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Пурій М. Р. Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, Чернівці, 2017. 

Дисертацію присвячено ґрунтовному та цілісному дослідженню явища 

гегемонії в міжнародних відносинах. Актуальність дослідження зумовлена 

відсутністю чіткого уявлення про глибину, обсяги, характер й наслідки 

еволюції гегемонії, а також виразного розуміння особливостей гегемонічної 

боротьби в сучасному міжнародному середовищі, які є побхідними з погляду 

ефективного втілення національних інтересів окремих міжнародних акторів, 

зокрема України, безпосередньо пов’язаного з необхідністю урахування 

взаємозалежних закономірностей формування, утвердження й реалізації 

гегемонії у світовому контексті.  

У розділі 1 «Стан наукової розробки та джерельна база дослідження» 

з’ясовано актуальний стан вивчення титульної проблеми, проаналізовано 

концептуальні підходи та систематизовано теоретичні напрацювання щодо 

гегемонії у міжнародних відносинах. Обґрунтовано, що у міжнародних 

відносинах терміном гегемон окреслюють, здебільшого, наймогутнішу 

державу або провідну державу серед групи держав, між якими існують 

реальні й активні відносини. Однією із найважливіших рис явища гегемонії є 

те, що вона не може існувати поза міжнародною системою, на яку здійснює 

безпосередній вплив.  

У розділі 2 «Теоретико-методологічні основи вивчення гегемонії у 

міжнародних відносинах» увагу зосереджено на особливостях розгляду 

проблематики гегемонії у рамках традиційних та сучасних підходів теорії 

міжнародних відносин й виявлено, що погляди на гегемонію у представників 

різних напрямів та шкіл науки є досить гетерогенними, зокрема у площині 

нормативних висновків щодо «бажаного», «неминучого» чи, навпаки, – 
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«деструктивного» впливу гегемонії на міжнародну систему. З’ясовано, що 

найвагоміший внесок у формування теорії гегемонії зробили позитивістські 

(неореалізм і неолібералізм) та критичні (нео-грамшизм) напрями науки про 

міжнародні відносини.  

У розділі 3 «Історичний контекст становлення гегемонії у міжнародних 

відносинах» досліджено особливості реалізації гегемонічного впливу 

окремими акторами, зокрема Нідерландами у XVII ст., Великою Британією у 

середині ХІХ ст. та США зі середини ХХ ст. Причому доведено, що США 

стали першою державою-гегемоном, яка спромоглася зайняти лідерські 

позиції у всіх п’яти вимірах гегемонії (військовому, економічному, 

політичному, інституційному та ідеологічному), причому глобальна 

гегемонія США набула загального визнання серед інших міжнародних 

акторів.  

У розділі 4 «Сучасний стан та перспективи гегемонії у міжнародних 

відносинах» розкрито закономірності функціонування та окреслено 

потенціал трансформації чинного гегемонічного укладу в міжнародних 

відносинах. Відзначено, що такі стратегічні й політичні чинники, як контроль 

за світовими грошовими потоками, визначення міжнародного порядку 

денного, застосування військової сили в ключових регіонах, а також 

реалізація ідеологічного впливу на інші країни та регіони, й надалі 

залишаються незамінними атрибутами впливової держави. Обґрунтовано, що 

щонайменше до середини цього століття жоден з міжнародних акторів – 

потенційних претендентів на статус світового гегемона, не буде спроможним 

перевершити США водночас у всіх п’яти сучасних вимірах гегемонії: 

військовому, економічному, політичному, інституційному та ідеологічному. 

У дисертації сформульовані теоретичні узагальнення та запропоновані 

нові рішення проблеми наукового обґрунтування явища гегемонії у 

міжнародних відносинах з урахуванням особливостей диференціації 

міжнародної системи. Дослідження явища гегемонії в міжнародних 

відносинах, зокрема, аналіз етапів становлення теорії гегемонії у науці про 
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міжнародні відносини, систематизація основних теоретичних поглядів та 

концепцій щодо гегемонії, розгляд особливостей та обґрунтування 

закономірностей формування, утвердження і реалізації гегемонії у 

міжнародних відносинах – здійснено вперше.  

На основі вивчення широкого кола джерел та літератури, уточнено 

поняття та основні ознаки гегемонії у міжнародних відносинах. Зокрема, 

визначено, що у системі міждержавних відносин становлення гегемонії 

передбачає порушення балансу в суперництві між «наддержавами», та 

пов’язану з цим можливість і готовність однієї з них нав’язати свої правила й 

умови іншим акторам. При цьому, вказано, що здатність гегемона впливати 

на преференції та інтереси інших держав є настільки ж важливою, як і його 

спроможність керувати ресурсами могутності. 

Вперше виявлено й обґрунтовано взаємозв’язок між регіональною та 

глобальною гегемонією, що полягає в обов’язковому утвердженні 

регіональної гегемонії на шляху до глобального панування. Доведено, що для 

досягнення статусу глобального гегемона у ХХІ ст. держава-претендент 

мусить бути світовим лідером у п’яти основних вимірах гегемонії: 

військовому, економічному, політичному, інституційному та ідеологічному. 

Вказано на поступове зростання числа вимірів гегемонії, відповідно до 

еволюційних змін системи міжнародних відносин. У цьому контексті, вперше 

запропоновано й обґрунтовано перспективи утвердження нової гегемонії у 

міжнародних відносинах ХХІ ст.: однополярний світ, з наявністю одного 

глобального гегемона (США або Китай); біполярний світ, з наявністю двох 

рівносильних претендентів на глобальну гегемонію, що передбачає 

утворення антагоністичних блоків у боротьбі за глобальне панування; 

мультиполярний світ держав, в якому міжнародна система складатиметься з 

декількох полюсів, що формуватимуться навколо великих держав та 

регіональних центрів сили; мультиполярний світ організацій, в якому 

ключові позиції займатимуть міжнародні організації, що слугуватимуть 

форумом з розв’язання глобальних питань. 
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 Окрім того, у рамках дисертаційної роботи набуло розвитку 

обґрунтування трьох самостійних історичних випадків функціонування 

повноцінної гегемонії: Об’єднаних Провінцій (Голландія) в середині ХVII 

ст., Британської імперії (Велика Британія) у середині XIX ст. і США в 

середині ХХ ст. Доведено, що у кожному окремому випадку досягнення 

гегемонії забезпечувалося за допомогою масштабної війни, а також визначені 

передумови становлення, особливості функціонування і причини занепаду 

кожної з гегемоній.  

Актуальний характер порушеної проблеми, яка є малодослідженою у 

вітчизняному науковому дискурсі, дає змогу розглядати вивчення явища 

гегемонії у контексті становлення й еволюції міжнародних систем, як 

перспективний напрям розвитку української політичної теорії, що має 

безпосередній зв’язок із міжнародно-політичною практикою. Адже при 

формуванні національної зовнішньополітичної стратегії Україні потрібно 

враховувати сучасні світові реалії та перспективні тенденції зміни укладу сил 

у міжнародному середовищі.  

Практичне значення роботи полягає у систематизації, поглибленні та 

розширенні знань щодо явища гегемонії в теорії і практиці міжнародних 

відносин, що покликане сприяти подальшому вивченню та концептуалізації 

цього явищав рамках вітчизняної науки про міжнародні відносини. Отримані 

висновки можуть бути використані у роботі державних органів та 

недержавних організацій, діяльність яких пов’язана з формуванням і 

реалізацією зовнішньополітичних пріоритетів України. 

Матеріали дослідження можуть мати практичне застосування в процесі 

розробки лекцій, семінарів та спецкурсів, призначених для студентів 

спеціальностей: «політологія» й «міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

Ключові слова: гегемонія, вплив, домінування, гегемонічна боротьба, 

міжнародна система, міжнародні актори, Нідерланди, Велика Британія, 

США. 
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Puriy M. Hegemony in the Theory and Practice of International Relations. – 

Qualifying scientific thesis, on the rights of manuscript. 

Thesis for the scientific degree “Candidate of Sciences” (Political Science). 

Specialtization 23.00.04 – Political Problems of International Systems and Global 

Development. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, 

2017. 

The dissertation is devoted to a profound and integral study of the phenomenon 

of hegemony in international relations. The relevance of the research is 

predetermined by the absence of a clear idea of the profoundness, extent, nature 

and consequences of the evolution of hegemony, as well as a clear understanding 

of the peculiarities of the hegemonic struggle in the modern international 

environment, which are derivatives from the point of view of an effective 

implementation of the national interests of certain international actors, in 

particular, Ukraine, directly related to the need to take into account the 

interconnected patterns of the formation, establishment and implementation of 

hegemony in a global context. 

In chapter 1 “The state of scientific research and the source base of 

investigation” the current state of study of the title problem is clarified, the 

conceptual approaches are analyzed, and the theoretical works on hegemony in the 

international relations are systematized. It is substantiated that, in international 

relations, the term hegemon defines, in the majority of cases, the most powerful 

state or the leading state among the group of states, between which there are real 

and active relations. One of the most important features of the phenomenon of 

hegemony is that it can not exist outside the international system, which it has 

direct influence on. 

In chapter 2 “Theoretical and methodological foundations of the study of 

hegemony in international relations” the focus is on the peculiarities of 

examination of the issue of hegemony within the framework of traditional as well 

as modern approaches to the theory of international relations, and it was found that 

the views on hegemony among representatives of different directions and schools 
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of the science of international relations are rather heterogeneous, in particular in 

the field of normative conclusions about the “desired”, “inevitable” or, conversely, 

“destructive” influence of hegemony on the international system. It was discovered 

that the most important contribution to the formation of the theory of hegemony 

was made by positivist (neo-realism and neoliberalism) and critical (neo-

gramscianism) directions of the science of international relations. 

