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Khalina O. V. Formation of Multipolarity as an Alternative to the Unipolar
Model of the World in the Context of the Formation of New Centers
of Influence

Целью статьи является исследование сущности основных моделей
мирового порядка, определение особенностей формирования многополярности как современной мировой системы с новыми центрами
экономического влияния. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих учёных, было рассмотрено становление многополярности как альтернативы однополярной модели мира в условиях
роста новых центров влияния, в частности, определены проблемы
многополярного мира в условиях глобализации. Обоснована актуальность фундаментального исследования феномена многополярности
современного мира, охарактеризована динамика развития экономически растущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона по сравнению с ведущими мировыми центрами экономического влияния: США,
ЕС и Японией. Значительное внимание уделено формированию новых
политико-экономических объединений. Раскрыты новые тенденции
и особенности многополярной системы мироустройства в современных условиях. Что касается перспектив становления многополярности, автором отмечено, что переход к такой новой системе может
стать тем самым источником в решении многих глобальных проблем,
связанных с: установлением устойчивого баланса сил; учётом общих
интересов; уменьшением противостояния между центрами влияния;
установлением стимулирующего сотрудничества.
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азійськими країнами, напрямки інтеграційних
процесів дещо змінюють свій курс і потребують
більш теоретичного осмислення в межах трансформування світового господарства.
Тематики багатополярності, так чи інакше, торкалися в своїх роботах Девід Кампф (у статті «Поява багатополярного світу»), історик Єльського Університету
Пол Кеннеді (в книзі «Злет і падіння великих держав»),
геополітик Дейл Уолтон (в книзі «Геополітика і великі
держави в XXI столітті. Багатополярність і революція
в стратегічній перспективі»), американський політолог
Діліп Хіро (в книзі «Після імперії. Народження багатополярного світу») та ін. Найближче до розуміння сутності багатополярності підійшов британський фахівець
Фабіо Петіто, який спробував побудувати серйозну
й обґрунтовану альтернативу однополярного світу на
основі правових і філософських концептів К. Шмітта.
Але з чисто наукової точки зору, повноцінної і закінченої «Теорії багатополярного світу» на сьогодні не існує.
У всіх цих книгах, статтях і заявах не міститься ні точного визначення що таке багатополярний світ, ні теорія
його походження.
Поняття «багатополярність» у контексті міжнародних відносин вперше було вжито у публікації американських політологів К. Дойча і Д. Сінгера «Multipolar
Power System and International Stability» («Багатополярна енергосистема та міжнародна стабільність»), яка датується 1964 роком і видана Інститутом Джона Гопкінса
[2, с. 390–406]. Багатополярність передбачає таку систему міжнародних відносин, в рамках якої декілька країн, які досягли найвищого рівня економіко-політичного
і соціально-культурного розвитку, мають можливість
впливати на світові події [3].
Сучасна система міжнародних відносин може вважатися прикладом часткової багатополярності, в якій
панує лише один євроатлантичний центр сил, однак
окремі великі держави починають претендувати на статус полюсів у різних регіональних і функціональних сегментах існуючої системи.

