
Тема 10. Регіон у системі міжнародних

відносин

Зростаюча  роль  регіональних  та  субрегіональних  підсистем  обумовлюється

насамперед  новітніми  тенденціями  сучасних  міжнародних  відносин  —

глобалізацією,  регіоналізацією,  фрагментацією.  Дійсно,  в  теперішніх  умовах

відбувається  інтенсивний  процесс  формування  нової  геоструктури  світу,  нового

світопорядку  і  світовлаштування.  Серед  тенденцій  світового  розвитку  треба

особливо  виокремити  процеси  глобалізації,  з  одного  боку,  і  дедалі  зростаючу

активність регіональної або субрегіональної інтеграції — з другого. (тенденцію до

фрагментації міжнародних відносин. І. Лолан говорить про „балканізацію планети”.

Під  нею  він  розуміє  незворотний  процес  розпаду  відносин  солідарності  і

взаємозалежності,  що поступово встановились у повоєнному світі.  П.А. Циганков

також вважає, що явища „фрагментації”, „балканізації”, „дроблення” відображають

реальні  тенденції,  що стосуються і  політичних рішень. Ідеться про те,  що розпад

СРСР  і  Східного  блоку,  ліквідація  біполярної  системи  ослабили  „внутрішню

дисципліну”  західних  держав  і  виявили  раніше  приховані  суперечності.  Колись

єдиний Захід змінюють окремі центри сили, про що свідчить утворення ЄС і НАФТА.)

Ці феномени виникли у другій половині ХХ ст. До початку ХХI ст. вони сповнилися

новим змістом, що дозволило визначити у процесах глобалізації принципово новий

сучасний етап, а стрімкий ріст інтеграційних угруповань позначити як другу хвилю

регіоналізму, або ж як «новий регіоналізм».

В історії глобалізація реалізовувалася за допомогою різних механізмів: імперіями,

торговими  компаніями,  ідеологіями,  що  й  створювало  різну  архітектуру

глобальності.  Нині  становлення  і  розвиток  світоцілісності,  на  думку  вчених  і

фахівців,  проявляється  насамперед  у  формуванні  єдиного  економічного,

політичного та інформаційного простору.

Іншою  надзвичайно  важливою  актуальною  тенденцією  сучасного  світу  є

регіоналізація  як  процес  інтегрування  локальних  спільнот  та  їхнє  прагнення  до

автаркії.  Регіоналізація  проявляється  передусім  у  локалізмі,  розширенні  кордонів

між різними спільнотами,  збереженні  культурних відмінностей,  посиленні  відчуття

виключності, виникненні самодостатніх економічних і політичних утворень, зокрема

й наддержавного характеру.

Процеси  глобалізації  і  регіоналізації  актуалізували  у  філософській  та  науковій

свідомості проблеми єдності і багатоманітності сучасного світу, перспектив світової

цивілізації  та культури.  З’ясувалося, що регіональні  підходи — найбільш розумна

відповідь на виклики європейського й америчас змінювана ситуація,  суб’єкт, який

сам себе вибудовує в результаті надскладних ігор коаліцій, груп, цінностей, норм,

потреб.  Причому  система  цих  рамок  відкрита  і  специфічна  для  кожного  регіону.

Регіони  об’єднують  людей  і  доповнюють  один  одного,  співіснують.  Регіон  —  це,

безумовно, соціальнополітичний феномен.

Поняття «регіон» застосовується в багатьох науках і має настільки різний зміст, що

за бажанням практично будь-яка компактна територія може бути регіоном. Сучасна

наука  не  дає  загальноприйнятого  визначення  категорії  «регіон».  Довідкова

література тлумачить регіон  (від лат. regio — область, район) як певну територію

країни  або  кількох  країн  з  більш  чи  менш  однорідними  природними  умовами  і

характерною  спрямованістю  розвитку  продуктивних  сил  на  основі  поєднання

комплексу природних ресурсів з  відповідно сформованою матеріально-технічною,

виробничою  та  соціальною  інфраструктурою,  а  також  своєрідністю  соціально-

політичних умов.
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Тлумачення даного поняття залежить від підходу до його аналізу та інтерпретації.

