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Розглянуто  особливості  перехідних  періодів,  які  
позначають зрушення в процесі еволюції міжнародної системи  
за умов переходу до нового якісного стану. Сучасна глобальна  
економічна  криза  розглядається  як  етап  та  чинник,  який  
прискорює структурні зміни в системі міжнародних відносин.  
Сучасні  процеси  містять  переконливі  ознаки  поступового  
переходу до багатополярної міжнародної системи.
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Еволюційний розвиток міжнародних процесів час від часу 
поступається  місцем  періодам  стрімкіших  зрушень,  унаслідок 
яких  міжнародні  відносини  набувають  іншої,  нової  якості.  З 
точки  зору  методології  системного  аналізу  такі  перехідні 
періоди  позначаються  як  епізодичні  раптові  реконфігурації. 
Події та зрушення, пов язані з переходом від однієї міжнародноїʼ  
системи  до  іншої,  зазвичай  сприймаються  сучасниками  як 
початок  нової  історичної  та  політичної  епохи.  У  минулому 
подібні  зміни  найчастіше  пов язувались  із  масштабнимиʼ  
війнами,  що  спричиняли  катастрофічні  наслідки.  Утім,  як 
свідчать події новітнього періоду кінця ХХ – початку ХХІ ст., 
такі  переходи  не  обов язково  супроводжуються  прямимʼ  
силовим зіткненням між провідними державами, які відграють 
роль  системних  лідерів,  або  між  очолюваними  такими 
державами союзами і коаліціями. Це зауваження жодною мірою 
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не означає, що корекція полярності міжнародної системи й тим 
паче  зміна  системної  конфігурації  уникає  проявів  насильства. 
Проте можна стверджувати, що специфіка останніх періодів у 
розвитку системи міжнародних відносин полягала в перенесенні 
основних насильницьких конфліктів на периферію, як це було 
за часів біполярної системи 1946/1947–1991 рр. і за подальших 
модифікацій та еволюційних переходів часів «постбіполярної» 
доби.

З точки зору перебігу процесів багатосторонньої взаємодії 
міжнародна  система  впродовж  тривалого  періоду,  що 
складається  з  численних  послідовних  еволюційних  циклів, 
прагне  до  досягнення  такої  конфігурації,  за  якої  процеси  її 
внутрішньої  адаптації  досягають  найбільшої  ефективності. 
Зазвичай  претензії  на  право  оцінювати  ефективність 
міжнародної  системи,  визначати  її  цілі  та  правила  гри 
висувають найсильніші держави, що претендують на найвищу 
легітимність і спроможні забезпечувати силове домінування.

У  практиці  міжнародних  відносин  еволюційні  процеси 
визначаються здебільшого перебігом відносин між провідними 
державами,  їх  угрупованнями  і  коаліціями,  а  також 
опосередковано  –  між  широкими  культурно-цивілізаційними 
спільнотами.  У  деяких  ситуаціях,  унаслідок  загострення 
внутрішніх суперечностей, процеси більш-менш стабільної, або 
традиційної взаємодії можуть перериватися. У теорії складності 
така  перервність  позначається  поняттям  іррегулярних 
«розривних циклів» (cycles  with discontinuites),  унаслідок яких 
система  переходить  у  стадію  переривчастої  рівноваги  та 
епізодичного  якісного  оновлення  її  структури.  За  умов,  якщо 
після  глибокої  кризи  система  не  повертається  до  попередніх 
структурних  зв язків  і  залежностей,  хоча  й  на  новомуʼ  
циклічному рівні, вона набуває нової, іншої якості, пов язаної зʼ  
якісним оновленням, зміною структурних ознак і характеристик 
і ймовірною зміною напрямку еволюційних процесів. 
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Актуальність  дослідження  проблематики,  пов язаної  зʼ  
розвитком  і  специфікою  процесів  системної  організації 
міжнародних  відносин,  зумовлена  стрімкими  змінами  та 
нестаціонарним  характером  міжнародних  процесів  у  період, 
який  сприймається  як  сучасність  або  принаймні  як  недавнє 
історичне  минуле,  що  слугує  витоком  сучасних  реалій. 
Умовною  межею  початку  цього  періоду  «неперерваної» 
сучасності вважається криза біполярної системи 1989–1991 рр. 
Однак  і  після  1991  р.  у  світі  відбулося  чимало  подій,  які 
зумовили  суттєві  зміни  в  поведінці  основних  міжнародних 
акторів або істотно вплинули на суспільно-політичні уявлення 
сучасних суспільств.

Визначаючи  дослідницькі  завдання  цієї  статті,  автор 
виходив з потреби окреслити проблему перехідних етапів,  які 
відображають якісні зміни в системній організації міжнародних 
відносин,  тобто  відділяють  одну  якісну  сутність  міжнародної 
системи  від  іншої,  яка  постає  внаслідок  кризи  попередньої 
моделі. 

Визначення характеру та спрямованості процесів у період 
1991–2012  рр.  залишається  сферою  дискусій  і  наукового 
пошуку.  Представники  різних  шкіл  та  течій  визначають 
системну  організацію  міжнародних  відносин  за  допомогою 
неоднакових  методологічних  та  інструментальних  засобів.  У 
цьому  контексті  період  після  системної  кризи  1989–1991  рр. 
українські  дослідники часто визначають як «постбіполярний», 
або як добу глобалізації, і порівняно рідше – через відстеження 
зміни  системних  чинників  полярності.  Натомість  в 
американській  і  європейській  політичній  науці  домінує 
визначення різних етапів еволюції міжнародних відносин через 
характеристику  полярності,  яка  визначає  зміни  та 
співвідношення  потенціалів  держав  та  міждержавних 
угруповань, які впливають на їх стан у міжнародній системі та 
визначають специфіку їх рольових функцій. У цьому контексті 
вважається,  що  зміна  полярності  є  найбільш  промовистою 
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ознакою  переходу  від  одної  моделі  міжнародної  системи  до 
іншої. 

