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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед сучасних тенденцій світового розвитку можна

виділити процеси глобалізації та регіоналізації. Обидва ці
феномена виникли у другій половині ХХ ст., але на початку
ХХI ст. наповнилися новим змістом, що дозволило виділити
в процесах глобалізації принципово новий, сучасний етап, а
стрімке зростання інтеграційних угруповань позначити як
другу хвилю регіоналізму, або як "новий регіоналізм". Ці
відмінності та особливості диктують необхідність розгляду
процесів глобалізації та регіоналізації з нових позицій, оск-
ільки, по-перше, проблема регіоналізації в умовах зроста-
ючої глобалізації є актуальними для сьогодення, оскільки
мають вагомий вплив на соціально-економічне і політичне
життя світової спільноти, по-друге, тому, що проблема регі-
оналізації полягає у визначенні складу регіонів для цілей
державного управління як для розвинених країн, так і для
країн, які здійснюють перетворення в пострадянському світі,
по-третє, посилення процесів глобалізації призводить до
необхідності виявлення процесів, що визначають логіку і
акценти сучасного регіонального розвитку, який власне і
відображається у процесах регіоналізації.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення процесів регіоналізації та гло-

балізації та їх ролі у формуванні геополітичного і геоеконо-
мічного простору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми глобалізації та регіоналізації перебувають у

центрі уваги багатьох сучасних українських та зарубіжних
науковців, представників різних соціально-гуманітарних
наук, таких як О. Бабуріна [1], І. Валлерстайн [2], О. Гонта
[4], Т. Зонова [5], О. Кукарцев [7], І. Лопушинський [8],
О. Лютак [9], Г. Мосей [10], В. Новицький [11], І. Осадча [12],
В. Реутов [14] та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процеси глобалізації в силу притаманних їм сприятли-

вих можливостей і ризиків знаходяться в центрі суспільної
уваги та наукових дискусій і викликають різну реакцію у всіх
сферах світового співтовариства. Безпосередніх учасників
цих процесів прийнято ділити на дві категорії: країни-суб'єк-
ти (globalization-makers) і країни-об'єкти (globalization-
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takers) [1]. Якщо перша група країн демонструє позитивний
потенціал глобалізації, то в другій яскраво проявилися її
негативні сторони, що вимагає радикального перегляду пол-
ітики країн-лідерів та провідних міжнародних інститутів і ще
раз підтверджує актуальність аналізованих процесів. Гло-
балізація — це процес глобального географічного поширен-
ня якого-небудь явища у міжнародному масштабі. Кількість
країн, що залучаються до процесу глобалізації, весь час
збільшується.

Тенденції до розширення і поглиблення різних форм
глобалізації та економічної інтеграції призвели до широко-
го поширення термінів "регіоналізм" і "регіоналізація". Одні
автори вважають, що широку популярність вони отримува-
ли дещо пізніше, ніж терміни "глобалізм" і "глобалізація", а
причиною їх частої появи в сучасній науковій літературі став
розпад біполярного світу, падіння соціалістичного табору в
Східній Європі, а потім і розпад СРСР.

Інші — навпаки, відзначають, що це явище існує протя-
гом всієї історії розвитку людства. Так, Н. Косолапов вва-
жає, що "...без явища регіоналізації навряд чи могли існу-
вати і встояти середні й великі держави не тільки в давнину
і середньовіччя, а й нового та новітнього часу. Мабуть, істо-
рія складається з послідовності циклів "стягування" і руйну-
вання держав ...регіоналізація — одна з форм стадій "стя-
гування", суть якої — у формуванні на основі й за допомо-
гою розвитку інтенсивних і глибоких для свого часу інтер-
національних зв'язків нових, більших інтеграцій (соціально-
територіальних систем), тобто спілок, конфедерацій тощо"
[6, с. 72].

У даний час поняття "регіоналізм" і "регіоналізація"
фактично злилися в одне. У загальному вигляді — це кон-
цепції, які допомагають вивчати природу регіонального
співробітництва. Їх відмінності полягають у тому, що кон-
цепція регіоналізації робить наголос на розумінні регіональ-
ної інтеграції як процесу, а концепція регіоналізму вивчає
теоретичні аспекти цього ж самого явища.

