуренції. Тому щоб 
вистояти – країни-лідери активно ідуть на інтег-
рацію з метою поєднати науково-технічний і 
сировинний потенціал своїх регіонів, про що 
йдеться вище. 
Слід зазначити, що в сучасному світі відбу-

вається протиборство двох тенденцій: інтеграції, 
що здійснюється демократичним, цивілізованим 
шляхом, і дезінтеграції, яка часто носить некон-
трольований, навіть вибуховий характер і може 
призводити до появи режимів, що претендують 
на "регіональну гегемонію", вдаються до сило-
вого тиску і порушують демократичні правила 
поведінки, підтримують агресивні виступи анти-
глобалістів тощо. У зв'язку із низкою регіональ-
них конфліктів неконтрольована дезінтеграція у 

90-х рр. спостерігалася на територіях колишньо-
го Радянського Союзу, в Африці та на Балканах, 
а сьогодні посилюється в Південно-Східній Азії. 
Керівництво України має враховувати, що 

доктрина вільного обміну та управління, до-
опрацьована у сучасному вигляді Уругвайським 
процесом (1986-1993) та ВТО, наштовхується на 
труднощі, викликані різними рівнями розвитку 
та відмінними соціальними нормами, і має про-
вести роботу щодо залучення країни до торгіве-
льної організації. 
Ми свідомі того, що втілення політики бала-

нсу інтересів всіх країн, навіть в інтеграційних 
об'єднаннях, проходить з великими трудноща-
ми, проте якщо країни різного рівня розвитку 
прагнуть отримувати вигоди від глобалізації і 
водночас забезпечити останній цивілізований 
демократичний характер, то доцільно розгорта-
ти діяльність в цьому напрямку. 
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