Емпіричну  базу  аналізу  становить  процес  трансформації 
міжнародної  системи,  яка  в  ХХ  ст.  пройшла  принаймні  три 
перехідні  фази,  пов язані  зі  зміною  полярності  таʼ  
реконфігурацією  відносин  між  основними  акторами.  Такі 
«фазові переходи» відбувалися після Першої та Другої світових 
війн і  в процесі  розпаду радянського блоку і  сфери впливу в 
1989–1991  рр.  Зазначені  процеси  не  відбувалися  раптово, 
оскільки кожна реконфігурація міжнародної системи припадала 
на  певні  перехідні  періоди,  протягом  яких  міжнародні 
відносини  набували  усталеніших  та  чіткіших  форм, 
спричинених новою розстановкою сил,  визначенням рольових 
функцій  окремих  держав  та  інституцій,  корекцією  норм 
міжнародного права, виникненням нових міжнародних режимів 
тощо.  Відстеження  та  оцінка  «фазових  переходів»  періоду 
1991–2012  рр.  позначені  певною  складністю,  оскільки 
зумовлюють необхідність чіткішого методологічного уточнення 
понять,  а  також ускладнюються незавершеністю процесів,  що 
тривають. 

Разом  із  методологічно  обґрунтованим  підходом,  який 
базується переважно на понятійній базі політичного реалізму та 
його  численних  відгалужень,  у  західній  політичній  літературі 
також  поширена  традиція  пояснювати  стан  і  зміни  в 
міжнародній  системі  за  допомогою  розмитої  та  слабко 
окресленої  категорії  міжнародного  або  світового  порядку. 
Порівняно  рідше  такий  підхід  зустрічається  в  дослідженнях 
російських  авторів,  переважно  прихильників  ідеалістичної 
школи,  пов язаної  з  концепціями  демократичного  транзиту.ʼ  
Проте,  з  точки  зору  автора  даної  статті,  зведення  стану 
міжнародної  системи  до  ознак  чи  характеристик  певного 
міжнародного  порядку  з  точки  зору  методологічного 
обґрунтування  виглядає  недостатнім,  якщо  не  сумнівним.  На 
відміну  від  суто  наукових  розробок,  застосування  поняття 
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міжнародного  порядку  в  західній,  насамперед  американській 
політичній  практиці  використовується  як  умовний  образ 
стабільності  та  містить  посилання  на  певну  позитивну 
перспективу.  Сама  категорія  міжнародного,  світового  чи 
глобального порядку слугує кон юнктурним політичним цілям іʼ  
застосовується  для  виправдання  певної  ієрархії  суб єктівʼ  
міжнародних відносин, обґрунтування гегемонії США та інших 
західних  держав,  пояснення  їх  домінуючої  чи 
системоутворювальної ролі. 

Характеризуючи стан дослідження проблеми переходу від 
однієї  форми  системної  організації  міжнародних  відносин  до 
іншої,  варто  зазначити,  що  в  політичній  науці  ці  аспекти 
зображаються  через  окреслення  владно-силової  конфігурації, 
визначення  факторів  полярності  та  дослідження  обставин, 
пов язаних зі змінами полярності системи. Вважається, що змінаʼ  
полярності системи означає її еволюційний чи кризовий перехід 
до нової моделі, що має інші властивості та відмінний формат 
внутрішніх зв язків.ʼ

Звернення  уваги  дослідників  до  перехідних  етапів  і 
чинника полярності в міжнародних відносинах, що мало місце 
після  Другої  світової  війни,  було  безпосередньо  пов язане  зʼ  
суперництвом  між  США  та  СРСР  і  створенням  різних 
політичних,  військових  та  економічних  угруповань,  які 
співіснували  з  організаціями  системи  ООН  та  уособлювали 
окремі  структури  політичної  організації  біполярного  світу. 
Проявом  активного  інтересу  до  проблематики  системності  та 
полярності в міжнародних відносинах стала поява в 1950-ті рр. 
низки  теоретичних  праць  англомовних,  переважно 
американських авторів, зокрема, М. Каплана [1], А. Бернса [2], 
К. Зоппо [3] та ін. 

У  цих  працях  були  сформульовані  загальні  положення 
системного моделювання, а також оцінки, пов язані з переходомʼ  
від  класичного  балансу  сил до різних  форм стримування,  що 
стали можливими внаслідок удосконалення озброєнь і появи їх 
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нових типів.  Ці  нові  тенденції  спричиняли зміни  в стратегії  і 
тактиці,  а  також,  у  ширшому  сенсі  –  переоцінку  ресурсів, 
корекцію  національних  інтересів  і  сприйняття  ролі  союзів. 
Тогочасні дослідники, які використовували новітню для періоду 
1950-х рр. методологію системного аналізу, що швидко набула 
популярності,  основну увагу приділяли проблемі біполярності, 
яка досліджувалась у різних ракурсах, серед інших і в контексті 
поточної взаємодії двох системних угруповань на чолі з СРСР і 
США. Істотну увагу науковців привертали еволюційні процеси, 
які були пов язані з посиленням чи послабленням ієрархічностіʼ  
зв язків  усередині  різних «центросилових»  блокових структурʼ  
та угруповань.

Інший  напрям  досліджень  був  пов язаний  зʼ  
політико-історичною  реконструкцією  міжнародних  відносин  і 
процесів  попередніх  епох.  У межах цього напряму з являлисяʼ  
цікаві дослідження, у яких було здійснено спроби академічного 
аналізу  багатополярної  міжнародної  системи,  яка  існувала  та 
змінювалась  у  період  між  1648  та  1939  рр.  Певний  виняток 
становила вперше видана ще в 1939 р. фундаментальна праця 
британського  дипломата  і  дослідника  Е. Карра  [4].  Ця  праця, 
окрім  суто  теоретичних  узагальнень,  містила  аналіз 
міжнародних  відносин  періоду  1919–1939  рр.,  який  Е. Карр 
вважав перехідним за сутнісними ознаками.

Тривалий  час  концепція  багатополярної  міжнародної 
системи досліджувалася насамперед з точки зору академічного 
інтересу,  включаючи  вдосконалення  теоретичних  підходів  та 
порівняння  міжнародних  відносин  часів  багатополярності  з 
реаліями  біполярної  доби.  У  цьому  сенсі  період  від  початку 
1960-х  до  середини  1980-х  рр.  був  найпліднішим  у  сенсі 
розробки  та  визначення  інструментальної  методології 
міжнародних  відносин,  яка  прагнула  до  пояснення  базових 
закономірностей  поведінки  держав  у  різних  міжнародних 
ситуаціях.  Серед вдалих прикладів  дослідження міжсистемних 
переходів,  що мали місце  в  попередні  історичні  епохи,  варто 
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відзначити  низку  наукових  розробок  К. Дойча  та  Дж. Сінгера 
[5],  Р. Роузкранца  [6],  О. Янга  [7]  та  ін.  Окремі  науковці  як 
предмет аналізу досліджували такі суттєві аспекти, як специфіка 
союзницької  поведінки  держав,  залежність  полярності  від 
силових потенціалів, мотивації створення та вплив формування 
коаліцій і союзів на структуру міжнародної системи [8].