Посилення процесів регіоналізації розуміють і як
відповідь на сили глобалізації (зростаюче усвідомлення ре-
гіональних інтересів перед обличчям глобальних впливів), і
як проміжну зупинку на шляху до повної глобалізації (ство-
рення регіональних блоків як перший крок у становленні
загальної політико-економічної системи). Деякі автори вва-
жають, що регіоналізація — це глобалізація в обмеженому
масштабі, у межах держави, що створює регіональні об-
'єднання, або реакція країн-учасників інтеграційних процесів
на посилення глобалізації [13, с. 15—40]. Адже європейські
держави, які були централізованими, саме під впливом гло-
бальних викликів провели регіоналізацію та децентраліза-
цію своїх державних структур.

Отже, регіоналізація розглядається лише як еволюцій-
на ланка в процесі розвитку загальної глобальної економіч-
ної системи, тому "глобалізація — на думку І. Осадчої —
органічно пов'язана з процесами регіоналізації. Створення
регіональних організацій, число яких постійно зростає, —
це і є свого роду щаблі глобалізації. Одночасно це спосіб
досягнення ефекту від масштабу, оскільки окремим краї-
нам подібні організації можуть забезпечити деякий захист
від негативних наслідків глобалізації" [12, с. 3].

Але існують і протилежні погляди, суть яких полягає в
наступному. Розширення регіонального співробітництва в
значній мірі стало відповіддю на процеси глобалізації, адже
саме глобалізація примусово створює такі умови розвитку,
які потребують взаємодії спільнот у масштабах, які переви-
щують територію держави. Тому, багато країн розглядають
можливість створення або входження до інтеграційних со-
юзів як спосіб уникнути негативних процесів, пов'язаних з
глобалізацією, і як найбільш ефективний шлях підвищення
конкурентоспроможності як окремих країн, так і всього ре-
гіону в цілому. Передбачається, що налагодження регіональ-

них економічних зв'язків створює більш плідні умови і перс-
пективи для розвитку в політичній, економічній, культурній
та інших сферах, а також з'являється більше можливостей
для боротьби з викликами глобалізації.

Тому нові регіональні угруповання суттєво відрізняють-
ся від попередніх. Вони включають у себе більше країн, у
них більш широкі можливості інтеграції держав, що знахо-
дяться на різних рівнях економічного розвитку. Теоретично
новий регіоналізм повинен гарантувати країнам з більш низь-
ким рівнем розвитку вигідну інтеграцію з головними цент-
рами світової економіки.

На думку польського економіста Г. Мосей, "раціональ-
на модель регіонального співробітництва відкриває мож-
ливість економічної інтеграції країн з великою диференціа-
цією економік, з різними традиціями і моделями розвитку.
Динамічне зростання торгівлі товарами, послугами, а також
приплив іноземних капітальних вкладень в інфраструктуру,
освіту і науку веде до встановлення більш тісних зв'язків між
підприємствами. ...Саме така модель інтеграції є найбільш
ефективною з точки зору реального пристосування до умов
глобалізації" [10, с. 28].

Таким чином, проблема регіоналізації в загальному виг-
ляді — це проблема виявлення напрямів і тенденцій у регіо-
нальному розвитку в умовах глобалізації і трактування ос-
танньої на основі подання про глобальну мережу регіонів.
Існує два протилежних припущення: одне полягає в тому,
що процес глобалізації знижує рівень суверенітету окремих
регіонів, а інше твердження вказує на підвищення ступеня
автономності та значення регіону в національній та світовій
економіці.

Важливо відзначити, що регіоналізація здійснюється в
різних формах (способах):  шляхом виділення ад-
міністративних регіонів федеральних округів усередині краї-
ни (регіоналізація зверху); організації самокерованої гро-
мади або поява нового регіону всередині існуючої адмініст-
ративної схематизації, відмінного від оточуючих (регіоналі-
зація знизу); формування транскордонних регіонів і блоків
країн або асоціацій регіонів (контрактно-горизонтальна ре-
гіоналізація). Отже, проблема регіоналізації — це пробле-
ма виявлення загальних тенденцій в процесах регіоноутво-
рення в умовах багатофакторної глобалізації.

Регіоналізація відбувається на двох рівнях: на мак-
рорівні та мікрорівні.

На макрорівні регіоналізації частина державних функцій
переходить на більш високий ієрархічний рівень до регіо-
нальних організацій. У широкому сенсі йдеться про те, що
коло джерел політичної підтримки уряду (а значить, і
суб'єктів, у чиїх інтересах формується економічна політи-
ка) виходить за рамки територіально-державних кордонів.

Сучасні глобалізаційні процеси стимулюють як добро-
вільну, так і вимушену передачу влади: по вертикалі — над-
національним інститутам і регіональним урядам, по горизон-
талі — ринковим силам.