In chapter 3 “The historical context of the formation of hegemony in 

international relations”, the features of realization of hegemonic influence by 

individual actors, in particular, the Netherlands in the XVII century, Great Britain 

in the middle of the XIX century and the USA since the middle of the XX century 

were investigated. Moreover, it was proved that the United States became the first 

hegemonic state that managed to take up leadership positions in all five dimensions 

of hegemony (military, economic, political, institutional and ideological), in 

addition, the global hegemony of the USA gained universal recognition among 

other international actors. 

In chapter 4 “Current state and the prospects of hegemony in international 

relations” the regularities of functioning and the potential of transformation of the 

existing hegemonic structure in international relations are outlined. It is noted that 

such strategic and political factors as the control over world monetary flows, the 

determination of the international agenda, the use of military force in key regions 

of the world, and the realization of ideological influence over other countries and 

regions, continue to be irreplaceable attributes of an influential state. It is 

substantiated that at least until the middle of this century, none of the international 

actors – potential contenders for the status of the world hegemony – will be able to 

surpass the USA at the same time in all five contemporary dimensions of 

hegemony: military, economic, political, institutional and ideological. 

The dissertation formulated the theoretical generalizations and proposed new 

solutions to the problem of scientific substantiation of the phenomenon of 

hegemony in international relations, while taking into account the peculiarities of 

the differentiation of the international system. The study of the phenomenon of 
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hegemony in international relations, and, in particular, the analysis of the stages 

of formation of the theory of hegemony in the science of international relations, the 

systematization of the main theoretical views and concepts of hegemony, 

consideration of the special features and justification of the patterns of the 

formation, establishment and implementation of hegemony in international 

relations, was carried out for the first time. 

Based on the study of a wide range of sources and literature, the concept and 

main features of hegemony in international relations are specified.  

In particular, it is determined that within the system of international relations 

the formation of a new hegemony involves a disturbance of balance in the 

competition between the «superpowers», and the related to such processes ability 

and willingness of one of these superpowers to impose its terms and conditions on 

other actors. Moreover, it is pointed out that the hegemon’s ability to influence the 

preferences and interests of other states is as important as its ability to manage the 

resources of power. 

For the first time, has been found and justified the interconnection between 

regional and global hegemony, which lies in mandatory establishment of regional 

hegemony on the path to global domination. It is proved that in order to achieve 

the status of a global hegemon in the XXI century the contender state has to 

become a world leader in five key dimensions of hegemony: military, economic, 

political, institutional and ideological.  The gradual increase in the number of 

dimensions of hegemony, in accordance with the evolutionary changes in the 

system of international relations, is indicated. In this context, the thesis, for the 

first time, provides and verifies potential scenarios of the establishment of a new 

hegemony in international relations of the XXI century: a unipolar world, with the 

existence of one global hegemon (the US or China); a bipolar world, with the 

existence of two equipollent aspirants for global hegemony, which involves the 

formation of antagonistic blocs in the struggle for global domination; a multipolar 

world of states, the international system within which will consist of several poles 

that will be formed around large powers and regional centers of power; a 
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multipolar world of organizations, key positions within which will be taken by 

international organizations that will serve as a forum for solving global issues. 

Furthermore, within the framework of this thesis, was developed the 

justification of three independent historical cases of functioning of an outright 

hegemony: the United Provinces (Holland) in the middle of the XVII century, the 

British Empire (Great Britain) in the middle of the XIX century and the USA in the 

middle of the XX century. It was confirmed that in each individual case hegemony 

was achieved by the means of a large-scale war, also, were determined certain 

preconditions of formation, specific features of functioning and the causes of the 

decline of each of those hegemonies. 

The topical nature of the problem, which has not been duly researched in the 

national scientific discourse, permits us to study the phenomenon of hegemony in 

the context of the formation and evolution of international systems, as a promising 

direction for the development of Ukrainian political theory, which has a direct 

connection to international political practice. After all, when shaping its national 

foreign policy strategy, Ukraine needs to take into account the contemporary world 

realities and the perspective tendencies of changes in the structure of forces within 

the international environment. 

The practical value of the work is to systematize, deepen and expand 

knowledge about the phenomenon of hegemony in theory and practice of 

international relations, which is intended to facilitate further study and 

conceptualization of this phenomenon within the framework of the domestic 

science of international relations. The findings of the thesis can be used within the 

functioning of state bodies and non-governmental organizations, whose activities 

are related to the formation and implementation of Ukraine's foreign policy 

priorities. 

Research materials may have practical application in the process of developing 

lectures, seminars and special courses intended for students of the such majors as: 

“politology” and “international relations, public communications and regional 

studies”. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розвиток міжнародних відносин 

завжди супроводжувався боротьбою окремих акторів за гегемонію – 

визначальний вплив у рамках історично сформованого укладу сил на 

міжнародній арені. Оскільки гегемонія у міжнародних відносинах передбачає 

здатність окремого актора нав’язувати решті учасників власні правила та 

умови в економічній, політичній, військовій, дипломатичній, культурній та 

інших сферах, мета зовнішньої політики держав полягає, зокрема, у 

намаганні посилити свої позиції й набути у перспективі гегемонічного 

статусу в міжнародному середовищі. Це, з огляду на суперницький характер 

взаємодії міжнародних акторів, давало змогу безперешкодно й ефективно 

втілювати власні національні інтереси через визначальний вплив гегемона на 

динаміку міжнародних процесів. Утвердження гегемонічного статусу 

забезпечувалося шляхом військових протистоянь, які, з огляду на кількість 

учасників та наслідки для міжнародних відносин, були, здебільшого, так 

званими «світовими війнами». 

 Упродовж останніх десятиліть міжнародні відносин зазнали істотних 

змін у площині еволюції засобів та масштабів боротьби за сфери впливу в 

контексті глобалізації, що призвело до трансформації природи гегемонії і 

способів її досягнення.  

Сьогодні ключова роль у формуванні домінуючих паттернів 

міжнародних взаємодій належить США – державі, яка після Другої світової 

війни виявилася спроможною не лише закріпити власний гегемонічний 

статус, але й утримати його наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Проте 

актуальні тенденції міжнародних відносин дають змогу стверджувати про 

суперечливий характер забезпечення гегемонічних позицій США в сучасних 

умовах. Уявлення про «монополярний» уклад сил у глобалізованій 

міжнародній системі все більше піддається сумніву як з перспектив 

політичної теорії, так і з огляду на поведінку окремих міжнародних акторів. 

Прагнення брати участь у визначенні міжнародного «порядку денного» у 
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світовому, або щонайменше, – регіональному контексті є іманентною 

складовою національного інтересу кожної сучасної розвиненої держави. 

Втім, не існує чіткого уявлення про глибину, обсяги, характер й наслідки 

еволюції гегемонії, а також виразного розуміння особливостей гегемонічної 

боротьби в сучасному міжнародному середовищі. Отож, питання щодо 

існування й природи гегемонії у міжнародних відносинах, а також шляхів її 

відтворення й поширення у ХХІ ст. належить до цікавих й актуальних 

проблем наукового пошуку, які мають не лише теоретичний, а й практичний 

виміри. 

Дослідження проблематики гегемонії актуалізує, серед інших, 

практична потреба наукового осмислення процесів, що відбуваються у 

сучасному світі. Адже відносини ворожості, суперництва чи співпраці 

акторів зазнають щораз істотнішого впливу взаємозалежності й глобалізації 

міжнародного середовища. Ця обставина трансформує роль гегемонів у 

міжнародних відносинах через посилення їхньої здатності здійснювати як 

позитивний, так і деструктивний вплив у глобальному контексті. Отож, для 

ефективної реалізації національних інтересів окремих міжнародних акторів, 

важливість врахування ними взаємозалежних закономірностей формування, 

становлення, утвердження й реалізації гегемонії на міжнародному рівні 

важко переоцінити. З перспектив України, вивчення проблематики гегемонії 

має суттєве теоретичне й прикладне значення. По-перше, порушена проблема 

належить до маловивчених у сучасній вітчизняній політичній науці, і по-

друге, – залучення науково обґрунтованих підходів щодо гегемонії як 

невід’ємної складової динаміки міжнародно-політичного розвитку, зокрема, з 

урахуванням її сучасних особливостей, сприятиме кращій адаптації 

зовнішньополітичної стратегії України до актуальних трендів відтворення й 

реалізації могутності в міжнародній системі від регіонального до 

глобального рівнів міжнародних інтеракцій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної наукової теми, 
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яку розробляє кафедра країнознавства і міжнародного туризму факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка – «Політика регіонального розвитку України в контексті 

європейських інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0113U004176). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка № 37/3 від «28» 

березня 2012 р. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування явища гегемонії у 

міжнародних відносинах з урахуванням особливостей диференціації 

міжнародної системи. 

Досягнення мети передбачає реалізацію наступних завдань: 

 проаналізувати й систематизувати джерельну базу вивчення гегемонії у 

міжнародних відносинах; 

 розкрити поняття, виділити ознаки й охарактеризувати явище гегемонії 

у міжнародних відносинах; 

 з’ясувати еволюцію наукових підходів до розуміння гегемонії у 

міжнародних відносинах; 

 розглянути історичні приклади гегемонії у міжнародних відносинах; 

 обґрунтувати принципи гегемонії у сучасних міжнародних відносинах; 

 окреслити перспективи гегемонії в міжнародних відносинах. 

Об’єктом дослідження є структурні особливості розвитку 

міжнародних відносин. 