Напередодні  й  під  час  системної  кризи  1989–1991  рр. 
дослідження  проблематики  полярності  в  міжнародних 
відносинах  набуло  більш  практичного  характеру,  оскільки 
пов язувалося з очікуваними змінами в характері міждержавнихʼ  
відносин та організації міжнародної системи після завершення 
біполярної конфронтації. На початку 1990-х рр. значна частина 
дослідників,  насамперед  представників  течії  політичного 
реалізму,  вважала,  що  міжнародні  відносини  неминуче 
еволюціонуватимуть у бік багатополюсної  або поліцентричної 
міжнародної  системи,  яка  вважалася  природнішою  формою 
самоорганізації.  Такі  очікування  зумовлювали  звернення  до 
питань, що стосувалися формування нових відносин і різновидів 
балансу між державами на  різних територіально-географічних 
рівнях,  подальшої  ролі  міждержавних  союзів,  перспектив  і 
способів  мінімізації  чи  уникнення  конфліктів  [9].  Постановка 
цих питань  прямо пов язувалася  з  необхідністю встановленняʼ  
моделі безпеки,  спроможної відвернути виклики та негаразди, 
добре відомі з досвіду попередніх історичних епох [10]. 

Після  розпаду  СРСР  непоодинокі  прогнози  з  приводу 
послаблення  домінуючої  ролі  США  у  світі  не  тільки  не 
справдилися, але й поступилися місцем жвавій дискусії довкола 
переходу міжнародної системи до стану однополярної гегемонії, 
домінуючою силою якої виступали США, що в деяких випадках 
діяли одноосібно, а в деяких – мобілізували частіше політичну, 
але подекуди і  військову підтримку з  боку своїх союзників у 
Європі та Азії [11]. Проте в часовому вимірі період очевидної й 
безальтернативної  гегемонії  США  в  міжнародній  системі 
виявився  порівняно  нетривалим.  З  початком  світової 
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фінансово-економічної  кризи  наприкінці  2000-х  рр.  дискусія 
довкола  перспектив  переходу  міжнародної  системи  до 
багатополюсного  стану  поновилася  знову.  При  цьому,  як 
свідчить огляд основних думок, висловлюваних дослідниками в 
США, країнах Європи, Росії, Китаї на деяких інших важливих 
країнах,  що  розвиваються,  полеміка  стала  гострішою  та 
предметнішою. На загал перспектива скорочення ролі США у 
світовій економіці та політиці вважається неминучою, оскільки 
прискорене економічне зростання країн групи БРІКС та деяких 
інших  держав  «Великої  двадцятки»  (G-20)  природно 
збільшуватиме їх можливості та роль у політичних процесах. 

У  сучасних  підходах  до  оцінки  та  прогнозування 
можливостей переходу міжнародної системи до багатополюсної 
конфігурації  можна  умовно  виділити  декілька  основних 
напрямків. У найзагальнішому вигляді в їх основну покладено 
відстеження  та  прогнозування  основних  процесів  і  тенденцій 
розвитку сучасного світу:

1.  Перебіг  глобальних  економічних,  валютно-фінансових 
відносин і  діалогу з питань реформування світової фінансової 
системи  та  існуючих  міжнародних  фінансово-економічних 
інституцій.

2.  Стан  і  динаміка  економічної  взаємозалежності  та 
конкуренції  провідних  держав,  включаючи  вплив  процесів 
нерівномірності розвитку на економічні та військові потенціали 
основних центрів сили в сучасному світі. 

3.  Розвиток  регіональних  інтеграційних  процесів,  які  за 
умов  світової  економічної  кризи  можуть  призвести  до 
загострення  політичних  відносин  між  провідними 
державами-лідерами  економічних  блоків,  які  тяжіють  до 
монополізації великих економічних просторів.

4.  Особливості  політичного  позиціонування  основних 
центрів  сили та  потенційні  перспективи  загострення  відносин 
між  ними,  включаючи  різне  ставлення  до  регіональних 
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конфліктних  проблем  і  потенційних  вузлів  міжнародної 
напруженості. 

5.  Специфіка  політичної  поведінки  та  економічної 
адаптації низки середніх держав. які відіграють важливу роль у 
регіональних міжнародних відносинах і балансах. 

6.  Розгортання  нових  військових  програм  і  зміни  у 
співвідношенні  військових  можливостей  США,  НАТО  та 
незахідних держав, включаючи Китай, Росію, Бразилію та Іран.

7.  Зрушення  й  тенденції  в  арабо-ісламському  світі,  які 
вважаються  проявом  культурно-цивілізаційної  консолідації  та 
можливим імпульсом до пожвавлення цивілізаційних процесів у 
глобальному контексті. 

Таким  чином,  основний  економічний  зміст  переходу 
міжнародної  системи  від  умовного  стану  однополярності 
періоду 1995–2008 рр. до набуття інших якісних ознак полягає в 
перерозподілі  істотної  частки  світового  багатства  на  користь 
незахідних держав. 

Друга важлива риса багатополярності полягає в збільшенні 
децентралізації  та  автономії  поведінки  багатьох  держав,  які 
можуть  скористатися  з  відносних  переваг  та  послаблення 
контролю з боку традиційних центрів сили. За умов збільшення 
кількості  активних  акторів  міжнародних  відносин міжнародне 
спілкування  стає  багатоплановішим  і  багаторівневішим.  Не 
тільки великі держави, але й слабкіші політичні гравці дістають 
змогу  шукати  нових  партнерів  і  проводити  незалежнішу 
зовнішню  політику,  оскільки  поліцентрична  модель  збільшує 
потенційну кількість можливих комбінацій їх взаємодії. 