Н

айчастіше звернення до терміна «багатополярність» має на увазі лише вказівку на те, що в цей
час у процесі глобалізації у безперечних центрів впливу в сучасному світі (США, Європейського Союзу) з'являються певні конкуренти – могутні регіональні держави і спілки держав, що належать до «Другого»
світу, або країни, які бурхливо розвиваються. Оцінюючи сучасний світ, варто виділити особливе місце і азіатському регіону, який на сьогодні стає одним із головних
центрів впливу. Насамперед йдеться про Китай, а далі
за ним слідують Японія та Південна Корея. Падіння старих геополітичних структур і формування нових супроводжуються різкою зміною балансу сил і зростанням
економічного потенціалу Азіатсько-Тихоокеанського
регіону (АТР). Саме в цьому регіоні складається особлива структура, яка в найближчому майбутньому при
збереженні наявних тенденцій може справити істотний
вплив на розстановку світових сил, навіть певною мірою
змінити баланс інтересів на міжнародній арені. Новітня
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еорія багатополярності, яка протистоїть процесам глобалізації та більшості теорій світової
політики, нині лише формується. Грунтуючись
на порівнянні потенціалів США та ЄС, з одного боку,
та зростаючих центрів економічної сили (Китаю, Індії,
Сингапуру і Південної Кореї) – з іншого, становлення
багатополярності змінює логіку подальших процесів,
які є визначальними в утворенні глобальної архитектури сил, а саме в таких сферах, як політика, економіка,
енергетика, демографія, культура тощо.
Мета статті полягає у дослідженні сутності основних моделей світового порядку, у визначенні особливостей формування багатополярності як сучасної світової системи з новими центрами економічного впливу.
Визначальною рисою переходу до багатополярної
моделі світоустрою є наявність декількох центрів прийняття економічних рішень на планетарному рівні. Але
така особливість цієї моделі характеризується боротьбою за право встановлення порядків у світовому господарстві окремими державами й тим самим призводить
до зниження сталого розвитку суспільства. Отже, велика кількість науковців зазначають, що сучасна еволюція
міжнародних відносин веде до формування багатополярної поліцентричної системи. Викликом для суспільства у ХХІ ст. стає підтримування балансу сил і стратегічної стабільності в умовах, коли міжнародні інституції стають малоефективними, і виникає перспектива
утворення багатополярного хаосу [1, с. 25–26 ]. В цілому
процес становлення багатополярногу світу є реальним
та має такі тенденції: окремі держави вже не можуть
виступати в ролі єдиних органів влади або глобальних
центрів; держави у форматі соціально-економічних систем стають основними суб’єктами світового управління;
формуються нові центри економічного впливу навколо
регіональних блоків.
На сучасному етапі функціонування світової системи жодна з країн не можете розвиватися поза зв’язків
з міжнародним співтовариством. У ситуації, що складається на цей час, важливості набуває аналіз не тільки
глобальних проблем взаємодії між окремими країнами,
а і їх грамотна політика з міжнародними регіональними
структурами. Дослідження цих проблем є актуальною
темою на сучасному етапі, що обумовлено такими факторами:
 швидкими процесами інтернаціоналізації виробництва, посиленням міжнародної конкуренції, коли кожна з країн має можливість зайняти гідне місце у світовому господарстві при
ефективній взаємодії з економічними центрами впливу та регіональними інтеграційними
структурами;
 забезпеченням внутрішнього економічного та
соціального розвитку із залученням іноземних
інвестицій, освоєнням закордонних технологій та виходом на нові ринки в цілому, що стає
можливим через розширення ефективного зовнішнього співробітництва;
 з появою укрупнень регіональних об’єднань,
наприклад, нарощування зв’язків між ЄС та
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багатополюсність, яка простежується в міжнародних
відносинах на цей час, це лише одна із багатьох альтернатив розвитку подій. Формування такого типу багатополярності передбачає створення сучасної міжнародної
системи, де різні сфери й виміри матимуть різну власносилову конфігурацію [4, с. 151–152]. Зазначаються певні
сучасні тенденції у становленні процесу багатополярної
міжнародної системи: в структурному відношенні мультиполярна система не обов’язково передбачає рівність
силових потенціалів провідних гравців. Така розбіжність компенсується спроможністю певних країн концентрувати ресурси на пріоритетні напрямки й досягати результатів шляхом прямих загроз або застосування
силових засобів;
 становлення багатополярності виявило слабкість інституціональних і нормативних чинників, які забезпечують регулювання та загальне
утримання конкуренції у межах міжнародної
взаємодії з приводу мирного співіснування;
 подальший розвиток ситуації супроводжується
співвідношенням стратегій, інтересів і засобів
реагування провідної четвірки світових акторів, до яких входять: Китай, США, ЄС та Росія.
Загальні тенденції еволюції окремих елементів
міжнародної системи передусім залежать від тактики
євроатлантичної спільноти, тобто у спроможності знайти форми реагування і засоби впливу, які здатні відно-

вити керованість міжнародно-економічними процесами й уникнути подальших деструктивних наслідків [5,
с. 242–243]. В цілому ситуація у світовому господарстві
на сучасному етапі не однозначна, дослідники у всьому
світі розходяться у поглядах. Деякі вважають, що багатополярний світ почав своє існування вже з 2010 року,
а інші наполягають на гегемонії США, тобто пануванні
однополярності. Доречним буде провести порівняльний
аналіз між двома вищезгаданими елементами світового порядку. Структурні показники, які подані в табл. 1,
дають змогу провести паралель між реальним станом
міжнародних відносин і можливою системою панування. Безумовно, влада США має великий вплив на світову систему в цілому, але державою-гегемоном її вже
складно назвати, оскільки поступово висуваються на
перший план інші могутні держави. Прикладом такого
впровадження можна виокремити об’єднання БРІКС –
політико-економічне об'єднання Бразилії (Б), Росії (Р),
Індії (І), Китаю (К) – це угрупування з економічним
характером, але багато дослідників вважають, що і політичні риси притаманні для нього. На круглому столі
в рамках «БРІКС: сьогодні… » В. М. Давидов, голова
Президії Наукової ради національного комітету по дослідженню БРІКС, висунув свою думку, що БРІКС – це
не панацея в регулюванні світоустрою, але може стати
одним із засобів для створення нової багатополярної
системи [6, с. 147–148].
Таблиця 1