Предметом дослідження є зміст, становлення та реалізація гегемонії у 

міжнародних відносинах. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від становлення 

гегемонії Об’єднаних провінцій Голландії (середина XVII ст.) – першої 

держави-гегемона Вестфальської міжнародної системи, – до сучасного етапу 

функціонування гегемонії в міжнародних відносинах (березень 2017 р.). 

Методологічна основа дисертаційного дослідження має 

міждисциплінарний характер, відображений у поєднанні низки підходів та 
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методів теорії міжнародних відносин, політології, економічних наук, 

соціології та історії. Методологічна основа забезпечує цілісне вивчення 

явища гегемонії в міжнародних відносинах на теоретичному і практичному 

рівнях.  

Важливе значення у роботі має історичний підхід, що дає змогу 

простежити зміни у розвитку предмета дослідження. Системний підхід було 

застосовано для вивчення гегемонії як цілісного явища, якому властиві 

визначені закономірності становлення та функціонування.  

Для вивчення специфіки та характерних ознак явища гегемонії на 

основі її загальних параметрів був використаний метод дедукції. Зокрема, він 

був застосований з метою визначення основних атрибутів держави-гегемона, 

для обґрунтування вимірів цього явища, а також з метою окреслення 

потенційних сценаріїв утвердження нової гегемонії у ХХІ ст. Метод дедукції 

був доповнений індуктивним, що дало змогу окреслити гегемонію як явище, 

залежне від ідентичностей та поведінки акторів на міжнародній арені. 

Діалектичний підхід забезпечує сприйняття гегемонії як динамічного явища, 

здатного до трансформації внаслідок зміни елементів міжнародної системи та 

зв’язків між ними. Паралельне застосування цих підходів дало змогу 

комплексно розглянути поняття та особливості гегемонії крізь призму її 

теоретичного розуміння та практичної реалізації в міжнародних відносинах. 

Вказані підходи у поєднанні з низкою загальнонаукових методів 

формують загальну методологію дисертаційного дослідження. Зокрема, при 

написанні роботи використовувалися методи аналізу, синтезу та порівняння. 

За допомогою методу аналізу і синтезу розкрито зміст поглядів, концепцій й 

уявлень щодо явища гегемонії та її проявів, що забезпечило повноцінне 

вивчення еволюції теоретичних досліджень явища гегемонії у міжнародних 

відносинах. 

За допомогою методу порівняння було досліджено спільні і відмінні 

риси процесів зародження, розвитку та занепаду гегемоній, а також 

окреслено спільні і відмінні риси у підходах різних шкіл теорії міжнародних 
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відносин до визначення та характеристики гегемонії як явища. Чільне 

місце у дослідженні займає історико-хронологічний метод, що передбачає 

відтворення процесів становлення, утвердження та занепаду держав-

гегемонів, а також еволюцію теорії гегемонії. Логічний метод використано 

для всебічного вивчення об’єкта дослідження. Він поєднується із методом 

критичного аналізу наукової і методичної літератури, залученої до 

вивчення титульної проблеми як основи для авторських висновків з тематики 

дослідження. Використання методів прогнозування дало змогу визначити 

потенційні можливості та сценарії становлення нової гегемонії у сучасних 

міжнародних відносинах. 

Для вирішення окремих завдань дисертаційної роботи були застосовані 

також описовий та проблемно-аналітичний методи. Зокрема, вони 

використовувалися для розгляду історичних прикладів існування держав-

гегемонів та з метою забезпечити розуміння сучасних світових процесів, 

пов’язаних зі становленням і реалізацією гегемонії у міжнародних 

відносинах. 

Методологічними принципами дослідження є комплексність, 

системність і цілісність. Вагоме значення мають також принципи, що 

випливають із первинних уявлень про об’єкт дослідження. Насамперед, слід 

виокремити термінологічний принцип, що полягає у з’ясуванні змісту 

терміна «гегемонія». Відповідно до принципів загального зв’язку й взаємодії, 

розкрито місце об’єкта дослідження у сучасних міжнародних відносинах. 

Застосування принципу причинності дало змогу висвітлити обставини 

зародження явища гегемонії у міжнародних відносинах та з’ясувати його 

вплив на поведінку акторів у міжнародному середовищі. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

першим у вітчизняній політичній науці ґрунтовним дослідженням явища 

гегемонії у теорії та практиці міжнародних відносин. Найвагоміші результати 

наукового дослідження полягають у тому, що: 

Вперше: 
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 здійснено комплексне, самостійне та цілісне дослідження явища 

гегемонії в міжнародних відносинах, зокрема, проаналізовано етапи 

становлення теорії гегемонії в науці про міжнародні відносини, 

систематизовано основні теоретичні погляди та концепції, з’ясовано 

особливості та закономірності формування, утвердження і реалізації 

гегемонії у міжнародних відносинах з урахуванням її впливу на 

диференціацію міжнародної системи; 

 з’ясовано взаємозв’язок між регіональною та глобальною гегемонією, 

що полягає в обов’язковому утвердженні регіональної гегемонії на 

шляху до глобального панування. При цьому, для досягнення статусу 

глобального гегемона у ХХІ ст. держава-претендент мусить бути 

світовим лідером у п’яти основних вимірах гегемонії: військовому, 

економічному, політичному, інституційному та ідеологічному. 

Акцентовано на поступовому зростанні числа вимірів гегемонії, 

відповідно до еволюційних змін системи міжнародних відносин; 

 обґрунтовано перспективне бачення утвердження нової гегемонії у 

міжнародних відносинах ХХІ ст.: однополярний світ, з наявністю 

одного глобального гегемона (США або Китай); біполярний світ, з 

наявністю двох рівносильних претендентів на глобальну гегемонію, що 

передбачає утворення антагоністичних блоків у боротьбі за глобальне 

панування; мультиполярний світ держав, в якому міжнародна система 

складатиметься з декількох полюсів, що формуватимуться навколо 

великих держав та регіональних центрів сили; мультиполярний світ 

організацій, в якому ключові позиції займатимуть міжнародні 

організації як форуми з розв’язання глобальних проблем. 

 

Уточнено: 

 поняття та основні ознаки гегемонії у міжнародних відносинах. 

Зокрема, визначено, що у системі міждержавних відносин становлення 

гегемонії передбачає порушення балансу в суперництві між 
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«наддержавами», та пов’язану з цим можливість і готовність однієї з 

них нав’язати свої правила й умови іншим акторам в економічній, 

політичній, військовій, дипломатичній та культурній сферах. При 

цьому, здатність гегемона впливати на преференції та інтереси інших 

держав є настільки ж важливою, як і його спроможність керувати 

ресурсами могутності, адже структурна могутність дає змогу 

утримуватися від прямої мобілізації усіх ресурсів, якими володіє 

гегемон; 

 

Набуло розвитку: 

 обґрунтування трьох самостійних історичних випадків функціонування 

повноцінної гегемонії: Об’єднаних Провінцій (Голландія) в середині 

ХVII ст., Британської імперії (Велика Британія) у середині XIX ст. і 

США в середині ХХ ст. Доведено, що у кожному окремому випадку 

досягнення гегемонії забезпечувалося за допомогою масштабної війни, 

а також визначені передумови становлення, особливості 

функціонування і причини гегемонічного занепаду.  

 вивчення проблематики гегемонії у вітчизняній політичній науці, 

зумовлене потребою узагальнення й осмислення релевантних 

експланаційних підходів щодо цього явища, напрацьованих різними 

напрямами теорії міжнародних відносин, з одного боку, та 

необхідністю врахування у зовнішньополітичній діяльності України 

особливостей функціонування міжнародних акторів, з огляду на 

актуальні процеси структуризації і розподілу могутності в міжнародній 

системі, – з іншого. 

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною, актуальністю і полягає у можливості їхнього застосування у 

науково-дослідних, прикладних та навчальних цілях.  

Практичне значення роботи, як самостійного внеску в українську 

політичну науку, полягає у систематизації, поглибленні та розширенні знань 
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щодо явища гегемонії в теорії і практиці міжнародних відносин, що 

покликане сприяти подальшому вивченню та концептуалізації цього явища, 

зокрема, шляхом формування сучасної теорії гегемонії в рамках вітчизняної 

науки про міжнародні відносини. Комплексний характер розгляду проблеми 

відкриває перспективи для розробки ефективних підходів, спрямованих на 

реалізацію національних інтересів України у відносинах з провідними 

акторами та державами-гегемонами в міжнародній системі. Отримані 

висновки можуть бути використані у роботі державних органів та 

недержавних організацій, діяльність яких пов’язана з формуванням і 

реалізацією зовнішньополітичних пріоритетів України. 

Матеріали дослідження можуть мати практичне застосування в процесі 

розробки лекцій, семінарів та спецкурсів, пов’язаних із вивченням сучасних 

тенденцій міжнародних відносин, силових потенціалів окремих акторів та 

структур могутності, особливостей регіонального розвитку, зовнішньої 

політики окремих держав тощо, призначених для студентів спеціальностей: 

«політологія» й «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та висновки 

дисертації, зокрема ті, що характеризують наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, отримані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертаційної роботи представлено на таких наукових заходах: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Нові виміри прав людини: юридичні, 

філософські, морально-етичні аспекти» (30 травня 2013 р., м. Львів); ІІІ 

щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти» (25 жовтня 

2013 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Democratization and Social-Political Conflicts within the Post-Soviet Space» 

(6 березня 2015 р., м. Більбао, Іспанія); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ukraine: between Russia and the European Union» (18 вересня 
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2015 р., м. Більбао, Іспанія); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Crafting Multipolarity» (27 травня 2016 р., м. Більбао, Іспанія); VII  Щорічній 

Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека в умовах сучасних 

трансформацій міжнародної системи: виклики та перспективи» (24 вересня 

2016 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 р., м. Київ). Окрім того, 

результати дослідження апробовано на засіданнях кафедри країнознавства і 

міжнародного туризму та щорічних звітних конференціях факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових 

праць, з яких 5 – наукові праці у фахових виданнях та 1 – в іноземних 

наукових виданнях, а також сімох тезах доповідей на всеукраїнських, 

міжнародних наукових конференціях та у рамках наукового конвенту. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на десять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел (255 найменування українською, російською й англійською мовами). 

Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з яких 196 сторінок – 

основна частина роботи, та 27 сторінок – список використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1.  

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1. Явище гегемонії як предмет наукового дискурсу 

«Гегемонія» в оригінальному давньогрецькому розумінні цього слова 

означає «лідерство». У міжнародних відносинах гегемонію переважно 

пов’язують із лідерством або домінуванням визначених акторів, насамперед, 

державних, у міжнародному середовищі. Гегемонія завжди є наслідком 

визначених специфічних історичних та політичних обставин, що склалися в 

міжнародній системі. Незважаючи на таке доволі загальне й просте 

визначення гегемонії, це явище є досить складним і поліморфним. Особливо 

це стосується розгляду проблематики гегемонії у довгостроковій перспективі 

– з урахуванням значної кількості чинників, які впливають на її виникнення, 

утвердження та занепад, а також з огляду на постійну еволюцію та видозміну 

самої гегемонії в міжнародній системі.  

Спільним припущенням для усіх теоретичних напрямів науки про 

міжнародні відносини є переконання у принциповій анархічності 

міжнародного середовища. Відповідно, алгоритм пошуку відповіді на 

питання, як в умовах анархії забезпечити реалізацію низки пріоритетних 

інтересів міжнародного актора, спектр яких є доволі широким – від 

фізичного виживання, економічного зростання до домінування – вказує на 

відмінності між експланаційними принципами наукових підходів теорії 

міжнародних відносин.  

Дослідження загального характеру, які стосуються нашого предмета, є, 

здебільшого, продуктом західної політичної науки. Серед їхньої доволі 

великої кількості, як найбільш релевантні можна виокремити тематичні 

напрацювання Р. Гилпіна [121], П. Кеннеді [156], І. Валлерстайна [240; 241; 

242; 243]. Поміж ґрунтовних колективних публікацій не можна обійти 

увагою збірник «Гегемонічне суперництво: від Фукідіда до ядерної доби» 
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(1991), за загальною редакцією іменитих американських науковців 

Р. Н. Лєбоу та Б. Штраусса [173]. 

Проблематика гегемонії стосується різних аспектів діяльності 

міжнародних акторів, а зміни їхнього статусу пов’язані з питаннями 

(ре)структуризації міжнародної системи. Явища могутності, домінування й, 

відтак, – гегемонії, як складові динаміки міжнародного середовища, 

розглядали не лише представники традиціоналізму, позитивізму 

(модернізму), а й постпозитивізму в науці про міжнародні відносини. Тому, 

зважаючи, передовсім, на два аспекти – тривалий період обґрунтування 

проблематики гегемонії у міжнародних відносинах, з одного боку, а, відтак, – 

значну чисельність праць як відомих теоретиків, так і їхніх послідовників та 

критиків, – з іншого, зосередимося, в основному, на характеристиці 

досліджень, які можна вважати референтними щодо поширених поглядів у 

межах кожного з наукових підходів. Це дасть змогу, по-перше, окреслити 

диференційований спектр зацікавлення академічної спільноти різними 

складовими проблематики гегемонії і, по-друге, вирізнити праці, котрі 

можуть набувати прикладного значення під час дослідження явища гегемонії 

у наш час.  

Отож, якщо реалісти-традиціоналісти зосереджувалися переважно на 

питаннях могутності міжнародних акторів та її значенні з погляду 

забезпечення безпеки в анархічному міжнародному середовищі, то реалісти-

позитивісти, так звані неореалісти, розглядали могутність і домінування 

міжнародних акторів з перспектив їхнього впливу на диференціацію та 

еволюцію міжнародних систем й становлення міжнародних режимів.  

Підкреслимо, що реалізм, загалом, має найдовшу традицію з-поміж 

усіх інших напрямів науки про міжнародні відносини щодо розгляду проблем 

(силової) поведінки міжнародних акторів. Зокрема, цінними класичними 

джерелами політичної думки уже давно стали праці «Пелопоннеська війна» 

(IV ст. до н.е.) давньогрецького філософа та історика Фукідіда, «Левіафан, 

або матерія, форма і влада держави» (1651) англійського філософа Т. Гоббса 
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[14], «Господарство і суспільство» (1921) німецького соціолога, економіста 

й правознавця М. Вебера [8], ключові ідеї з яких заклали основи політичного 

реалізму в міжнародних відносинах. 

Не менш вартісним для вивчення проблематики сили, могутності, й 

домінування в міжнародних відносинах є дослідження одного з 

найвідоміших теоретиків реалізму другої половини ХХ ст. Г. Моргентау 

«Політика між націями. Боротьба за владу і мир» (1948) [185]. 

Цікавим з теоретико-методологічного й пізнавального погляду є 

спільне дослідження відомих американських реалістів А. Органскі та 

Я. Куглера «Хроніка війни» (1980) [191], в якому за допомогою теорії 

перерозподілу сили (power transition theory) пропонується пояснення, як 

системні трансформації, пов’язані з перерозподілом ресурсів могутності, 

впливають на конфліктогенність міжнародних відносин.  

Серед відомих теоретиків реалізму кінця ХХ – початку ХХІ ст. слід 

виокремити американського політолога, директора Інституту стратегічних 

досліджень при Гарвардському університеті С. Хантінгтона (1993), який, 

зокрема, розглядав економічний потенціал держави як найважливіший 

показник її відносної могутності [147], а також американського політолога 

Дж. Мірсхаймера (2001), котрий зосереджував значну увагу на дослідженні 

«китайського чинника» у реалізації гегемонії США та питаннях суперництва 

наддержав [182].  

Ґрунтовне узагальнення реалістських поглядів пропонують, зокрема, 

С. Ґуззіні [133], М. Салліван [229] та М. Шіген [220]. Чільними 

представниками неореалізму, які неодноразово зверталися до вивчення 

проблематики могутності й домінування були Б. Бузан, Ч. Джонс та Р. Літтл  

[87], Р. Ґилпін [121; 122; 123; 124], Р. Кеохейн [157; 159] та К. Уолц [244; 

245].  

Спорідненою з концепціями неореалізму є теорія довгих циклів, або 

циклічності, представники якої обґрунтовують візію постійного коловороту в 

розвитку міжнародної системи та пов’язане з цим уявлення щодо зміцнення 
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та послаблення міжнародної кон’юнктури. Супутнім аспектом циклічного 

розвитку міжнародної системи, на переконання низки теоретиків, є зміцнення 

та занепад окремих держав, зокрема, наймогутніших. Такі, або схожі думки 

знаходимо у дослідженнях Б. Беррі [79, c. 48], Дж. Моделскі та С. Моделскі 

[184, c. 117], Д. Репкіна [199, c. 36], Ф. Закарія [254, c. 124]. Зауважимо, що 

уявлення про довгі цикли у міжнародних відносинах демонструє виразні 

аналогії до теорії, запропонованої на початку XX ст. російським ученим 

економістом М. Кондратьєвим [183, c. 25-26]. Водночас, слід вказати й на те, 

що сприйняття розвитку людства як циклічного процесу характерне й для 

цивілізаційної теорії, розвиненої, зокрема, відомим британським істориком 

А. Тойнбі. Примітно, що у всіх випадках прихильники концепту циклічності 

міжнародних відносин намагалися обґрунтувати взаємозв’язок між фазами 

циклів та початком великих воєн.  

Розвинута у рамках неореалізму теорія гегемонічної стабільності, з 

огляду на первинний стан анархії у міжнародних відносинах, виразно 

акцентувала на необхідності впорядкування міжнародної системи з боку 

гегемонів. Оскільки логіка послідовності становлення і занепаду гегемонів 

передбачала певну циклічність, теорію гегемонічної стабільності, хоч і 

доволі спрощено, можна розглядати як різновид теорій циклічності в науці 

про міжнародні відносини. Значний внесок у її розвиток та дослідження 

зробили, зокрема, Ч. Кіндлбергер [163], Дж. Лундстад [176], Дж. Най [186]. 

Підкреслимо, що саме тематична праця американського економіста 

Ч. Кіндлбергера «Світ у депресії, 1929–1939 рр.» (1973) активізувала інтерес 

до проблематики гегемонії у науці про міжнародні відносини. Більше того, 

питання щодо ролі гегемонії у міжнародній системі не втрачало актуальності 

впродовж 1970-х – 1980-х рр. й неодноразово порушувалося у власних 

дослідженнях представниками різних ідейно-теоретичних напрямів теорії 

міжнародних відносин.  

Окремо слід наголосити на внеску геополітичних підходів класичного 

реалізму в опрацювання проблематики могутності та домінування, 
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насамперед, крізь призму врахування впливу конкретних географічних 

умов на поведінку акторів у міжнародному середовищі. З цих перспектив, 

ключовими у контексті формування уявлень щодо змісту геополітичних 

підходів можна вважати дослідження К. Ґрея [129] та Г. О’Туатайла [189]. 