Водночас  ефект  багатополярності  створює  певні 
небезпеки, пов язані з перерозподілом матеріального багатстваʼ  
та  конкуренцією  за  ресурси.  За  таких  обставин  підтримання 
загальної  стабільності  потребує  невідкладних  зусиль  з  метою 
забезпечення  постійного  діалогу  та  пошуку  компромісних 
рішень, покликаних зберігати відносну міжнародну політичну й 
економічну стабільність. Хоча на офіційному рівні такий підхід 
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поділяється більшістю урядів провідних країн світу, у поточній 
практиці він неминуче вступатиме в суперечність з прагненнями 
окремих держав до забезпечення та використання одноосібних 
переваг і вигод. 

Сучасний  стан  уявлень  про  напрямки  еволюції 
міжнародної системи визначається співіснуванням різних думок 
і  підходів.  Попри  значні  розбіжності,  більш-менш  усталений 
підхід  визначається  неминучістю  поступового  переходу  від 
стану однополярного домінування США до децентралізованішої 
багатополярної моделі відносин [12]. 

Спроби оцінки перспектив становлення нової міжнародної 
системи  прямо  пов язані  з  прогнозуванням  домінуючихʼ  
тенденцій в економічних, політичних і безпекових  процесах. З 
точки  зору  аналізу  економічних  процесів  наразі  немає 
адекватних підстав розраховувати на те, що світова економічна 
криза  близька  до  завершення  й  не  призведе  до  істотного 
загострення глибинних суперечностей між провідними країнами 
та  економічними  угрупованнями.  Домінуючими  ознаками 
теперішнього  міжсистемного  переходу  можна  вважати 
загострення  економічних  проблем  США  і  країн  ЄС, 
дестабілізацію  світової  валютно-фінансової  системи, 
активізацію  участі  регіональних  держав  у  формуванні 
регіональних політичних балансів. 

Найпоказовішим фактором становлення нової ситуації  та 
розстановки  сил  можна  вважати  послаблення  спроможності 
США  впливати  на  поведінку  позаєвропейських  регіональних 
акторів  за  допомогою  стандартних  методів  впливу,  таких,  як 
військова  присутність,  силовий  тиск  та  фінансово-економічні 
санкції  або надання  допомоги.  Попри успіх  операції  НАТО в 
Лівії  та  наполегливі  наміри  застосувати  подібний  сценарій  у 
Сирії,  зміни  силової  конфігурації  та  переформатування 
політичних  впливів  безпосередньо  позначилися  на  новій 
ситуації на Близькому Сході, яка стала наслідком зміни режимів 
і новітньої хвилі соціально-політичних змін. 
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Утім,  після  операції  НАТО  в  Лівії,  яка  завершилася 
переділом  нафтових  активів  і  дезорганізацією  центральної 
влади в цій країні, загострення суперечностей довкола Сирії та 
Ірану можна вважати прямим свідченням несумісності інтересів 
США і НАТО, з одного боку, та Росії і Китаю, – з другого. У 
сенсі територіального моделювання в Євразії США вдалися до 
екстравагантної  політики,  яка передбачає різні  за змістом цілі 
щодо  окремих,  принципово  важливих  континентальних  країн. 
Водночас ці цілі мають низку спільних значень, які складаються 
в  єдину  картину,  поєднуючи  різні  підходи,  наміри  та 
можливості. Головною метою політики США, яка з 2011 р. була 
виголошена  з  достатньою  відвертістю,  вважається  силове  та 
політичне  стримування  Китаю,  хоча  такі  настанови  не 
заперечують обережної лінії поведінки та свідомого уникнення 
критичного загострення двосторонніх відносин. 

Визначення як поточних пріоритетних цілей зміни владних 
режимів  у  Сирії  та  Ірані  створює  ефект  контрольованого 
продовження  «арабської  весни»,  яку  офіційний  Вашингтон 
визнав  проявом  демократичного  руху.  У  цьому  контексті 
вважається,  що  встановлення  в  Сирії  лояльного  до  США 
політичного  режиму  дозволяє  покінчити  з 
військово-політичною присутністю Росії на Близькому Сході та 
суттєво скоротити вплив Ірану в країнах цього регіону. Проте на 
практиці падіння світських авторитарно-брократичних режимів 
у  низці  країн  Арабського  Сходу  призводить  до  заміни  їх 
угрупованнями, що являють різні політичні течії ісламу. Утім, 
ситуативно  політичне  керівництво  США  не  бачить  у  цьому 
прямої  загрози  для  власних  інтересів  на  Близькому  Сході, 
оскільки  посилення  ісламського  компонента  в  азійському 
регіоні не спричиняє скорочення теперішньої домінуючої ролі 
США,  і  водночас  створює  прямий  тиск  на  основних 
євразійських акторів, включаючи Китай, Індію, Росію, а також 
Європейський Союз. 
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У політико-економічній літературі почастішали прогнози, 
згідно  з  якими протягом найближчих  10 років  руйнівні  хвилі 
кризи,  пік  яких  очікується  в  2012–2015  та  2017–2019  рр., 
можуть  підірвати  економічну  могутність  теперішніх  світових 
лідерів, насамперед США та ЄС. Вважається ймовірним, що в 
період  другої  хвилі  кризи  (2012–2015  рр.)  зазнає  занепаду 
світова  фінансова  система,  побудована  на  пануванні  долара 
США як єдиної резервної валюти. За теорією, що ґрунтується на 
поєднанні  перебігу  різних  циклів  економічної  динаміки  та 
кон юнктури,  світова  економіка  перебуває  у  фазі  «великихʼ  
потрясінь»  третього  еволюційного  циклу  індустріальної  стадії 
капіталізму,  у  процесі  якої  повинна  розпочатися  зміна 
системних  циклів  нагромадження  капіталу  та  можлива  зміна 
лідера світового економічного розвитку [13]. 