Порівняльні характеристики тй ознаки однополярної та багатополярної моделей за структурними показниками
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№ з/п

Критерії порівняння

Однополярна модель

Багатополярна модель

1

Структура міжнародної
системи

Наявність фактичного або визначеного
гегемона

Відсутність загальновизнаного гегемона
або лідера

2

Ступінь структурованості
відносин

Відносини будуються залежно від уподобань глобального центру, і мають жорсткий структурований характер

Учасники мають ступінь автономії
у виборі партнерів або у визначенні своїх
позицій

3

Допоміжні структури
координації відносин
задля глобальної безпеки

НАТО, РБ ООН, G-7/G-8

РБ ООН, G-20, глобальні форуми,
регіональні міжнародні організації
з питань безпеки

4

Структура ухвалення
рішень

Рішення приймаються домінуючою державою окремо або разом з її союзниками

Рішення ухвалюються великими державами або інтеграційними об’єднаннями

Джерело: складено автором на основі [7, с. 15].

П

оказники з табл. 2 демонструють сучасні трансформації у світовій системі та дають змогу виділити актуальні тенденції формування світоустрою: поступова втрата лідерських позицій США,
зміна балансу сил, посилення регіональних угруповань,
поява нових претендентів на роль центрів влади. Ці тенденції є поштовхом для осмислення та прийняття процесу трансформації системи та переходу до мультиполярного світового порядку [8, с. 6–7].
Однак процес втрати домінування є складним
і довгостроковим, а також супроводжується жорстким
протистоянням з боку держави-гегемона, що існувала.
Головною проблемою у формуванні сучасного світоустрою є те, що однополярного світу вже не існує, хоча
окремим країнам важко визнати свою втрату першості

10

та влади, але і не пройшла повна трансформація у багатополярний світ, що ускладнює повноцінне функціонування системи міжнародних відносин. Важливим чинником у трансформації глобального світоустрою стала
зміна геоекономічної та геополітичної ситуацій у другому десятилітті XXI ст. Зокрема, це пов’язано з утворенням нового конкурентного середовища, оскільки
у число світових економічних лідерів, окрім США, ЄС та
Японії, увійшли й так званні зростаючі центри економічного впливу: Китай, Індія, Сінгапур й Південна Корея.
Виділення Азіатсько-Тихоокеанського регіону як
відокремленого геополітичного простору має велику
особливість у своєму формуванні, на відміну від європейського регіону, де об’єднання країн зумовлено економічним розвитком держав, а не близькістю територій,
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Таблиця 2
Порівняльні характеристики та ознаки однополярної та багатополярної моделей за принципами панування
№ з/п

Критерії порівняння

1

Визначення «правил
гри»

Переважний вплив країни-гегемона

Скорочення спектра загальновизнаних правил,
рішення приймаються провідними державами
за збігом інтересів

2

Домінуючий принцип
формування коаліцій

Глобальні коаліції формуються під наглядом домінуючої держави

Глобальні коаліції як прояв демонстративного
та волевизволенного характеру

3

Методи глобального
регулювання

Регулювання залежить від західних
фінансово-економічних угрупувань та
безпосередньо – гегемона

Рішення при глобальному регулюванні залежать
від провідних держав та їх позицій

Позиціонування
провідних держав і
центрів сил

Провідні держави з економічним, політичним і військовим потенціалом мають
входити до союзів держави-гегемона й
уникати демонстративного протистояння діям глобального лідера

Посилення суперечностей і зміна балансу сил
у відносинах між «периферією» і «центром» міжнародної системи. Формування трансрегіональних асоціацій та коаліцій між великими державами за власними інтересами та задля вирішення
глобальних проблем

4

Однополярна модель

Багатополярна модель

Джерело: складено автором на основі [7, с. 15].

як в АТР. Це дає змогу виділяти окремі азіатські країни
як представників вищезазначеного регіону, але не акцентувати увагу на економічному потенціалі об’єднання
у цілому [9, с. 18].