Економічна глобалізація і політична взаємозалежність
усього світового суспільства змінюють поведінку держав на
міжнародній арені, змушуючи їх адаптуватися до глобалі-
заційних тенденцій сучасності. Як зазначає І. Валерстайн,
усі держави, незалежно від території, розмірів, потужності,
слабшають перед технологічними і фінансовими змінами,
що відбуваються, а також інтеграцією національних еко-
номік у єдиний світовий ринок [2, с. 33]. Глобалізація змен-
шує роль держави, посилюючи політичні ресурси тих груп,
які прагнуть обмежити державні повноваження на ринку.

Європейський Союз є найкращим прикладом вертикаль-
ної передачі влади нагору. Держави, що входять до складу
Європейського Союзу, більше не є єдиними центрами вла-
ди в межах своїх власних кордонів. Політичні процеси, що
відбуваються в ЄС, можуть бути охарактеризовані як "над-
національні". Серед інститутів ЄС особливо важливе поло-
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ження займає Рада міністрів, оскільки вона має в своєму
розпорядженні правові інструменти, що дозволяють фор-
мулювати і проводити політику з мінімальним збитком для
національної демократії. З усіх цих інструментів найбільш
значними є "регулятивні", оскільки вони мають статус зако-
ну. Протиріччя, що виникають з приводу тлумачення і зас-
тосування цих регулятивних правил тією чи іншою національ-
ною державою, вирішуються в Європейському Суді. З прий-
няттям Єдиної Європейської Угоди принцип одноголосності
в рамках Ради міністрів був замінений — для значного чис-
ла проблемних сфер — принципом кваліфікованої
більшості. Після чого цей принцип стали поширювати на все
більш і більш широке коло питань, так що сьогодні навіть у
провідних членів Союзу залишається все менше можливос-
тей вдаватися до права вето і в якихось випадках, теоретич-
но, вони можуть бути "заблоковані".

Стосовно ж до міжнародних економічних організацій
глобалізація означає появу численних нових "гравців" світо-
господарської системи (у першу чергу ТНК і неурядових
організацій), вплив яких за низкою параметрів можна по-
рівняти із впливом національних урядів. Взаємодію ТНК і
національних держав можна характеризувати як співробіт-
ництво і конкуренцію, у процесі якої зростає асиметрія еко-
номічної влади на користь ТНК, що вимагає посилення дер-
жавного регулювання зовнішньоекономічного блоку націо-
нальної економіки й участі держави в розробці колектив-
них міжнародних угод по регулюванню діяльності ТНК.

Отже, в умовах транснаціоналізації частина функцій
економічної діяльності національної держави або відмирає,
або трансформується. У наддержавні органи передаються
функції по координації різностороннього співробітництва.
З традиційних економічних функцій залишаються не-
обхідність забезпечення зовнішньоекономічної стійкості й
ефективності; нормативно-правове регулювання, стимулю-
вання структурних перетворень, науково-технічного прогре-
су, інноваційних змін; розвиток охорони здоров'я, освіти,
культури; регулювання блоку соціальних проблем тощо.
Однак набір цих функцій у розвинутих і країнах, що розви-
ваються, і можливості їхнього використання різні.

На мікрорівні (державному) регіоналізації простежуєть-
ся тенденція до розширення прав субнаціональних терито-
ріальних громад (регіональних, муніципальних і про-
вінційних). Регіоналізація в національних межах виявляєть-
ся у зростанні ролі місцевого самоврядування окремих те-
риторій, реалізації принципу субсидіарності при вирішенні
широкого кола економічних, соціальних та екологічних про-
блем окремих регіонів. Зосередження владних повноважень
у регіонах дає можливість впровадження соціально-еконо-
мічної стратегії держави. Але вертикальна передача влади
вниз під впливом глобалізаційних процесів також призвела
до появи потужних субнаціональних урядів, регіональної і
муніципальної влади, особливо у федеративних державах
(США, Канада, Швейцарія, Австралія).