Зі структурного боку світ усе більше нагадуватиме мозаїку 
великих ринкових просторів у Східній та Південно-Східній Азії, 
Європі,  Північній  та  Південній  Америці,  пострадянському 
просторі  та  Арабському  Сході,  що  формуються  довкола 
регіональних  держав-лідерів,  жодна  з  яких  не  зможе 
претендувати  на  роль  глобального  гегемона.  Висловлюються 
припущення,  що  до  Північноамериканського  союзу 
приєднається  і  Велика  Британія,  тісно  пов язана  зі  СШАʼ  
фінансовими  інтересами,  яка  досі  намагалася  посісти  роль 
зв язкової ланки між Америкою та Європою.ʼ

Переміщення  центру  нагромадження  капіталу  в  Азію 
означатиме неминуче скорочення споживання в США та країнах 
ЄС, одночасно із зростанням матеріального добробуту значної 
частини населення КНР та інших азійських країн.  Збереження 
високих  темпів  розвитку  китайської  економіки  вказує  на 
можливість збільшення її загальної частки у світовому ВВП та 
розширення використання юаня в зовнішній торгівлі. З червня 
2010  р.  китайська  валюта  почала  використовуватися  в 
експортно-імпортних операціях.  За статистичними підсумками 
2010  р.,  китайський  юань  (женьміньбі)  у  зовнішній  торгівлі 
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використовували  365  китайських  компаній-експортерів,  які 
приймали оплату своєї продукції в національній валюті. 

Відмова від використання долара США в торгівлі Китаю з 
іншими країнами набула значного розмаху. Угоди про перехід 
на  юань  та/або  інші  національні  валюти  в  торгівлі  було 
укладено  з  Японією,  Росією,  Україною,  Чилі,  Бразилією  та 
країнами  АСЕАН.  У  вересні  2012  р.  канцлер  А. Меркель  і 
прем єр  Держради  КНР  Вень  Цзябао  виступили  з  спільноюʼ  
заявою про переведення розрахунків у торгівлі між Німеччиною 
та  Китаєм  на  євро  та  юані.  З  Іраном  Китай  перейшов  на 
розрахунки за бартерними схемами. Цей приклад наслідували і 
деякі  інші  країни.  Індія  та  Іран  перейшли  до  розрахунків  у 
рупіях. 6 вересня 2012 р. з явилось офіційне повідомлення проʼ  
готовність банківської системи Китаю до розрахунків у торгівлі 
сирою  нафтою  за  юані,  за  чим  послідувала  формальна  згода 
Росії здійснювати продаж нафти без використання долара США 
[14].

Піднесення ролі Китаю найвідчутніше саме в економічній 
сфері. Лише за період 2001–2011 рр. ВВП КНР зріс у понад 5 
разів (у поточних цінах) і 2011 р. перевищив 10 трлн. юанів, що 
в 30 разів перевищує показники 1978 р. 2010 р. темпи зростання 
економіки  Китаю  становили  10,3%.  За  період  1979–2011  рр. 
щорічне  зростання  доданої  вартості  в  промисловості  (в 
співмірних цінах) становило в середньому 11,6%. За 2011 р. цей 
показник збільшився на 8,9% і досяг 4,26 трлн. юанів. З 1996 р. 
за  виробництвом  сталі,  вугілля,  цементу  (53%  світового 
виробництва), хімічних добрив, телевізорів і деяких інших видів 
товарів Китай вийшов на перше місце у світі. На межі 2010-х рр. 
Китай став лідером і з виробництва та продажу автомобілів. 

За паритетом купівельної спроможності (ПКС) ВВП Китаю 
вже перевищує показник ВВП США. При цьому уникнути спаду 
в  економіці  Китаю  допомогла  переорієнтація  економіки  на 
розвиток внутрішнього ринку, чому сприяло інвестування понад 
4  трлн.  юанів  у  збільшення  внутрішнього  споживання.  Якщо 
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китайському  керівництву  вдасться  налагодити  розробку 
технологій шостого технологічного укладу та обігнати США за 
обсягом  і  конкурентоспроможністю  наукових  і 
дослідно-конструкторських  робіт,  це  створить  підґрунтя  для 
подолання технологічної залежності від західних країн, у яких 
Китай  досі  був  змушений  купувати  сучасні  технології  й 
обладнання.  За  прогнозними  оцінками,  2025  р.  на  КНР 
припадатиме  принаймні  п ята  частка  світових  витрат  наʼ  
НДДКР.

Попри збереження контактів і регулярного діалогу на рівні 
урядів, міністерств і бізнес-асоціацій конкуренція між США та 
Китаєм  вже  набула  гострих  форм,  включаючи  застосування 
різноманітних  форм  обмежень,  стримування  та 
зовнішньополітичного  маніпулювання.  У  перспективі  це 
загрожує небезпечним загостренням стосунків між провідними 
державами  та  втягненням  до  суперечностей  між  ними  низки 
регіональних  держав.  Вірогідно,  США  будуть  намагатися 
всіляко  використовувати  суперечності  між  КНР  та  Індією, 
конкуренція  між  якими  може  набути  значення  одного  з 
головних  вузлів  суперництва  в  Азії  ХХІ  ст.  Утім,  на 
теперішньому  етапі  головну  роль  безперечно  відіграють  саме 
американо-китайські  суперечності  й  антагонізми.  У  цьому 
контексті перехід Китаю та інших країн у торгівлі нафтою на 
власні  валюти загрожує згортанням ролі  долара як  основного 
засобу  в  міжнародних  розрахунках  і  неминучим скороченням 
споживання  в  США.  Якщо  американському  керівництву  та 
банківській системі не вдасться загальмувати процес витіснення 
долара  з  міжнародної  торгівлі,  ВВП  США,  половину  якого 
складають  суто  фінансові  операції  та  послуги,  може 
скоротитися до $7-8 трлн. [15].