Його зміст залежить від того, який конкретний зріз життя аналізується тією чи іншою

наукою.  Тому  термін  «регіон»  має  багато  значень,  тлумачень,  визначень.

Наприклад,  існують  економічне,  культурологічне,  політологічне,  геополітичне,

філософське, адміністративно-правове та інші тлумачення цього поняття. У той же

час  комплексне  вивчення  території  включає  величезну  кількість  об’єктів,  явищ,

різноманітних зв’язків та відносин. Якщо виходити з позицій системного підходу, то

регіон не може бути нічим іншим, як територіальною системою.

Територіальні системи — найголовніше поняття географії, тому доволі часто вони

розглядаються  як  об’єкти  географічного  дослідження.  Найбільш  загальна,

комплексна  серед  територіальних  систем  —  геосистема,  яка  вважається

загальногеографічним поняттям.

В  економічній  географії  широко  вживаним є  поняття  «територіально  соціально-

економічна  система»  (ТСЕС).  Для  найбільш  широкої  за  змістом  ТСЕС  за

радянських часів послуговувалися терміном «район» (економічний район). У 90-ті

рр. його витіснив термін «регіон», яким позначають частину глобального простору,

що має ознаки  системності;  це дозволяє розглядати регіон як  єдине ціле.  Отже,

поняття  «регіон»  має  бути  покладене  в  теоретико-методологічну  основу  аналізу

глобальної регіоналізації.

Філософська інтерпретація регіону полягає в акцентуванні на своєрідності регіону

як  особливого  світу,  з  притаманними  йому  менталітетом,  способом  мислення,

традиціями, світоглядом і світовідчуттям. У політичній науці дане поняття включає

територіально-географічні,  соціально-економічні,  воєнно-політичні,  культурно-

ідеологічні,  демографічні,  історичні,  цивілізаційні  та  інші  аспекти.  У  політичній

лексиці  ним  користуються  або  для  позначення  внутрішньодержавної

адміністративної  одиниці,  або  для  виокремлення  групи  держав.  Отже,  у  цьому

розумінні термін «регіон» належить до рівня «вище» чи «нижче» від рівня держави

— нації.

Американські політологи Л. Канторі та С. Спігела в 1970 р. дали відоме визначення

регіону  —  як  району  світу,  який  охоплює  географічно  близькі  держави,  котрі

утворюють у міжнародних справах взаємопов’язані об’єднання. І хоча це визначення

є доволі простим і зрозумілим, воно характеризується одностороннім підходом до

географічного  детермінізму,  оскільки  країни  групуються  й  за  іншими  ознаками,

зокрема  за  економічними,  політичними,  військовими,  ідеологічними  та  іншими

критеріями.

З  огляду  на  головні  якості  системи  регіон  (як  окремий  вид  системи)  можна

визначити  як  територію,  що  є  складним  територіально-економічним  комплексом,

який  обмежено  за  ознаками  наявності,  інтенсивності,  розмаїття  та

взаємопов’язаності  явищ.  Якщо  говорити  не  абстрактно,  а  точно,  з  конкретною

прив’язкою до  реальності  і  міжнародних  відносин,  то  під  міжнародно-політичним

регіоном  слід  розуміти  сукупність  явищ  міжнародного  життя,  які  відбуваються  у

певних  територіально-часових  координатах  і  зумовлені  співвіднесеною  з  цими

координатами спільною логікою. Регіон став важливим рівнем політичного дійства і

діалогу,  своєрідним  місцем,  де  національні,  наднаціональні  та  глобальні  сили

зустрічаються  з  місцевими  вимогами,  потребами,  регіональними  та  місцевими

спільнотами.

У цьому розумінні суспільно-політична наука ще у 60-ті рр. ХХ ст. виробила низку

критеріїв визначення регіону (або регіонів).