Р

ейтинг глобальної конкурентоспроможності виразно показує розподіл сил у глобальному господарстві. Цей важливий показник формується Всесвітнім Економічним Форумом і складається з 12 кон
трольних показників. Цими складовими є: якість інсти-

тутів; інфраструктура; макроекономічна стабільність;
здоров'я і початкова освіта; вища освіта і професійна
підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; технологічний рівень; розмір внутрішнього ринку;
конкурентоспроможність підприємств; інноваційний
потенціал [10]. За динамікою, яку наведено у табл. 3,
можна виокремити, що Топ-10 країн, які вказані нижче,
займали ключові позиції і в попередньому рейтингу, ще
раз наголошуючи на своєму глобальному розвитку.
Таблиця 3

Топ-10 країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності за 2015/2016–2017/2018 періоди
Роки
2015/2016

2016/2017

2017/2018

№

Оцінка

№

Оцінка

№

Оцінка

1

Швейцарія

1

5.76

1

5.81

1

5.86

2

США

2

5.61

3

5.70

2

5.85

3

Сінгапур

3

5.68

2

5.72

3

5.71

4

Нідерланди

5

5.50

4

5.57

4

5.66

5

Німеччина

4

5.53

5

5.57

5

5.65

6

Гонконг

7

5.46

9

5.48

6

5.53

7

Швеція

9

5.43

6

5.53

7

5.52

8

Великобританія

10

5.43

7

5.49

8

5.51

9

Японія

6

5.47

8

5.48

9

5.49

10

Фінляндія

8

5.45

10

5.44

10

5.49

економічна теорія

Країни

Джерело: складено автором на основі [10; 11].

Якщо говорити про окремі країни, то США станом
на період 2017/2018 рік займає друге місце, поступаючись лише Швейцарії, яка займає найвищу позицію за
весь вказаний період. Що стосується країн ЄС, то Великобританія і Швеція, з 2015/16 по 2017/18 роки змогли
піднятися на дві поділки вгору й отримати, відповідно,
восьму і сьому позиції, натомість Фінляндія, навпаки,
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втратила своє 8-ме місце, але все ж таки залишилася
в десятці найкращих. Присутність Японії в цьому рейтингу відображає глобальну конкурентоспроможність
цієї країни, але втрата позиції за охарактеризований
період на три поділки наштовхує на думку, що економічні центри влади все ж слабішають, а АзійськоТихоокеанський регіон виходить уперед.

ЕКОНОМІКА

№
з/п

11

економічна теорія

ЕКОНОМІКА

Принциповою відмінністю багатополярної моделі
від минулої «концепції» полягає в тому, що: світ продовжує будуватися не лише на основі євроцентричної,
а і євроатлантичної моделях. Це пов’язано зі зростаючою роллю держав з трансрегіональними амбіціями;
протікання регіональних і світових справ перестає бути
під тиском центрів впливу, що сприяє можливостям
використовувати інструменти «м’якої сили»; функціонування сучасного міжнародного права стає головним
мірилом легітимності дій країн на сучасному етапі, що
є своєрідним засобом стабільного розвитку світового простору [12, с. 3]. На сучасному етапі відбувається
перерозподіл між різними центрами впливу, які здатні
домінувати над іншими державами та у зовнішньому
світі у цілому. Можна виокремити декілька тенденцій,
які характеризують поступову зміну системи світового
господарства: поширення думки про ослаблення Заходу; зміщення центру світової економіки в напрямку
Азії; виокремлення ісламського світу як дестабілізуючої
структури у міжнародній системі; формування нових
політично-економічних об’єднань, таких як: Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (ТТІП),
Економічний пояс шовкового шляху (ЕПШП), Євразійський економічний союз (ЄАЕС); Транстихоокеанське
партнерство (ТТП).
Також варто зазначити, що процес глобалізації
призвів до зміни економічної і геополітичної ситуації
у цілому й виокремив міжнародні регіональні об’єд
нання, союзи і транснаціональні корпорації (ТНК) як
важливі суб’єкти багатополярного світу.
При з’ясуванні особливостей формування багатополярності як нової світової системи необхідно констатувати головні умови переходу до неї: сприятливі політичні обставини XX століття, сучасні досягнення наукового та технічного прогресу, посилення конкурентної
боротьби і пошук найкращих умов діяльності за межами
національних кордонів. В результаті дослідження були
виокремлені такі тенденції формування багатополярної моделі світового порядку, а саме: окремі держави
вже не можуть виступати в ролі єдиних органів влади
або глобальних центрів, держави у форматі соціальноекономічних систем стають основними суб’єктами світового управління, створюються нові центри економічного впливу навколо регіональних блоків.

Т

аким чином, становлення багатополярності як
системи світового простору характеризується наявністю декількох центрів економічного впливу
та розвиненою інтеграційною діяльністю на регіональному та міжнародному рівнях, що відкриває нові можливості для гармонійного розвитку світового господарства
в цілому.		
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