Відмова  від  нафтодоларів  як  специфічного  засобу 
розрахунків спочатку може спричинити збільшення відсотків за 
борговими  зобов язаннями  уряду  США  і  скороченняʼ  
зовнішнього  попиту  на  американські  борги,  а  згодом 
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позначиться  на  зростанні  банківських  процентних  ставок, 
подорожчанні  нафти,  газу  та  основних  груп  товарів  на 
американському ринку, зменшенні доходів у ринковому секторі, 
згортанні  надходжень до бюджету і  державних витрат зі  всіх 
статей видатків. За таких обставин загальний борг США, який 
за  приблизними  розрахунками  становить  понад  $60  трлн., 
ставить  під  сумнів  саму  можливість  відновлення  перспектив 
економічного  відновлення  та  зростання.  Передбачаючи 
вірогідність  такого розвитку подій,  окремі політичні  експерти 
прогнозують,  що  в  разі  обвалу  світової  фінансової  системи 
США  мають  використати  власні  військові  переваги  та 
запропонувати  провідним  державам  обнуління  зовнішніх 
боргових  зобов язань.  Американський  політолог  Я.ʼ  Бреммер 
вважає цілком можливим застосування глобального «нульового 
варіанта»  (G-0),  який  дозволить  США скинути  із  себе  наявні 
фінансові зобов язання, від чого найбільшою мірою постраждаєʼ  
Китай,  який  усе  ще  залишається  головним  кредитором 
казначейства  та  спонсором  бюджетного  дефіциту  США.  Як 
компенсацію за величезні очікувані збитки Я. Бреммер вважає 
за доцільне запропонувати Китаю «свободу рук» у Сибіру та на 
російському Далекому Сході. Утім, вірогіднішим усе ж виглядає 
просування  геоекономічної  експансії  КНР  у  бік 
Південно-Східної  Азії,  що потребує встановлення контролю в 
Південно-Китайському морі,  привабливість  якого,  між іншим, 
зумовлена  покладами  вуглеводнів.  Заради  цього  Китай  має 
передусім встановити свій суверенітет над архіпелагом Спратлі, 
на який висувають претензії також В єтнам, Тайвань, Філіппіни,ʼ  
Малайзія та Бруней. Переплетіння міжнародних суперечностей 
дозволяє  США  вибудовувати  складну  систему  стримування 
КНР і навіть спровокувати локальний конфлікт. Утім, оскільки 
через  внутрішньополітичні  міркування  Вашингтон  навряд  чи 
згодиться  розпочати  повномасштабний  воєнний  конфлікт  з 
Китаєм,  поширення  домінування  Китаю  в  Східній  Азії  –  це 
радше питання часу, ніж питання перспективи [16].

63



С.В. Толстов

Попри  існуючі  переваги  США  та  ЄС  як  двох 
взаємопов язаних  і  домінуючих  центрів  сучасної  міжнародноїʼ  
системи, світ ХХІ ст. виглядає багатополярним, побудованим на 
основі  взаємодії  та  співіснування  великих  регіональних 
об єднань, таких, як Північноамериканський союз на базі зониʼ  
НАФТА, ЄС з деякими прилеглими країнами Європи, Китай у 
зв язці  з  країнами  Південно-Східної  Азії,  об єднанняʼ ʼ  
пострадянських держав на базі Митного союзу та ЄЕП, а також 
деяких інших об єднань за участі  латиноамериканських країн,ʼ  
де  простежується  ймовірне  лідерство  Бразилії,  декількох 
угруповань  ісламських  країн  та  інших  альянсів  і  митних 
об єднань в Африці та Південній Азії. ʼ

За  умов  глобальної  економічної  кризи  посилюються 
суперечності  між  двома  тенденціями,  які  визначають 
позиціонування та мотивацію рішень, ухвалюваних політичним 
керівництвом  провідних  держав  світу.  Наслідки  змін  у 
співвідношенні  потенціалів  основних  країн  простежуються  в 
посиленні  суперництва  та  конкуренції.  Водночас  обставини 
економічної  та  фінансової  взаємозалежності  до  певного  часу 
можуть стримувати  конфронтаційну  поведінку,  підштовхуючи 
до  пошуку  прийнятних  форм  глобального  регулювання.  Ці 
чинники  виявляються  у  встановленні  діалогу  без  надмірної 
артикуляції  аксіологічного  складника  та  досягнення 
гомогенності. За інших обставин діалог у форматі G-20 взагалі 
міг би не відбутися. 

Взаємодія  у  форматі  глобального  регулювання  сприяє 
пошуку форм гармонізації інтересів та узгодження підходів до 
нагальних  питань  у  контексті  регулювання  економічних 
процесів,  валютно-фінансових  відносин,  локалізації 
конфліктних питань політичного і безпекового характеру. Проте 
цей  баланс  –  між  факторами  суперництва,  конкуренції  і 
конфронтації,  з  одного  боку,  і  гармонізації  та  узгодження 
принципових  інтересів  –  з  другого,  залишається  надзвичайно 
крихким,  оскільки  кожна  з  провідних  держав  дотримується 
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власних  пріоритетів  і  вподобань.  Саме ця  обставина  гальмує, 
якщо  не  унеможливлює  досягнення  згоди  з  принципових 
глобальних проблем, що визначає надто млявий темп зближення 
підходів  і  пошуку  порозуміння  між  провідними  акторами. 
Водночас  політичне  керівництво  провідних  держав  перебуває 
під  тиском  чинників  необхідності,  які  змушують  їх  досягати 
принаймні  часткових  компромісних  рішень,  що  дозволяють 
уникати небезпечного загострення суперечностей та запобігати 
найруйнівнішим наслідкам імовірної конфронтації. Такі форми 
взаємодії вочевидь не можна визнати міцними та стабільними, 
оскільки ухвалення політичних рішень, що визначають політику 
і  стратегічний  курс  провідних  держав  залишається 
прерогативою їх керівних органів  на національно-державному 
рівні  та  різною  мірою  залежить  від  впливу  конкуруючих 
транснаціональних бізнесово-фінансових  структур. 

Навіть якщо уявити, що на міжнародному рівні, у форматі 
багатосторонніх  узгоджень,  політичне  керівництво  провідних 
держав зможе знайти певну форму пом якшення суперечностейʼ  
і визначити сферу їх спільного інтересу, це ще не означатиме, 
що  такі  рішення  будуть  підтримані  на  рівні  національних 
політичних  систем.  Тому  за  умов  домінування  у  світовій 
політиці  групи  великих  держав  комплекс  обмежень  і 
регулюючих  імпульсів  міжнародної  системи  не  є  вичерпним, 
оскільки  перебуває  під  впливом  «позасистемних»  чинників  у 
вигляді  розстановки  сил між владою та  опозицією в окремих 
країнах  та  спроможності  владних  кіл  цих  країн  сформувати 
національний  політичний  консенсус  із  нагальних  питань 
міжнародної політики та безпеки. 