1.  Регіони однорідні  в соціальному і  культурному відношенні.  Це такі  регіони,  які

складаються з держав з однорідним соціальним устроєм і культурою.
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2.  Регіон  утворюється  з  держав зі  схожими політичними  ознаками  та  однаковою

поведінкою на міжнародній арені. Це країни з однаковим державним та економічним

устроєм.

3. Регіони перебувають у політичній взаємозалежності. Це група країн, об’єднаних у

систему національних та міжурядових політичних інституцій.

4.  Регіони  економічної  взаємозалежності  складаються  і  проявляються  в  умовах

внутрішньорегіональної  торгівлі;  міра  залежності  визначається  пропорціями  до

національного доходу.

Ідеальний варіант визначення регіону — збіг усіх названих критеріїв. Однак реальна

світова  політика  й  досі  не  надала  такого  прикладу.  Навіть  країни  Європи  не  є

регіональною  цілісністю,  адже  сама  Європа  ділиласяраніше  і  ділиться  нині  на

Західну  та  Східну,  а  Росія  за  багатьма  параметрами  не  входить  до  регіону

«Європа».

Плодотворність  методу  системного  підходу  полягає  в  тому,  що  його  головним

об’єктом  є  система,  її  властивості  і  ознаки,  а  також  похідні  від  них  категорії,

застосування яких подеколи може вирішити завдання чіткішого визначення критеріїв

регіону.  Регіон  —  це  водночас  і  цілісність,  і  частина  цілого.  Питання  про

співвідношення між частинами та цілим було вирішено ще Гегелем, який писав, що

частини як щось таке, яке перебуває поза відношенням, є сутністю лише простої

матерії  і  в  цьому  сенсі  не  є  сутністю  частини.  Як  частини вони  отримують  свої

визначення тільки всередині цілого і тільки ціле робить їх частинами. З другого боку,

тільки частини складають ціле.

Теоретики-міжнародники, застосовуючи системну теорію, шукають детермінанту або

групу  детермінант,  які  пов’язують  десятки  держав  в  одну  цілісну  систему.

Наприклад, «Хартія регіоналізму», прийнята Європейським парламентом у 1988 р.,

визначає регіон як гомогенний простір. При цьомугомогенність встановлюється на

підставі таких критеріїв: фізико-географічна спільність; етнічна, мовна, конфесійна

чи культурна єдність населення; спільне минуле; спільність господарських структур.

Однак не весь набір означених критеріїв має бути присутнім у кожному конкретному

випадку обов’язково. Цілком можлива переважна роль одного або двох.  Але вся

сукупність  критеріїв,  безумовно,  створює  неповторне  поєднання,  особливу,

колоритну регіональну ситуацію.

Поняття  «регіон»  не  є  застиглим,  суворо  математично  окресленим.  Теоретики  в

галузі  міжнародних  відносин  слушно  застерігають  від  тотального  і  довільного

«розтинання  світу»  на  регіони,  коли  це  робиться  без  докладного  політичного

аналізу.  Вони вводять  важливе для такого роду  процедур поняття «міжнародний

політичний  регіон»  (МПР).  Цей  регіон  може  збігатися  або  не  збігатися  з

географічним, але в усіх випадках ці поняття не є тотожними. А. Воскресенський,

наприклад,  вважає:  МПР  —  це  прив’язана  до  територіально-економічного  й

національно-культурного комплексу (що ґрунтується на однорідності географічних,

природних,  економічних,  соціально-історичних,  національно-культурних  умовах,

якими  вмотивовано  йоговиділення)  регіональна  сукупність  явищ  міжнародного

життя, об’єднаних загальною структурою і логікою таким чином, що ця остання та

історикогеографічні координати її існування взаємообумовлені.

Дослідники звертають увагу на те, що міжнародно-політичний зміст терміна «регіон»

досить  гнучкий  і  не  містить  концептуальної  суворості.  Тому  поняття  «регіон»  у

літературі  замінюють  на  «субрегіон»,  або  ж  обидва  терміни  застосовують

паралельно.