Альтернативні до неореалізму підходи неолібералізму намагалися 

встановити закономірності функціонування міжнародних систем й 

міжнародних режимів як незалежних змінних в процесах перерозподілу 

могутності серед міжнародних акторів. Вагомий внесок у вивчення цієї 

проблематики зробили, зокрема, Дж. Ґоуе [127], К. Оуйє [193], Дж. Розенау 

та Х. Тромп [207], а також Дж. Раґґі [210]. 

Цікавим науково-теоретичним доповненням до запропонованих 

неореалістами й неолібералами уявлень були погляди адептів 

неоструктуралізму, котрі вказували на неминучість й історичну 

обумовленість асиметрій у динаміці акторів у міжнародній системі, а також 

на структурну зумовленість їхньої поведінки, зокрема, що стосується 

схильності до домінування чи реалізації власного гегемонічного статусу. Ідеї 

неоструктуралістів були частково розвинуті на основі досліджень ранніх 

структуралістів із проблем колоніалізму та експлуатації країн третього світу з 

боку провідних держав (метрополій). Відомі неоструктуралісти 

обґрунтовували власні переконання не лише через залучення класичних 

марксистських підходів, але, значною мірою, вдавалися до їхнього 

критичного переосмислення. Вартісні ідеї щодо закономірностей 

функціонування міжнародної системи й діяльності міжнародних акторів, 

викладені з цих перспектив, знаходимо, зокрема, у збірнику за загальною 

редакцією відомих теоретиків – С. Аміна, Дж. Арріджі, А. Френка та 

І. Валлерстайна [72]. 

Оскільки структуризація міжнародної системи апріорі передбачала 

різний статус міжнародних акторів, а реалізація їхньої могутності мала 

спричиняти появу формальних та неформальних механізмів панування чи 

(взаємо)залежності, – велика кількість модерністських досліджень була 
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реалізована у руслі обґрунтування так званої теорії міжнародних режимів. 

У цьому контексті слід виокремити тематичні збірники наукових праць під 

редакцією С. Крезнера [167], а також Ф. Ріттбергера та П. Меєра [204]. 

Представники сучасних постпозитивістських напрямів науки про 

міжнародні відносини намагаються брати до уваги й поєднувати не лише 

матеріальні, але й нематеріальні фактори, які, на їхнє переконання, 

відіграють суттєву роль у функціонуванні міжнародних акторів. Хоч 

постпозитивістські дослідження є досить гетерогенними, а їхня значна 

кількість стосується сучасних аспектів впливу, могутності, домінування чи 

гегемонії, все ж найбільш істотний внесок у вивчення вказаної проблематики 

зробили представники нео-грамшизму, міжнародної політичної економії, 

конструктивізму та постмодернізму. При цьому, не слід залишати поза 

увагою те, що деякі сучасні напрями науки про міжнародні відносини, як, 

наприклад, фемінізм, можуть використовувати різні епістемологічні 

програми, що в окремих варіантах зближують їх з конструктивізмом чи 

постмодернізмом. Це стосується, зокрема, феміністичних інтерпретацій 

причин становлення та домінування андроцентричних дискурсів могутності і 

панування у міжнародних відносинах, а також шляхів їхньої деконструкції. 

Намагання деконструювати усталені гегемонічні дискурси характерне й для 

представників критичної геополітики, зокрема Дж. Еґню та С. Корбріджа 

[67]. 

Натомість представники нео-грамшизму, конструктивізму та 

міжнародної політичної економії, попри істотну увагу до нематеріального 

виміру забезпечення гегемонії у міжнародних відносинах, все ж надають не 

меншого значення матеріальним аспектам діяльності міжнародних акторів, 

що впливає на забезпечення загального функціонування міжнародної 

системи. Наголосимо, що термін «нео-грамшизм», який дав назву 

відповідному напряму сучасної науки про міжнародні відносини, походить 

від прізвища відомого італійського послідовника марксизму 1930-х рр. 

А. Грамші. Він, зокрема, поділяв твердження К. Маркса про те, що 
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«економічний фундамент» визначає рамкові умови для політики, ідеології 

та форми держави. Однак, у власних працях А. Грамші намагався відійти від 

економічного редукціонізму, вважаючи, що центральним питанням 

наукового інтересу має бути складний характер відносин між базисом та 

надбудовою, який не можна звужувати лише до відображення економічних 

процесів [128]. Представники нео-грамшизму розвивають це твердження, 

зосереджуючи увагу на значенні існування взаємопов’язаних процесів 

суспільного відтворення, типів політичної культури, ідеології та форм 

держав для функціонування міжнародної системи та її складових. 

Серед нео-грамшистів, неперехідне значення у вивченні гегемонії мали 

праці Р. Кокса [97; 98; 99; 100]. Широкий спектр нео-грамшистських 

інтерпретацій проблематики гегемонії знаходимо також у збірнику «Ґрамші, 

історичний матеріалізм та міжнародні відносини» за редакцією С. Джілла 

[101]. 

С. Стрендж є однією із найбільш відомих представниць міжнародної 

політичної економії. У власних дослідженнях Стрендж пропонує 

альтернативний щодо нео-грамшизму погляд на гегемонію, пов’язуючи її зі 

здатністю міжнародного актора зайняти передові позиції одразу в декількох 

сферах суспільного виробництва, окремі з яких безпосередньо не пов’язані зі 

створенням матеріальних благ [226].  

Конструктивіст А. Вендт надає ще більшого значення нематеріальним 

аспектам формування зразків взаємодії міжнародних акторів, наголошуючи: 

«найважливіші зв’язки, які поєднують держави, формуються на рівні ідей, а 

не через матеріальні сили. Ідеї визначають значення і зміст могутності та 

стратегій, згідно з якими держави переслідують власні інтереси, а також й 

самі інтереси» [247]. 

На зламі ХХ та ХХІ ст. в науці про міжнародні відносини 

спостерігалося поновлення інтересу до її класичних основ. Постреалісти, як 

Ш. Лінн-Джонс намагалися, зокрема, обґрунтувати причини зміцнення 

позицій США з перспектив реалізму [178], а представники постколоніалізму 
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– поглиблено розглянути наслідки існування асиметричних залежностей 

між більш та менш могутніми акторами для сучасної міжнародної системи 

[197]. 

Сучасні дослідження світової системи та глобалізації охоплюють 

широкий спектр поглядів – від реалістських і структуралістських до 

ліберальних. Їх, з огляду на проблематику гегемонії, не варта залишати поза 

увагою з двох міркувань. По-перше, вони забезпечують необхідне теоретичне 

узагальнення процесів, які зараз відбуваються в міжнародних відносинах, і, 

по-друге, дають уявлення щодо рушійних сил та механізмів трансформації 

сучасної міжнародної системи. Вказана проблематика стала основою 

досліджень низки авторів, які узагальнено у збірниках «Новий реалізм: 

перспективи мультилатералізму та світового порядку» за редакцією Р. Кокса, 

а також «Глобальні суспільні блага: міжнародна співпраця у ХХІ ст.» за 

редакцією І. Кауль, І. Ґрундберґ та М. Штерна [154].  

В українському політологічному дискурсі практично відсутні 

опрацювання проблематики гегемонії у загальнотеоретичному контексті. 

Вітчизняні науковці зосереджуються, здебільшого, на вивченні окремих 

аспектів функціонування міжнародних акторів, зокрема, у площині 

використання ними власних позицій у міжнародних відносинах задля 

втілення національних інтересів, що можна розглядати як внесок у вивчення 

проблематики могутності й гегемонії загалом. 

Диференціюючи тематичні напрацювання українських науковців, які 

безпосередньо чи опосередковано стосуються предмета нашого дослідження, 

слід вказати на можливість використання, водночас, декількох пов’язаних 

принципів їхнього групування. Насамперед, зауважимо, що, з огляду на 

фактичний брак зацікавлення вітчизняної академічної спільноти загальними 

теоретичними проблемами функціонування гегемонії у міжнародних 

відносинах, складно віднайти дослідження, які, на зразок зарубіжних, можна 

було би однозначно зарахувати до конкретної світоглядно-методологічної 

парадигми. Певним винятком є сучасна наукова розробка Р. Романюка та 
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Н. Романюк, в якій на основі відомих неореалістських, нео-грамшистських, 

політекономічних та постмодерністських експланаційних принципів щодо 

явища гегемонії, пропонується голістична й інтерпретована з 

конструктивістських позицій перспектива збереження американської 

гегемонії в майбутньому [52]. Загалом же, загальною тенденцією вітчизняних 

досліджень є виразне домінування герменевтичного підходу при вивченні 

прикладних аспектів реалізації гегемонічної політики чи домінування 

могутніх міжнародних акторів. Зокрема, такий підхід характерний для 

тематичної публікації М. Шепєлєва, в якій пропонується розгляд концепцій 

гегемонії у геополітичній думці [63]. 

Наступний із можливих принципів групування вітчизняних тематичних 

досліджень з питань гегемонії можна визначити як «актороцентричний». Він 

пов’язаний із вивченням конкретних історичних чи потенційних прикладів 

домінування й гегемонії в міжнародному середовищі. На жаль, нам не 

вдалося віднайти тематичних досліджень українських вчених, присвячених 

політиці Нідерландів, як першої з держав-гегемонів у міжнародних 

відносинах. Незначна кількість робіт стосується також питань діяльності 

Великої Британії на міжнародній арені. Зокрема, міжнародно-політичній 

динаміці цієї країни були присвячені дослідження С. Пик [42] та І. Черінька 

[61]. 