За  умов глобальної  економічної  кризи  ледь не  головним 
завданням, яке постало перед лідерами країн групи G-20, було 
реформування міжнародної фінансової системи. Зі змістовного 
боку  саме  від  корекції  і  вдосконалення  системи 
валютно-фінансових розрахунків у торгівлі та кредитній сфері 
залежатиме  характер  відносин  між  провідними  державами  та 
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регіональними економічними блоками країн, формування яких 
прискорилося від кінця ХХ ст. Однак з огляду на це досі немає 
підстав розраховувати на досягнення не тільки консенсусу, але 
й порозуміння та прийнятної  координації  позицій між США і 
ЄС  як  емісійними  центрами  «системного  ядра»  і  низкою 
«незахідних»  країн.  Керівники  МВФ  (Д. Стросс-Кан)  і 
Світового  банку  (Р. Зелік),  які  визнавали  необхідність 
проведення реформи світової фінансової системи, в 2011–2012 
рр. залишили свої посади. 

Натомість 14 квітня 2011 р. країни БРІКС (Бразилія, Росія, 
Індія,  Китай  і  Південно-Африканська  Республіка)  підписали 
меморандум  про  співпрацю  державних  фінансових  установ, 
який  передбачає  взаємне  надання  кредитів  у  національних 
валютах. Таким чином, попри невизнання чи ігнорування кризи 
світової фінансової системи з боку США, Китай і низка інших 
країн  розвивають  альтернативні  системи  розрахунків  і 
грошового  обігу.  З  цього  боку  саме  Китай,  уряд якого  уклав 
серію угод  з  основними торговельними партнерами,  виглядає 
очевидним  лідером.  Угоди  про  валютні  свопи  в  юанях  було 
укладено з центральними банками та регулюючими установами 
Гонконгу,  Південної  Кореї,  Малайзії,  Білорусі,  Індонезії, 
Аргентини,  Чилі,  України.  Інші  країни  також  почали  все 
частіше  укладати  міжурядові  угоди  про  розрахунки  в 
національних валютах. 

Про  принципові  наміри  китайського  керівництва  надати 
юаню (женьміньбі) функцію світової валюти свідчило інтерв юʼ  
голови КНР Ху Цзіньтао  газетам  «The  Wall  Street  Journal»  та 
«The Washington Post» (16 січня 2011 р.). Напередодні візиту до 
США і зустрічі з Б. Обамою Ху Цзіньтао заявив, що теперішня 
валютна система, у якій долар посів головну роль, є «продуктом 
минулого».  Ху Цзіньтао  послався  на  негативний  вплив 
фінансової політики Федеральної резервної системи США, яка 
розпочала  викуп  американських  федеральних  боргових 
облігацій з метою зниження довгострокових процентних ставок. 
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На  думку  китайського  керівництва,  така  політика  провокує 
інфляцію  в  країнах,  що  розвиваються.  Відтак,  за  словами 
китайського  лідера,  провідні  країни  мають  «відмовитися  від 
ментальності “гри з нульовою сумою” періоду холодної війни» 
[17]. 

Іншим  можливим  засобом  гармонізації  міжнародних 
розрахунків  вважається  міжнародна  платіжна  система  CLS 
(Сontinuous  linked  settlement),  створена  провідними  ділерами 
валютного ринку ще 1997 р. Ця система забезпечує конверсію 
валютних операцій через заснований у 1999 р.  розрахунковий 
CLS Bank, що має видану міністерством фінансів США ліцензію 
на проведення валютних операцій. Акції банку розподілені між 
67  фінансовими  установами  із  сімнадцяти  країн.  Від  початку 
своєї діяльності банк обслуговував розрахунки в семи провідних 
валютах (доларі  США, євро, японській  йені,  фунті  стерлінгів, 
швейцарському  франку,  канадському  та  австралійському 
доларах).  Згодом  розрахунки  почали  здійснюватися  в  17 
валютах,  включаючи  данську  крону,  гонконгський  долар, 
корейський  вон,  норвезьку  крону,  сінгапурський  долар, 
новозеландський долар, південноафриканський ранд, шведську 
крону, мексиканський песо та ізраїльський шекель.

Китайські  фінансові  установи  й  експерти  вражають  за 
доцільне  повернення  прив язки  світових  валют  до  золотогоʼ  
стандарту,  скасованого  під  тиском  США  та  МВФ  усередині 
1970-х рр.  Так чи інакше,  процес відмови від долара США в 
розрахунках  набуває  обертів,  що  спричиняє  надто  негативні 
очікування у фінансових колах США і ЄС, які вдалися до суто 
емісійних  методів  покриття  дефіциту  державних  бюджетів  і 
поліпшення стану ліквідності провідних банків. 

Як  альтернативу  сфері  домінування  США  та  ЄС,  які 
залишаються  провідними  акторами  сучасної  міжнародної 
системи,  низка  країн  G-20  здійснює  наполегливі  спроби 
розвитку  власних  регіональних  економічних  альянсів  із 
власними  резервними  валютами  та  політичними  критеріями. 
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Зокрема,  четвертий  саміт  країн  БРІКС (Нью-Делі,  29  березня 
2012  р.)  завершився  підписанням  угоди  про  створення  Банку 
розвитку  БРІКС,  який  має  забезпечувати  надання 
країнам-учасницям  торговельних  кредитів  у  національних 
валютах  [18].  Якщо  цим  країнам  вдасться  створити  власні 
багатосторонні  інституції  у  фінансово-економічній  сфері,  це 
буде вирішальним кроком у бік матеріалізації багатополярного 
характеру міжнародної  системи через  створення  альтернативи 
існуючим міжнародним фінансово-економічним установам, які 
забезпечують домінуючу роль США, ЄС та Японії та слугують 
фінансово-економічним  механізмом  підтримки  їхнього 
сучасного статусу.

За загальними очікуваннями, перша половина ХХI ст. буде 
позначена посиленням економічної та політичної ваги азійських 
країн.  За  численними  прогнозами  консалтингових  компаній  і 
дослідницьких відділів провідних банків, у 2030 р. до переліку 
найбільших економік світу ймовірно входитимуть Китай, США, 
Індія,  Японія,  Бразилія,  Росія,  Індонезія,  Німеччина та Велика 
Британія.