У  науковій  літературі  під  МПР  розуміють  відносно  самостійну  підсистему

міждержавних відносин, об’єднаних насамперед спільністю певних, властивих саме
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даному  регіонові,  політичних  проблем  і  відповідних  їм  відносин.  Отже,

найважливішим критерієм для МПР є поняття  політичнихпроблем.  А  це  означає:

метод системного підходу до визначення регіональних систем передбачає, що всі

види  відносин,  зокрема  й  економічних,  якіреалізовуються  через  державу,  мають

політичний характер.

За  такого  підходу  категорія  інтегративності  цілісної  системи,  замінюється  на

категорію спільності політичних проблем, тому виникає непереборнасуперечливість

у  розташуванні  суб’єктів  системи  міжнародних  відносин  на  глобальному  і

регіональному  рівнях.  Усе  питання  зводиться  до  взаємодіїчогось  або  когось:

системи суб’єктів міжнародних відносин, системи самихміжнародних відносин або ж

системи детермінант (наприклад, політичнихпроблем). Така схема може спричинити

втрату системотворчих орієнтирів, навіть голу абстракцію.

Згідно  з  філософською  логікою  цілісну  систему  характеризують  як  сукупність

об’єктів,  взаємодія  котрих  обумовлює  наявність  нових  інтеграційних  якостей,  не

властивих частинам (компонентам), які їх створюють.

У цьому й полягає сутність розвитку системи через певні образи від нецілісності до

цілісності;  відмінність  цілісної  системи  від  простої  сумативноїсистеми,  сукупності

конгломерату.

Таким  чином,  у  світлі  логіки  система  міжнародних  відносин  забезпечується

інтегративністю  системи,  а  не  простою  множиною  міжнародних  зв’язківяк

безпосередньою  даністю.  Така  система  здатна  забезпечити  сумісністьрізних

суб’єктів  міжнародних  відносин  між  собою;  системи  міжнароднихвідносин  і

міжнародної  правової  системи  через  детермінанти  об’єктивно  суб’єктивного

характеру (інтереси, потреби, цілі, наміри тощо), які в політиці позначені поняттями

«мир», «безпека», «співробітництво», «суверенітет», «змагання», «розвиток» і т. ін.

Водночас,  попри  чітке  визначення  критеріїв  системи,  досі  проблематичним

залишається  питання  про  релевантність  (подібність,  збіг)  цих  критеріїв,  їх

диференціювання, діапазон таких диференціацій. Дискусії з цьогоприводу тривають.

Зрозуміло  одне:  регіон  —  цілісна  ділянка  території,  щовідрізняється  певною

однорідністю, однак не має чітких кордонів.

Регіони можна розчленувати за географічним принципом. Макрорегіони —це Азія,

Африка, Америка, Європа, Австралія з Океанією. Мезорегіони (середні регіони) —

Центральна,  Північна,  Південна  Африка;  Північно-Східна,  Південно-Східна,

Південна,  Західна.  Центральна  Азія;  Північна  Африка,  Африка  на  південь  від

Сахари. Можна поділити світ на субрегіони (мікрорегіони) — Північну, Центральну,

Східну, Південну, Західну Європу.

Виокремлюють  також  історико-культурні  регіони  —  китайський,  корейський,

індокитайський  (в’єтнамський),  арабський,  індоіранський,  тюркський,  російський,

північноамериканський, латиноамериканський, африканський.

Інакше виглядатиме поділ світу на регіони за культурно-релігійним критерієм. До них

зазвичай  відносять  конфуціансько-буддійський,  індуїстський,  мусульманський,

православний, західнохристиянський, латиноамериканський.