Закономірно, що найбільше зацікавлення в українському академічному 

середовищі викликає політика США. Це пояснюється не лише роллю, яку ця 

держава відіграє у міжнародних відносинах, починаючи з другої половини 

ХХ ст., але й актуальністю проблематики лідерства в процесах сучасної 

суперечливої трансформації міжнародної системи. Відомими вітчизняними 

дослідниками, які порушують у власних дослідженнях широкий спектр 

питань діяльності США на міжнародній арені є І. Дудко [20], І. Погорська 

[44], Н. Ржевська [50], М. Рижков [51], С. Федуняк [57], А. Худолій [60], 

С. Юрченко [65]. 
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Звертаючись до багатовимірності американського домінування, як з 

огляду на окремі сфери, так і щодо регіональних відмінностей у світовому 

контексті, можна обґрунтувати наступні два підходи до групування 

українських тематичних досліджень.  

Зокрема, особливості реалізації американської політики в міжнародних 

відносинах за окремими сферами вивчають В. Грєбцов [16], О. Квятковська 

[28], А. Луценко [32], О. Обрінська [36], П. Сіновець [54], а з’ясуванням 

регіональних аспектів політики США займаються В. Вакулич [6], 

Д. Дорофєєв [19], З. Зазуляк [23], М. Засядько [25], Д. Крисенко [31], 

Н. Франчук [59]. 

Принцип групування досліджень вітчизняних науковців, який можна 

умовно окреслити як «системоцентричний» дає змогу охопити широкий 

спектр праць, у яких порушуються загальні питання функціонування 

міжнародної системи. Серед них – сучасні геополітичні дослідження 

В. Дергачева [18], роботи з проблем міжнародного і світового порядку 

С. Опрятного [38], Б. Парахонського [40], М. Фесенка [58], Д. 

Шеренговського [64], а також глобалістики – Т. Бєльської [2], Є. Буравльова 

[5], І. Воронова [10]. 

Огляд тематичної наукової літератури дає змогу сформувати уявлення 

щодо гетерогенного й вельми диференційованого характеру сучасних 

досліджень міжнародних відносин, складовою яких (в окремих випадках 

латентною) неодмінно є проблематика лідерства, домінування, гегемонії й 

пов’язаної з ними еволюції міжнародної системи. Адже у сучасному 

глобалізованому світі, а також з урахуванням стрімкого науково-

технологічного й інформаційного розвитку людства впродовж останніх 

десятиліть, існування відособлених явищ міжнародних відносин видається 

малоймовірним. Фактично усі процеси у міжнародному середовищі, які 

розгортаються на різних рівнях інтеракцій між акторами – від локального до 

глобального і навпаки, а також у різних, іноді вельми розрізнених, сферах є 

взаємопов’язаними. Тому динаміка могутності, зміни в розподілі сил між 
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учасниками міжнародних відносин, інноваційні зрушення, розвиток 

комунікаційних технологій тощо й надалі формуватимуть гегемонічні 

зв’язки, які забезпечуватимуть вартісний потенціал для наукового 

осмислення. 

 

1.2. Поняття та основні ознаки гегемонії у міжнародних відносинах 

У міжнародних відносинах терміном гегемон окреслюють, 

здебільшого, наймогутнішу державу, або провідну державу серед групи 

держав. Водночас, варто зауважити, що під поняттям «група держав» слід 

розуміти визначену кількість держав, між якими існують реальні й активні 

відносини. Адже наявність потреби у лідері означає фактичну можливість 

існування гегемонії та передбачає певний ступінь соціального порядку і 

колективної організації. Таким чином, держави, що утворюють групу, є її 

складовими, як і держава-гегемон. Тому, коли йдеться про гегемонію, її 

існування розглядається як невід’ємна складова міжнародної системи.  

Отож, однією із найважливіших рис досліджуваного явища гегемонії є 

те, що воно не може існувати самостійно поза міжнародною системою, яка є 

виразом специфічних історичних та політичних обставин, що склалися у 

міжнародному середовищі. 

Гегемонія має безпосередній вплив на міжнародну систему, в рамках 

якої вона здійснюється. Зокрема, на думку більшості теоретиків у сфері 

міжнародних відносин, у періоди відсутності чи впродовж становлення 

чергової гегемонії, світ характеризувався періодом воєн та нестабільності 

[78, c. 64]. Більше того, кожна держава-гегемон виконувала визначену 

функцію суспільного прогресу та занепадала, вичерпавши власний ресурс. 

Для прикладу: Pax Romana продемонстрував перевагу державного устрою 

над додержавними формами організації людських спільнот і занепав, 

вичерпавши свій потенціал з поширення полісної системи на свої володіння; 

Pax Vaticana інтегрував величезні території поза старою ойкуменою, однак 

став на заваді новим суспільним реаліям та промисловому прогресу, а також 
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наштовхнувся на протидію союзників у своєму прагненні до подальшого 

територіального розширення (Парагвайські війни); Pax Britannica 

опосередковано позбавив змісту релігійні війни (спроби варварських 

монархій відтворити Pax Romana, деколонізація другої половини ХХ ст.). Тут 

варто зауважити, що забезпечити, гарантувати та зміцнити гегемонічну 

стабільність у період після Другої світової війни, адаптувати свої претензії на 

гегемонію, відповідно до нових технологічних реалій, вдалося лише 

Сполученим Штатам Америки [108]. Тому гегемонія не лише розвивається як 

складова міжнародної системи – вона формує та обумовлює її.  

Значна кількість науковців, які здійснили внесок у становлення теорії 

гегемонії, вважала, що матеріальна основа такої могутності полягає у 

здатності підприємств і компаній держави-претендента на статус гегемона 

діяти більш ефективно у трьох основних економічних сферах: 

сільськогосподарському та промисловому виробництві, торгівлі і фінансах. 

Водночас, переваги в ефективності перспективного гегемона в цих сферах 

мали бути настільки великі, що він може не лише перевершити своїх 

суперників – інших могутніх держав на світовому ринку, але й перемогти їх 

на власних внутрішніх ринках [35, c. 28]. 

Вважаємо, що таке визначення є досить обмеженим, оскільки для 

справжньої гегемонії недостатньо, щоб підприємства та компанії визначеної 

держави мали велику частку на світовому ринку, в порівнянні з будь-якою 

іншою державою. Недостатньо також володіти найсильнішою армією, чи 

відігравати важливу роль у світовій політиці. Реальним проявом гегемонії 

можна вважати лише ті ситуації, при яких вищезазначені переваги є 

настільки істотними, що основні союзники набувають статусу де-факто 

держав-клієнтів, а головні держави-суперниці усвідомлюють власну відносну 

слабкість і, відповідно, займають оборонну позицію відносно держави-

гегемона [78, c. 97-98]. І, хоча можна обмежити визначення гегемонії лише 

тими окремими випадками, за яких відмінності в силі чи могутності між 

державами є справді значними, тим не менше, не варто однозначно 
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стверджувати, що держава-гегемон є всесильною та здатною діяти як 

завгодно. Адже всередині міждержавної системи не існує всемогутності. 

Саме тому слід погодитися з твердженням І. Валлерстайна, що 

гегемонія є радше не станом, а одним з кінців мінливого континууму, який 

відображає суперницькі стосунки між могутніми державами світу. Так, на 

думку науковця, на одному з кінців континууму знаходиться майже 

стабільний баланс сил – або ж ситуація, за якої існує багато держав, які є 

фактично рівносильними, без яскраво виражених чи тривалих союзів. Однак, 

така ситуація є рідкісною і нестабільною. Усередині цього континууму 

перебуває багато держав, об’єднаних у два табори, а також кілька 

нейтральних чи країн, що не визначилися (причому жодна зі сторін не здатна 

нав’язати свою волю іншим). На іншому ж кінці континууму – ситуація 

гегемонії, така ж рідкісна і нестабільна [241, c. 22]. 

Таким чином, термін гегемонія описує домінантне, панівне становище 

одного з елементів системи відносно інших. Відповідно, концепція гегемонії 

сприяє, значною мірою, кращому розумінню сучасних міжнародних 

відносин, а також владних відносин між їхніми учасниками.  

Як вже йшлося у попередньому підрозділі, на формування теорії 

гегемонії у науці про міжнародні відносини значний вплив мали такі вчені, 

як Р. Кеохейн, Дж. Най, Р. Арон, Р. Ґилпін, Дж. Модельскі, А. Органскі. 

Однак, беззаперечним є основоположний вплив на формування теорії 

гегемонії таких трьох вчених, як А. Грамші, Р. Кокс та І. Валлерстайн. 

Саме А. Грамші розпочав у минулому столітті розвивати концепцію 

гегемонії, стверджуючи, що влада залежить не лише від сили, але й від 

«згоди». Згідно з поглядами А. Грамші, ця концепція застосовується для 

опису статусу найпотужнішої держави в міжнародній системі, або ж позиції 

домінуючої держави в конкретному регіоні. На його переконання, гегемонія 

передбачає «співпрацю, гарантовану силою», що поєднує соціальний і 

політичний контроль, силу і згоду [128, c. 116]. Такі погляди дослідника 

стали основоположними для багатьох вчених, що згодом досліджували 
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явище гегемонії. Більше того, концепція гегемонії Грамші 

використовувалася для подальшої популяризації латентної або присвоєної 

гегемонії. 

Оперуючи власним розумінням явища гегемонії, Грамші стверджував, 

що завданням комуністичної партії було очолити та присвятити себе боротьбі 

за гегемонію проти капіталістичної держави. Він вважав, що зміни в 

соціалістичній політичній стратегії були необхідними від фронтального 

наступу на державу до завоювання стратегічних позицій у численних 

регіонах [128, c. 311]. Таким чином, соціалістична боротьба, насамперед, 

була боротьбою проти гегемонії капіталізму в громадянському суспільстві та 

культурі. 