Однією з визнаних форм співробітництва в Європі ста-
ли єврорегіони, які, виникнувши в країнах Західної Європи,
поступово поширилися на схід, у країни постсоціалістично-
го простору. Нині на європейському континенті створено та
функціонує близько ста таких структур. Так, зокрема, фе-
деральні землі Німеччини беруть участь у 28 єврорегіонах,
польські воєводства — у 15, повіти Румунії — у дев'яти, об-
ласті Республіки Білорусь — у п'яти та ін. Принагідно заз-
начимо, що в роботі єврорегіонів сьогодні вже беруть участь
і п'ять областей України [8, с. 9]. Створення єврорегіонів
призводить до співробітництва у всіх сферах життя, вирі-
шення таких проблем, як правова база, рівень економічно-
го розвитку територій, язикові, етнокультурні, політичні ба-
р'єри й ін. Тобто у необхідності сполучення стратегічних зов-
нішньополітичних цілей держав, що мають спільний кордон,
з інтересами й особливостями даних прикордонних регіонів.

Таким чином, єврорегіони як форма прикордонного
співробітництва не лише сприяють посиленню та поглиблен-
ню добросусідських відносин між державами, але й є своє-
рідним інструментарієм для інтеграції тієї чи іншої країни в
європейські об'єднання. Це особливо важливо для України
через наближення кордонів Євросоюзу до західних кор-
донів нашої держави [8, с. 9].

На сьогодні знизу проглядаються ознаки "держави-ре-
гіону", якій вже передається частина компетенції національ-
ного уряду і яка може самостійно виходити на міжнародну
арену. Держава стикається із загостренням локального на-
ціоналізму, що нівелюється під впливом НТР, із територі-
альними, етнічними вимогами незалежності. Міста і органі-
зована злочинність встановлюють свої транснаціональні
мережі.

У межах традиційного поля державності намічені водо-
розділи, що можуть поглиблюватись. В Європі, історичній
батьківщині сучасної національної держави, є регіони з оз-
наками бунтівних територій (Північна Ірландія, Каталонія,
Країна Басків, Корсика), з дуже різними за позиціями етно-
сами (як у Бельгії), амбіційним міським населенням, регіо-
нальними мафіями. Бунтівні регіони можна виявити на всіх
континентах. У країнах Латинської Америки є райони, що
контролюються партизанськими загонами, неурядовими
організаціями. Для Індії складною проблемою є вироблен-
ня ефективної політики в штатах Джамму та Кашмір. У низці
регіонів планети пожвавився іредентизм, тобто позиція об-
'єднання в межах однієї держави всіх членів певної етно-
мовної групи. Для Балкан, Кавказу та Криму поширення
настроїв такого роду відкриває перспективу переростання
міфів про історичну батьківщину, єдине коріння тощо у
збройні конфлікти і тривалі війни [7, с. 72].

Отже, глобалізація вносить істотні зміни в положенні
внутрішніх регіонів країни їх потенційну готовність до взає-
модії. Це проявляється в тому, що регіони стають більш за-
лежними від глобальних процесів і впливів; не тільки в ас-
пекті макроекономічної політики країн, але від власної ак-
тивності; нові можливості глобалізації дозволяють регіонам
не тільки впливати на своє становище, а й "обганяти" розви-
ток своєї країни. Втягування регіонів у глобалізацію відбу-
вається також шляхом формування просторово розділеної
мережної системи виробництва та обмінів. Регіони стають
учасниками глобальної конкуренції за капітали (матеріальні,
фінансові, соціальні та ін.), оскільки при прийнятті рішень
про інтенсивні капіталовкладення вирішальною обставиною
є знаходження відповідних умов, а не географічне розта-
шування території.

З цього можна зробити висновок, що глобалізація ста-
вить виклик перед регіонами і обумовлює необхідність ак-
тивізації учасників глобальних процесів виробництва і об-
міну. На думку багатьох вчених в області регіонології, од-
нією з особливостей регіоноутворення в світі є поява не тра-
диційно-адміністративної, а соціально-економічної регіона-
лізації. Існуюча адміністративна регіоналізація поступово
втрачає своє первинне значення в глобальних процесах.
Адже всередині деяких країн виділяються регіони, які за
своєю конкурентною потужністю перевершують традиційні
адміністративні територіальні одиниці.

Складний характер процесів глобалізації та регіоналі-
зації сприяє формуванню неоднозначних оцінок дослід-
ників. Одні вважають, що глобалізація і регіоналізація зна-
ходяться у взаємозв'язку і взаємно зміцнюють одна одну,
оскільки регіоналізація як одна з форм глобалізації, сприяє
скасуванню обмежень торгівлі та іншим формам міжнарод-
ної економічної діяльності. На регіональному рівні конкрети-
зуються, організаційно упорядковуються, моделюються
інтеграційні процеси, які на глобальному рівні мають уза-
гальнений характер. Поступово розширюючись, регіональні
організації відпрацьовують механізм економічного співро-
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бітництва, який стає надбанням світової спільноти на гло-
бальному рівні. Цей факт має відображення в системі міжна-
родних організацій: Організація європейського економічно-
го співробітництва, утворена в 1948 р. як регіональна орган-
ізація, з 1961 р. перетворилася на глобальну Організацію
економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), що сьо-
годні об'єднує країни усіх континентів [9, с. 67].