Деякі країни за низкою ознак і критеріїв можуть входити не до одного, а до кількох

регіональних  кластерів1.  За  приклад  можна  взяти  СРСР  і  Росію,  які  не  тільки

займали проміжне положення між Європою і Азією, а й територіально належали до

різних  культурно-історичних  і  культурно-релігійнихсфер:  західнохристиянської,

мусульманської,  конфуціансько-буддійської  таін.  Загалом  дослідники  поділяють

регіони на дві великі групи: державні таміжнародні регіони, що й справді відображає

дійсність у всій її повноті.
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Доречно зауважити:  особливість,  якої  набувають державні  і  міжнароднірегіони за

сучасних умов, полягає в тому, що вони переходять у нову фазусвого розвитку. Нині

державний регіон дедалі  більше виходить за межі взаємодії  всередині  держави і

починає  активно  функціонувати  на  міжнароднійарені.  Фахівці  з  міжнародних

відносин  і  світової  політики  характеризуютьцей  процес  як  трансформування

відносин у світополітичні.

У  процесі  бурхливого  розвитку  міжнародного  співробітництва  формуються

міжнародні  регіони.  Вирізняють  два  види  таких  регіонів:  транснаціональні  та

транскордонні.

Транскордонні  регіони  включають  держави,  пов’язані  в  політичному  чи

економічному відношенні, або такі, що мають подібність за соціально-культурними

та/або етнорелігійними ознаками (соціально-культурні регіони).

Транскордонні  регіони  виникають  у  ході  співробітництва  адміністративно-

територіальних  і  муніципальних  утворень.  Елементами  транскордонногорегіону

стають ті самі елементи, які характерні для регіону взагалі: господарюючі суб’єкти,

соціально-територіальні,  етнотериторіальні  і  геодемографічні  спільноти,  населені

пункти, соціоекосистеми, органи управління територіями. Сукупність кожного із цих

видів  елементів  може бути  основоюформування  галузевих  регіонів:  економічних,

соціальних, політичних, етнічних, геодемографічних та ін. Для них характерні ті самі

компоненти і видизв’язків, що й для регіонів взагалі, однак характер дій та зв’язків

має істотнівідмінності, які залежать від ступеня проникності кордонів.

Трансграничний регіон більшою мірою характеризується двома видами áкторів: це

господарюючі суб’єкти й органи управління територією — владні структури різних

країн.

Ознаками транскордонного регіону є:  непереривність територій, тобто можливість

прямого транспортного сполучення; наявність органів управління, представлених у

різних формах і  з  різнимифункціями;  доволі  тісні  економічні  зв’язки суб’єктів,  що

знаходяться в регіоні; тісні соціальні зв’язки (в галузі культури, спорту, освіти, науки);

наявність  спільної  або  скоординованої  інфраструктури  (наприклад,  транспортної,

енергетичної); у деяких випадках — спільне історичне минуле таетнічна подібність.

Транснаціональні  регіони  часто  складаються  на  основі  спільних  політичних

інтересів, насамперед для гарантування воєнної безпеки (такі якНАТО, Варшавський

договір);  для  узгодження  і  декларування  подібностіполітичних  позицій  у

міжнародних відносинах (наприклад, Ліга арабськихкраїн, Організація африканської

єдності).  Європейський  Союз  переконливодемонструє  ефективність  створення

транснаціональних  регіонів  на  основіформування  єдиного  економічного  простору,

що й посилює політичну єдність ЄС і сприяє появі елементів соціально-політичної

спільності.

Суб’єктами,  які  утворюють  транснаціональні  регіони,  виступають  держави.

Чинником  їх  створення  є  більшою  мірою  спільність  політичних  та  економічних

інтересів.

Елементами міжнародних регіонів стають різні суб’єкти,  залежно від того, про які

регіони йдеться: економічні, політичні або соціально-культурні. Соціально-культурні

регіони  утворюються  на  нижчих  рівнях  —  як  соціуми,  соціально-територіальні

громади;  далі  можна  говорити  про  етнографічні  або  етнічні  регіони,  потім  про

субцивілізаційні  та  цивілізаційні  територіальні  утворення.  Міжнародні  соціально-

культурні (і транснаціональні, і транскордонні) регіони з’являються там, де сусідами

є країни  з  подібниметнічним або релігійним складом населення,  яке має спільне

історичні  минуле.  Це  гомогенні  регіони,  які  виділені  за  принципом  однорідності

ознаккультури.
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Міжнародні економічні регіони утворюються на транснаціональному рівні у процесі

економічної інтеграції держав на підставі міжнародних договорів. У таких регіонах

величезного значення набувають зв’язки міжгосподарюючими суб’єктами, особливо

зв’язки всередині ТНК. У такихвипадках формуються транскордонні територіальні

системи, наприклад «трикутники росту».