Іншою відомою концепцією А. Грамші, що безпосередньо пов’язана з 

його дослідженням явища гегемонії, є концепція «історичного блоку» (відома 

як Blocco Storico). За концепцією, А. Грамші характеризує певне соціальне 

утворення, – «інтелектуальну масу діалектики», – як «інтелектуальний та 

моральний блок». Такий морально-політичний блок допомагає створити 

новий «історичний блок», в якому пролетарське керівництво, створене під 

прапорами капіталізму з різних класів і груп, може бути організоване й чітко 

виражене [155]. 

У свою чергу, утворення історичного блоку є необхідною умовою для 

виникнення гегемонії в тому форматі, в якому її уявляє А. Грамші. Це 

призводить до «реконструкції відносин на лінії держава-суспільство, через 

органічно пов’язані процеси політичного, економічного і культурного 

перетворення» [214, c. 48]. 

У роботах А. Грамші історичний блок заміняє поняття економічного 

базису та структури, що призводить до політичної та ідеологічної надбудови. 

Історичний блок не може існувати без пануючого соціального класу. Там, де 

пануючий клас є головним у країні, чи в певному соціальному утворенні, 

держава підтримує згуртованість у рамках блоку через пропаганду спільної 

культури [128, c. 59]. Водночас, новий блок формується саме тоді, коли 
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підлеглі певного класу (наприклад, клас робітників) встановлюють свою 

гегемонію щодо підлеглих інших груп (наприклад, дрібних фермерів чи 

маргіналів) [128, c. 61].  

Гегемони завжди «проростають» з історичних блоків, однак, не всі 

історичні блоки стають гегемонами. Соціальна група або клас, яка утворює 

«інтелектуальний та моральний блок», за визначенням, автоматично стає 

прототипом гегемона, а її політичні союзи з іншими групами можуть, або не 

можуть перетворюватися у гегемонічні відносини [78, c. 88]. 

Крім того, А. Грамші відкидав ідею, що історичний блок є всього лише 

простим союзом класів чи підкласів. Історичний блок охоплює політичні, 

культурні та економічні аспекти певного соціального утворення. Наприклад, 

клас буржуазії утворює певний історичний блок через освіту та засоби 

масової інформації, а його класові інтереси сприймаються підлеглими 

класами як власні [66, c. 219]. Таке твердження Грамші частково 

відображається в одній із головних тез нашого дослідження, що полягає в 

обґрунтуванні гегемонії, як складного та багатовимірного явища.  

Канадський вчений Р. Кокс використовував вчення А. Грамші з метою 

критики низки теорій міжнародних відносин. Зокрема, на переконання Кокса, 

такі теорії як реалізм і неореалізм були створені, насамперед, задля 

збереження status quo, що, відповідно, слугує інтересам багатих домінуючих 

західних країн та їхніх еліт [98, c. 134]. На його думку, ці теорії 

спрямовуються на відображення міжнародного порядку як абсолютно 

природного і незмінного [97, c. 389].  

Відштовхуючись від таких тверджень Р. Кокса, можна припустити, що 

саме гегемонія дає змогу домінантній країні поширювати власні моральні, 

політичні та культурні цінності серед суспільств і суб-спільнот. Це, на думку 

Кокса, досягається, насамперед, через інститути громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство, в свою чергу, складається з мережі інститутів і 

практик, які володіють частковою автономією від держави [99, c. 219]. 
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Відповідно, роль гегемонії полягає у створенні соціальних і політичних 

систем, які використовуються щодо певних «цільових держав».  

Розуміння гегемонії Р. Кокса породжує інше, суміжне з теорією 

гегемонії, питання про співвідношення між гегемонією та іншими проявами 

панування однієї держави – імперіалізмом чи домінуванням. 

Імперіалізм визначається як поширення панування однієї нації над 

іншою шляхом відкритих політичних й економічних інструментів [142, c. 

218]. Пояснюючи принципову різницю між цим проявом панування і 

гегемонією Р. Кеохейн стверджує, що, якщо гегемонія керує відносинами без 

заснування визначеного керівного органу, імперіалістичні держави 

встановлюють власну зверхність через вищий політичний орган [159, c. 437]. 

Окрім того, імперіалістичний підхід до експансії супроводжується 

завоюванням нових територій, що не є характерним для гегемонії. Отож, 

незважаючи на твердження іншого вченого – Д. Снайдала, який поділяє 

гегемонію на три різновиди: гегемонію, засновану на переконанні; добру, 

проте потужну гегемонію; колонізаторську гегемонію, засновану на силі, – 

держава-гегемон насправді все ж надає перевагу переконанню над примусом 

[223, c. 593].  

У дослідженнях, присвячених явищу гегемонії, зокрема її 

співвідношенню з імперією, часто зустрічається визначення гегемонії, 

запропоноване французьким політологом Р. Ароном на основі його 

опрацювань проблеми війни та миру. На переконання цього науковця, в 

рамках міждержавних відносин може існувати лише три типи миру: імперія, 

рівновага та гегемонія [73, c. 36].  

Р. Арон вказував, що імперія може втілити мир у межах певних 

підконтрольних територій, однак, вона не здатна забезпечити мир між 

державами в рамках міжнародної системи. Рівновага, водночас, є явищем 

короткочасним та проміжним, а гегемонія, – може створити глобальний 

міжнародний мир шляхом залякування потенційних суперників [73, c. 174]. 

Для прикладу, гегемонія Сполучених Штатів Америки, хоч і є далекою від 
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«ідеалу» й ненадійною, вона все ж може слугувати поясненням миру між 

державами Південної Америки в післявоєнний період та під час холодної 

війни. Р. Арон вважав, що держава-гегемон завжди зацікавлена в дотриманні 

миру, адже мир має безпосередній вплив на торгівлю та інвестиції гегемона, 

а також на міжнародну безпеку [73, c. 287]. 

Питання відмінностей між гегемонією і домінуванням досліджували 

різні вчені – від представників епохи середньовіччя до відомих сучасних 

науковців. Серед найбільш авторитетних – Н. Макіавеллі, А. Грамші та 

Дж. Най. Згідно з їхніми поглядами, велика держава не повинна покладатися 

лише на домінування, могутність і жорстку силу. Зокрема, Н. Макіавеллі 

виокремлював повагу як основу підпорядкування великій державі інших 

держав [252]. А. Грамші стверджував, що сам факт могутності викликає 

інстинктивне бажання співробітництва з її носієм [101, c. 54]. Дж. Най 

вважає, що панівна держава стає гегемоном, переконавши інших у перевагах 

співпраці. Водночас, таке переконання повинне забезпечуватися шляхом 

використання м’якої сили й бути пов’язаним з наявністю спільних інтересів 

[187, c. 45]. Останнє, щоправда, суперечить поширеній у наукових колах 

теорії гегемонічної стабільності (див. Розділ 2), згідно з якою могутні 

держави досягають гегемонічних позицій в односторонньому порядку, 

шляхом застосування жорсткої сили, часто не залишаючи місця для таких 

аспектів, як згода і переконання [160, c. 41]. Таким чином, домінування є 

вужчим поняттям, аніж гегемонія, яка не обмежується лише використанням 

жорсткої сили, а надає перевагу структурній могутності, що буде 

обґрунтовано згодом. 

Зосереджуючись на питанні, чим саме є гегемонія, зазначимо, що не 

менш популярним, ніж уже наведені, є визначення цього явища як позиції, 

яка характеризується існуванням необхідної можливості і сили для зміни 

правил і норм міжнародної системи згідно з власними цілями та прагненнями 

[238]. Однак, якщо певна країна не володіє достатньою могутністю, щоб 

вплинути на глобальні події, відповідно до її власної зовнішньополітичної 
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стратегії, таке трактування гегемонії може стати небезпечною ілюзією. 

Так, С. Стрейндж вважає, що гегемонія вимагає двох різновидів могутності: 

відносної і структурної. Відносна могутність – це здатність переконати і 

змусити інших акторів діяти бажаним чином (як у площині індивідуальних 

дій, так і колективно). Структурна могутність, у свою чергу, є невід’ємною 

здатністю реалізувати бажані правила, норми і діяльність у міжнародній 

системі [225, c. 28]. Таким чином, гегемон створює або підтримує критично 

важливі режими для співпраці в майбутньому, а також мінімізує 

невизначеність міжнародних інтеракцій, у той час як інші держави 

переслідують власні інтереси. 

Отож, іншою важливою ознакою гегемонії є її виникнення в умовах 

наявності та існування контролю над багатогранним набором 

силових/владних ресурсів. Тому всі держави-гегемони володіють однією 

важливою спільною рисою – вони надають перевагу структурній могутності. 

Саме структурна могутність дає змогу державі посісти центральні позиції у 

межах визначеної системи міжнародних відносин, а за умов наявності 

відповідного бажання – стати у ній гегемоном. Таким чином, здатність 

гегемона впливати на преференції та інтереси інших держав є настільки ж 

важливою, як і його здатність керувати силовими ресурсами. Адже 

інструменталізація структурної могутності мінімізує можливість того, що 

державі-гегемону доведеться мобілізувати весь спектр власних ресурсів. Це 

також пояснює те, чому окремі держави, що володіють значними людськими 

та природними ресурсами, володіють також суттєвим потенціалом для 

встановлення власної гегемонії.  