У політичному контексті висловлюються припущення, що 
конкурентні  відносини  між  азійськими  державами  дозволять 
США,  і  в  деяких  випадках  можливо  Японії,  відігравати  роль 
позарегіональних, чи парарегіональних балансирів, дозволяючи 
змінювати  баланс  сил  на  свою  користь  і  не  допускати 
надмірного  посилення  впливу  якоїсь  із  континентальних 
держав.  Прогнозування  суперечностей  між  Китаєм  та  Індією 
ґрунтується  на  аналогіях  з  попередніми  міжсистемними 
переходами,  яким  передували  загострення  конкуренції  між 
Великою Британією та Німеччиною наприкінці  ХІХ ст.,  і  між 
США і СРСР після Другої світової війни. 

Уже  на  теперішньому  етапі,  який  можна  впевнено 
розцінювати  як  початок  переходу  до  багатополюсної 
міжнародної  системи,  можна  допустити  можливість  її 
функціонування в двох різних форматах – жорсткому і м якому.ʼ  
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Такі  різні  форми  були  властиві  і  біполярній  міжнародній 
системі,  яка  була  спочатку  встановлена  в  доволі  жорстких 
формах, а згодом, із середини 1960-х рр., еволюціонувала в бік 
пом якшення та відносної децентралізації. ʼ

Специфіка  багатополярної  системи  полягає  в  тому,  що 
різні  об єднання  держав можуть  створювати  та  застосовуватиʼ  
різні нормативні системи, різні міжнародно-правові режими та 
різні  інституціональні  структури.  Жорсткість  системи 
визначатиметься становищем і ступенем впливу країн-лідерів, з 
тією лише різницею, що в біполярній системі таких країн лише 
дві,  а  в  багатополярній  системі  їх  кількість  залежить  від 
кількості  регіональних  об єднань,  у  яких  вони  посідаютьʼ  
домінуюче становище.

Характер  і  особливості  переходу  до  багатополюсної 
міжнародної  системи,  які  можна  оцінювати  на  підставі 
поточного  емпіричного  матеріалу,  залежать  від  глибини  та 
часових  меж  світової  економічної  кризи.  За  умов  жорсткого 
загострення світової  системної  кризи надто вірогідним можна 
вважати  перехід  відносин  між  провідними 
політико-економічними  центрами  у  фазу  неприхованого 
суперництва  чи конфлікту.  У цьому випадку  виглядає  цілком 
вірогідною  відмова  деяких  регіональних  об єднань  відʼ  
використання існуючих міжнародних фінансових інститутів та 
створення  альтернативних  структур.  Наприклад,  коли  на 
Петербурзькому  міжнародному  економічному  форумі  2007  р. 
президент  Росії  В. Путін  зауважив,  що  існуючі  міжнародні 
організації  «неповною  мірою  справляються»  з  регулюванням 
глобального міжнародного ринку й запропонував подумати про 
створення євразійського аналога Світової організації торгівлі, на 
Заході  це  тлумачили  як  прояв  антиамериканізму  та  спробу 
підірвати  підвалини  міжнародної  економічної  системи  [19]. 
Натомість у 2012 р. плани створення регіональних регулюючих 
і  кредитно-фінансових  структур  висуваються  та  широко 
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обговорюються  в  урядах  Німеччини,  Японії  та  інших  країн 
нещодавно монолітного західного світу. 

Останнім часом з являлися повідомлення про плани урядуʼ  
Японії створити нову систему кредитування на основі валютних 
резервів  країн  АСЕАН,  Китаю,  Південної  Кореї  та  Японії  з 
метою захисту економік регіону від впливу боргової кризи в ЄС. 
У свою чергу, міністр фінансів ФРН В. Шойбле запропонував 
створити європейський антикризовий фінансовий механізм для 
країн єврозони, що дозволило б уникнути звернення до МВФ у 
таких  випадках,  як  криза  державних  фінансів  Греції.  За  його 
словами,  країни  ЄС «не можуть  дозволити  перетворити  нашу 
єдину  грошову  одиницю  на  м яч  для  гри  міжнароднихʼ  
спекулянтів.  Ми не плануємо створювати інститут,  який буде 
конкурувати  з  Міжнародним  валютним  фондом,  але  для 
внутрішньої структури зони євро нам потрібна організація, яка 
буде мати досвід МВФ і схожі виконавчі права» [20].

У випадку, якщо за перебігу глобальної економічної кризи 
вдасться  уникнути  небезпечного  загострення  відносин  між 
провідними  державами,  це  залишатиме  перспективу  для 
поступовішого  перерозподілу  силових  і  владних  чинників, 
продовження діалогу сторін та ухвалення мінімально достатніх 
узгоджених  рішень.  Однак  і  за  такого  варіанта  переходу  до 
багатополярності  навряд  чи  вдасться  уникнути  низки 
регіональних  криз  і  конфліктів.  Цілком  можливо,  що  як  і  за 
попередніх  перехідних  станів,  включаючи  кризу  біполярної 
системи (1989–1991 рр.) та становлення однополярного режиму 
(1991–1994 рр.), основні гравці намагатимуться уникати прямих 
силових  зіткнень  і  безпосереднього  втягнення  до  військового 
протистояння. Тому, у випадку порівняно мирного становлення 
багатополюсної  міжнародної  системи  найвірогіднішим 
уявляється  співіснування  двох,  або  навіть  трьох  основних 
центрів  (США,  ЄС і  Китай),  які  виступають  як  асиметрично 
пов язані  та  різною  мірою  конкуруючі  між  собою  центриʼ  
системоутворення й міжнародного впливу. 
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The  author  analyses  features of  transitional  periods, which 
reflect changes in the evolution of the international system and its 
transition to a new structural  quality.  The current global economic 
crisis is  considered  as  a  stage and  a  factor that  accelerates  
structural  changes  within the  international  system. Contemporary 
processes present convincing signs of gradual development towards  
the multipolar international system.

Keywords: international  system,  evolution, crisis,  polarity,  
polycentrism, transition. 

В  статье  рассмотрены  особенности переходных 
периодов,  которые  отражают  сдвиги  в  эволюции 
международной системы и ее переход к новому качественному 
состоянию. Современный глобальный  экономический  кризис 
рассматривается  как  этап и  фактор,  который  ускоряет 
структурные  изменения  в системе  международных 
отношений. В  современных  процессах присутствуют 
убедительные признаки  постепенного перехода  к 
многополярной международной системе.

Ключевые  слова:  международная система,  эволюция,  
кризис, полярность, многополярность,  переходной этап. 
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