Суб’єктами,  які  формують  адміністративно-політичні  транснаціональні  регіони,

виступають  держави.  У  композиції  такого  типу  регіонів  адміністративно-

територіальні і  муніципальні утворення також наділені  певнимиповноваженнями в

реалізації  міжнародних відносин. До їхньої компетенціївходить право здійснювати

прикордонне  співробітництво,  укладати  угодиз  відповідними  суб’єктами  сусідніх

країн, вступати до різних асоціацій тощо.

Тому  їх  теж  можна  розглядати  як  елементи  територіальних  систем  і

транскордоннихрегіонів.

Еволюційний  підхід  до  регіонального  розвитку  дозволив  упорядкуватирізнобічні

погляди на еволюцію та регіональні макропроцеси. Інакше й бутине може. Зрештою,

регіону, як й іншим соціальним утворенням, притаманні ріст і розвиток, стагнація і

занепад, перебіг таких регіональних мікропроцесів, як регіоналізація та регіоналізм.

Необхідно  зауважити,  що  практично  всі  регіональні  підсистеми  міжнародних

відносин пройшли у своєму розвитку передрегіональну стадію регіоналізації. Ще до

глобалізації,  інтернаціоналізації  суспільних  відносин  назагальносвітовому  рівні

відбувалась інтернаціоналізація зв’язків на регіональному рівні, яка отримала назву

«регіоналізація».

Регіоналізацію міжнародних відносин необхідно розглядати в контексті глобалізації.

У підходах до аналізу цих двох процесів немає єдності. Однідослідники вважають

регіоналізацію складовою частиною глобалізації, інші — альтернативою.

Головне питання у вивченні нашої проблеми полягає у тому, яким є співвідношення

глобального  та  регіонального  рівнів.  Воно  ж  породжує  чималопитань  і  про

механізми  взаємодії  регіональних  (під)систем,  і  про  членування  регіонів,  і  про

співвідношення  регіональних  підсистем  із  цивілізаціями,  і  про  взаємозв’язки

глобалізаційних процесів з процесами регіоналізації таінтеграції.

Сьогодні  на більшість сформульованих питань немає доведених або перевірених

практикою  відповідей.  Саме  цим  можна  пояснити  існуючуаналітичну  розмитість

таких  понять  та  їх  параметрів,  як  регіон,  регіональнасистема  та  підсистема,

регіоналізм та регіоналізація.

Регіоналізація належить до процесів, які мають емпіричний характері приводять до

становлення  відносно  цілісного  регіону.  Процес  регіоналізації  може  бути

генерований  як  окремим  регіоном  із  середини,  так  і  зовнішніми  силами,  тобто

оточенням.  Зовнішні  áктори  (провідні  держави  світу),  як  правило,  здійснюють

регіоналізацію відносно регіонів, які не в змозіпроводити власну політику розбудови,

без участі інших сил.

З  методологічної  точки  зору  важливо  виділити  дві  взаємопов’язані  форми

регіоналізму : внутрішньодержавну та міжнародну. У першому випадку йдеться про

об’єднання  суб’єктів  усередині  держави,  створення  на  її  території  нових,

внутрішньодержавних регіонів. У другому випадку вихід територіальних суб’єктів і

регіонів  на  міжнародний  рівень  обумовлює  появу  форми  міжнародного

регіонализму.

Власне,  регіоналізація  —  це  процес  регіонального  структурування  простору,

підвищення ролі регіонів в соціально-економічному й політичному житті суспільства

загалом і окремих громадян.
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Для того щоб сукупність  держав, які  стали певною спільністю, перетворилась на

регіон,  необхідна  наявність  таких  ознак:  спільна  історична  доля,  присутність

властивих лише цій групі держав особливостей культури (матеріальної та духовної),

географічна єдність території, подібні типи економіки, спільна робота в регіональних

міжнародних організаціях.