Але ж вона певною мірою і суперечить їй, оскільки ство-
рює нові кордони та обмеження на рух товарів, грошово-
капітальних ресурсів та робочої сили. За деякими оцінка-
ми, майбутнє світу визначатимуть не сучасні глобалізаційні
тенденції, а саме регіоналізм, який призведе до того, що весь
світ буде поділений на кілька потужних регіональних утво-
рень.

Згідно з іншими поглядами, ці процеси знаходяться в
стані протиріччя або, точніше, у суперечливій єдності, коли
відбувається чергування односпрямованих і різноспрямова-
них явищ. В одних випадках мета глобалізації не збігається
з цілями регіональної інтеграції, в інших — можливий якийсь
збіг, а в третіх спостерігається їх суттєве розходження. "Ре-
гіоналізація, — вважає Н. Іванов, — породжена глобаліза-
цією, і в той же час формування регіональних блоків пере-
шкоджає процесам глобалізації. Інтеграційні процеси все-
редині блоків дозволяють об'єднувати інтелектуальні та
матеріальні ресурси країн регіону і створити більш сприят-
ливі умови для їх економічного розвитку і конкурентних пе-
реваг на світовому ринку. Крім того, формування блоків —
це свого роду захисна реакція на дестабілізацію економіч-
ної ситуації і світові фінансові кризи" [3, с. 6]. З одного боку,
глобалізація в чомусь стирає межі між внутрішньою і зовні-
шньою сферами економічної діяльності, перетворюючи
зовнішні чинники у внутрішні, а з іншого — діє протилежна
тенденція: у світовій економіці формуються процеси нової
економічної регіоналізації. Але в останній час відповідні
процеси не тільки активізувалися, а й змінили свій харак-
тер. Раніше вони були засобом подолання відокремленості
регіонів, їх функція полягала у встановленні зв'язку між най-
ближчими регіонами. Зараз регіональні угруповання все в
більшій мірі починають виконувати координуючі функції і
об'єднаними зусиллями своїх учасників відстоювати інтере-
си останніх.

Сьогодні процеси регіоналізації "супроводжують" гло-
балізацію, а провідні "гравці" міжнародного ринку прагнуть
створити великі інтеграційні об'єднання, які б дозволили
збільшити ринковий простір, неускладнений внутрішніми
кордонами, митними та адміністративними процедурами
контролю. Регіональна економічна інтеграція, як правило,
відповідає географічному поділу світу на регіони та субре-
гіони, охоплюючи певні сегменти останніх. Щоправда, інко-
ли інтеграційні процеси виявляють схильність до значно по-
внішого охоплення відповідних територіальних площин. Так,
переважна частина Західної та Центральної Європи пере-
буває в орбіті ЄС (розташовані там країни або є членами
ЄС, або прагнуть вступити до цього угруповання). Проекти
створення всеамериканської зони вільної торгівлі націлені
на повне охоплення обох Америк (за винятком острівної
Куби). По суті, можна казати про своєрідне змагання за кон-
троль над найбільшими територіями, а ще більше — ринка-
ми, тобто покупцями з урахуванням їхньої сукупної купівель-
ної спроможності [11, с. 642].

ВИСНОВКИ
Зазначені вище два процеси глобалізація та регіона-

лізація, на перший погляд взаємопротилежні — насправді,
є складовими єдиного процесу — формування глобально-
го геополітичного і геоекономічного простору. По-перше,
глобалізація посилює роль регіональних факторів у сус-
пільному розвитку, вносить суттєві зміни у стан внутрішніх
регіонів країни, їх потенційну готовність до взаємозацікав-

леної інтеграції та взаємодії, що проявляється в тому, що
регіони починають більше залежати від глобальних про-
цесів і впливів. По-друге, процеси регіоналізації і глобалі-
зації змінюють геополітичну і геоекономічну структуру
світу, формуючи глобальний геополітичний і геоекономіч-
ний простір.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Подальшого розвитку потребують процеси, пов'язані з

взаємовпливом глобалізації і регіоналізації на локалізаційні
процеси, що характеризуватимуть урізноманітнення моде-
лей співпраці, кооперації та інтеграції держав світу.
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