У  нашому  контексті  регіоналізм  аналізується  в  таких  категоріях,  як  соціальна

згуртованість  етнічних,  расових  і  мовних  груп,  які  проживаютьразом;  економічна

взаємодоповнюваність  тих  господарських  і  промисловиходиниць,  які  працюють  у

межах  даної  території;  сумісність  загальних  цінностей,  пов’язаних  із  культурою,

релігією, історичними традиціями; політична солідарність.

Найбільш  вдалою  матрицею  поняття  «регіоналізація»  як  макропроцесує  його

економічна  складова.  У  такому  баченні  регіоналізація,  по-перше,  виступає

наслідком міжнародного розподілу праці, посилення впливу зовнішніх факторів на

відтворення,  що  вимагає  виходу  виробництва  за  національні  межі;  по-друге,  є

інструментом оптимізації економіки; по-третє, слугує засобом підтримання відносної

рівноправності  у  світі;  по-четверте,  регіоналізація  —  породження  глобалізації  і

водночас інструмент протидії негативним наслідкам глобалізаційних процесів.

Іншим регіональним макропроцесом може стати  регіоналізм,  який  ще неотримав

загальноприйнятого  визначення.  У  багатьох  випадках  регіоналізм  ототожнюють  з

регіоналізацією.

У  рамках  сучасного  регіоналізму  часто  визначають  два  напрями:  «старий

регіоналізм» і «новий регіоналізм». Головна мета «старого регіоналізму» полягала у

прагненні  підняти  рівень  розвитку  депресивних,  безперспективних  і  дотаційних

регіонів, зняти суперечності між «провідними центрами» й «відсталими регіонами»,

національними столицями й провінціями.

«Новий  регіоналізм»  (або  «друга  хвиля  регіоналізму»  80–90-х  рр.  ХХ  ст.)  був

обернений  до  проблем  регіональної  (міждержавної)  інтеграції  та  регіонального

співробітництва.  Тут  ішлося  не  просто  про  євроінтеграцію,  а  про  формування  у

межах Європейського Союзу міждержавних об’єднань.

Проміжний  щабель  між  «старим»  і  «новим»  регіоналізмом  у  Європі  займають

«єврорегіони».  Їх  створення  розпочалося  в  80-х  рр.  Минуло  гостоліття  на  базі

міжурядових  угод  європейських  держав.  Вони  включали  територіально-

адміністративні  одиниці  по  обидва  боки  кордонів.  Єврорегіони  розглядалися  як

сфери співробітництва прикордонної місцевої влади і громад з метою зміцнити та

розвинути  взаємовигідне  співробітництво  у  сферах  економіки,  культури  охорони

природи.

Європа  регіонів  — поняття,  що  виникло  внаслідок  кризи  держави-нації,  завдяки

глобалізації  економіки,  розвитку інтеграційних процесів,  водночасіз  пробудженням

активності на місцях у середовищі локальних етнічнихспільнот, які були знівельовані

під  тиском  науково-технічної  революції.  Ось  чому  в  архітектурі  європейського

континенту  за  умов  розвитку  європейської  інтеграції  суб’єктами  всіх  означених

процесів  стали  як  субнаціональні  регіони,  узаконені  адміністративно-

територіальним поділом європейськихкраїн  (департаменти у  Франції,  федеральні

землі в Німеччині, кантониу Швейцарії, графства у Великій Британії, області в Італії

та ін.), так і регіони, що утворилися внаслідок транскордонного співтовариства.

Універсальної  моделі  регіоналізму  немає.  Про  це  свідчить  формування  світових

полюсів економічного і технологічного розвитку. Умовно можна виділити чотири типи

макрорегіоналізму:  атлантичний  (західний),  європейський,  американський,

азійський.
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Європейська модель регіоналізації міжнародних відносин ґрунтуєтьсяна пріоритеті

прав  та  інтересів  особистості  перед  правами  та  інтересами  будь-якої  спільноти.

Особливості  американського  регіоналізму  полягаютьу  тому,  що  американці

перетворили географічну периферію на світовий пояс високих технологій. Східний

регіоналізм ґрунтується на поетапній відкритості до світових ринків з авторитарною

державною владою.

Регіональні  угруповання  —  це  воєнно-політичні  та  економічні  об’єднання,  блоки

країн. До найбільших належать: воєнно-політичний блок НАТО, Європейський Союз

(ЄС), Північно-американська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), організації Азійсько-

тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Асоціація держав Південно-

Східної  Азії  (АСЕАН),  Організація  країн-експортерів  нафти  (ОПЕК),  Організація

Африканської Єдності, Шанхайська організація співпраці (ШОС) та ін.

Сьогодні в міжнародних відносинах на перший план виходять регіональні конфлікти,

яким  притаманні  висока  інтенсивність,  широке  застосування  збройної  агресії  та

здатність  втягувати  у  свою  сферу  сусідні  регіони,  руйнуючи  тамтешні  історично

сформовані  системи  колективної  безпеки.  Регіональні  конфлікти  безпосередньо

пов’язані  з  глобальними.  З  одного  боку,  вони  виступають  як  одна  з  форм

назріваючих глобальних конфліктів, а з другого, можуть прискорювати визрівання

таких конфліктів.

В основі регіональних конфліктів лежать суперечності у сфері економіки, політики,

релігії  та  ідеології,  і  вони  відбуваються  зазвичай  у  руслі  національно-етнічних  і

релігійних сутичок. Такі конфлікти, як правило, тривалі і справляють безпосередній

вплив на систему міжнародних відносин.

Регіональні  конфлікти  відрізняються  за  складом  суб’єктів,  якими  виступають

адміністративно-територіальні  утворення  або  етнічні  групи  усередині  держави,  а

також держави чи коаліції держав. При цьому важливопам’ятати, що головну роль

серед  суб’єктів  регіональних  конфліктів  виконують  політичні,  економічні  та

національно-етнічні  еліти.  Територіально-регіональні  конфлікти  охоплюють  великі

географічні  простори  (регіони)  і  залучають  у  свою  орбіту  значні  маси  людей,

відчутно  впливаючи  на  їхнідолі,  здебільшого  негативно.  Регіональні  конфлікти

відрізняються  своєюдинамічністю.  Коріння  конфліктних  ситуацій  часто  сягає  в

далеке історичнеминуле і пов’язане з традиціями народів, їх соціально-економічним

та культурним розвитком.

Найефективнішим засобом розблокування  регіональних  конфліктів  є  переговори.

Саме  інститут  переговорів  у  сучасних  міжнародних  відносинахстав  основним

засобом нівелювання суперечностей, який дозволяє встановлювати мирні стосунки

між учасниками регіональних конфліктів.

Людство  накопичило  великий  досвід  у  відведенні  ймовірних  конфліктівта

врегулюванні  вже існуючих.  Воно має  такий  серйозний інструмент,  якміжнародне

право, що базується на безумовному поважанні суверенітету, незалежності, права

народів  на  самостійний  вибір  шляху  розвитку;  шанобливеставлення  до  законних

урядів;  поважання  зобов’язань  і  угод,  укладенихміж  державами  у  повній

відповідності  з  міжнародним  правом,  яке  вимагаєвідмови  від  мислення  воєнно-

силовими  категоріями.  Ось  чому  однією  з  провідних  у  сучасних  міжнародних

відносинах  є  проблема  визначення  ролірегіоналізму  в  процесі  підтримання  і

забезпечення миру та колективної безпеки.

Сьогодні  вчені  з  тривогою  обговорюють  загострення  глобальних  суперечностейі

проблем  розвитку  на  регіональному  рівні.  Вони  враховують  і  те,  що  на  стані

регіональної безпеки позначається зовнішній тиск провідних нерегіональних держав

і впливових транснаціональних áкторів.
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