Гегемонія, яка у будь-якому випадку підкріплюється значним 

матеріальним потенціалом, може також підсилюватися транснаціональною 

гегемонічною культурою, яка узаконюватиме правила та норми ієрархічної 

міжнародної системи. Більше того, ідеологічний (або культурний) вимір 

гегемонії відіграє сьогодні не меншу роль, аніж її економічний, політичний 

та інші виміри. 
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І. Валлерстайн, теоретичні погляди якого є важливими для 

становлення теорії гегемонії, розглядає гегемонію не як випадок, а як 

важливий феномен, що виникає за певних обставин та відіграє значну роль в 

історичному розвитку капіталістичної світ-економіки [240, c. 119]. 

Використовуючи наведене вузьке визначення Валлерстайна, можемо 

виокремити лише три самостійні випадки гегемонії в історії людства: 

Об’єднані Провінції (Голландія) в середині ХVII ст., Британська імперія 

(Велика Британія) у середині XIX ст. і Сполучені Штати Америки в середині 

ХХ ст. [7]. 

При цьому І. Валлерстайн пропонує виділити чотири сфери або 

аналогії, в межах яких розгорталися події, що стосувалися трьох окремих 

випадків гегемонії.  

Перша аналогія стосується послідовності досягнення і втрати відносної 

ефективності у кожній з трьох економічних сфер. Зокрема, у кожному 

окремому випадку підприємства та компанії держав, які прагнули до 

гегемонії, досягли необхідних переваг в ефективності спочатку у 

сільськогосподарському та промисловому виробництві, потім у торгівлі і 

лише згодом – у фінансах. Втрата цих переваг відбувалася у такій самій 

послідовності. Отож, гегемонія функціонує під час короткого періоду, коли її 

переваги спостерігаються одночасно у всіх трьох зазначених економічних 

сферах. 

Друга аналогія стосується ідеології та політики держави-гегемона. На 

переконання Валлерстайна, держави-гегемони схильні виступати 

прихильниками глобального лібералізму (звідси – поширена дефініція США 

як ліберальної гегемонії). Наслідком цього є захист з боку держав-гегемонів 

принципів вільного руху факторів виробництва (товарів, капіталу, робочої 

сили) у глобальній світ-економіці. Крім того, вони демонструють ворожу 

налаштованість до меркантилістських обмежень у торгівлі, у тому числі до 

існування заморських колоній, що підпорядковуються метрополіям 

(автаркії). Держави-гегемони розвинули ідею лібералізму аж до загальної 
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підтримки ліберальних парламентських інститутів (відкидаючи 

можливість політичних змін за допомогою насильства), політичного 

обмеження свавілля бюрократії і забезпечення громадянських свобод. Окрім 

цього, вони намагалися забезпечити високий рівень життя для національного 

робітничого класу. 

Значення жодного з цих тверджень не слід перебільшувати. Держави-

гегемони часто робили винятки з власного анти-меркантилізму, якщо, звісно, 

це було в їхніх інтересах. Більше того, вони часто не зволікали з втручанням 

у політичні процеси інших країн заради власної вигоди. За необхідності, вони 

могли вдаватися до утисків всередині власної країни для забезпечення 

національного консенсусу. Високий рівень життя робітничого класу значною 

мірою відповідав внутрішнім етнічним відмінностям. Тим не менше, цікавим 

є те, що лібералізм, як ідеологія, процвітав у цих країнах саме в періоди 

їхньої гегемонії. 

Третя аналогія полягає в загальній моделі глобальної військової 

могутності – держави-гегемони були переважно морськими (тепер повітряно-

морськими) державами. У період довгого сходження до гегемонії вони, на 

перший погляд, неохоче розвивали власні армії, відкрито дискутуючи про 

можливе виснаження державних доходів і людських ресурсів, у зв’язку з 

веденням війни на суші. Проте, всі вони усвідомлювали необхідність 

створення сильної сухопутної армії, як і неминучість зіткнення зі своїми 

головними суперниками на суші, які намагалися перетворити світ-економіку 

у світ-імперію [240, c. 78]. 

І нарешті, згідно з поглядами І. Валлерстайна, у кожному окремому 

випадку досягнення гегемонії забезпечувалося за допомогою світової війни. 

Таким чином, кожен приклад гегемонії пов’язаний з однією з наступних 

воєн: Світова війна «Альфа» – Тридцятилітня війна 1618–1648 рр., в якій 

інтереси Голландії в межах світ-економіки здобули перемогу над інтересами 

Габсбургів; Світова війна «Бета» була циклом Наполеонівських воєн 1792–

1815 рр., у яких Франція була переможена Британією; Світова війна «Гамма» 
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– тривалі Євразійські війни 1914–1945 рр., в яких інтереси США взяли 

гору над інтересами Німеччини [241, c. 22]. 

Якщо війни з обмеженою кількістю учасників були постійним явищем 

у міждержавній системі капіталістичної світ-економіки, то світові війни, 

навпаки, відбувалися рідко. Справді, їхня низька частота, а також незначна 

кількість і тривалі часові рамки корелюють із досягненням однією з держав 

статусу гегемона, що підтверджує четверту аналогію Валлерстайна [242, c. 

106-107]. 

Беручи за основу четверту аналогію І. Валлерстайна й здійснивши 

аналіз довготривалих циклів, які Р. Камерон назвав «логістикою», можна 

дійти висновку, що світові війни і гегемонія насправді пов’язані з 

визначеною циклічністю. Незважаючи на те, що циклічність є доволі 

яскравою ознакою гегемонії, ця проблема є мало дослідженою, оскільки в 

основному вивчалися А–В фази періодів 1100–1450 рр. і 1450–1750 рр., а на 

логістичних циклах, які могли відбутися опісля, увага зосереджувалася лише 

в рамках декількох наукових дискусій [125, c. 243; 213, c. 188]. Втім, якщо 

проаналізувати результати досліджень, що використовуються для визначення 

цих логістик – столітні коливання інфляції і дефляції – їхню загальну модель 

можна визначити як таку, що діє й сьогодні [237, c. 86]. 

На наше переконання, досить ймовірним видається існування таких 

логістичних циклів, індикація яких може стосуватися наступних періодів:  

 1450–1730 рр. з 1600–1650 рр. – як рівний пік;  

 1730–1897 рр. з 1810–1817 рр. – як максимум;  

 з 1897 р. – зі ще не визначеним максимальним піком.  

Якщо такі логістичні цикли справді існують, це означає, що світова 

війна, як і подальша ера гегемонії, знаходяться вже досить близько до піку 

логістичного циклу. Тобто, вказані процеси є результатом тривалої 

конкурентної експансії, підсумком якої стає особлива концентрація 

економічної та політичної могутності [125, c. 246]. 
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Підсумок кожної світової війни містить вагому реструктуризацію 

міждержавної системи (Вестфальський мир, Європейський концерт держав, 

ООН і Бреттонвудська угода), що в тій чи іншій формі відповідає потребі 

нової держави-гегемона у відносній стабільності. Згодом, коли гегемонічна 

позиція починає поступово послаблюватися в економічній сфері, починається 

занепад гегемонії. Одним із наслідків такого процесу є руйнування 

вибудованої гегемоном системи альянсів та відносин з союзниками, що, у 

підсумку, веде до їхньої істотної перебудови [240, c. 35]. 

Характерним є також те, що впродовж тривалого періоду, що настає 

після гегемонії, відбувається поступове зміцнення діади держав, кожна з яких 

«претендує на спадок». В історичному контексті такими державами були 

Англія і Франція після голландської гегемонії, США та Німеччина – після 

британської, Китай і ЄС – визначаються, як потенційні суперники після 

гегемонії США. Окрім того, ймовірний переможець свідомо використовує, як 

елемент власної стратегії, послідовне перетворення колишньої держави-

гегемона у «молодшого партнера» – так діяли, зокрема, Англія щодо 

Голландії, США щодо Великої Британії. Відповідно, виникає закономірне 

запитання, яка з держав буде таким партнером для США? 

Іншою характерною рисою гегемонії є необхідність для інших держав 

обрати визначену стратегію щодо держави-гегемона. Так, у рамках 

міжнародної системи держави мають вибір: або розвиватися у фарватері 

гегемона, або діяти проти нього, як у рамках загальної стратегії, так і щодо 

конкретних питань. У термінології міжнародних відносин такий спектр 

варіантів називається «приєднанням» (у випадку вибору сторони гегемона) 

або «балансуванням» (у випадку союзу проти гегемона) [224, c. 55].  

Держави, які виступають проти гегемона, часто утворюють систему 

анти-гегемонічних союзів, як це було у випадку Німеччини й Австро-

Угорщини на початку ХХ ст.; Німеччини, Японії та Італії у 1930-х рр.; а 

також СРСР і КНР на початку холодної війни. Міжнародні політичні рухи 

також можуть діяти з використанням анти-гегемонічних гасел. Зокрема, 
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комунізм, фашизм і сучасні антиглобалістські рухи є прикладами рухів 

опору державам-гегемонам. У внутрішньополітичній сфері гегемони можуть 

зазнавати деструктивного впливу з боку народних рухів і національних еліт, 

які намагаються перешкодити втіленню їхніх гегемонічних інтересів [139]. 

Представники реалізму вважають, що ситуація «балансу сил» і, 

відповідно, формування та здійснення відповідної політики обов’язково 

виникає з ініціативи держав, що бажають здобути владу з метою збереження 

або перегляду існуючого status quo. Баланс сил досягається за рахунок 

послаблення сильної сторони або ж підтримки та зміцнення слабкої. У різні 

історичні періоди регулярно виникали ситуації, коли держава-гегемон 

формувала безпекове середовище на односторонніх засадах. При цьому вона 

вдавалася до дій, що були проекціями її могутності. В іншому випадку – 

виникали декілька паралельних центрів сили, конкуренція і боротьба між 

якими впливала на характер історичного розвитку подій [135, c. 92-93]. Тому, 

задля уникнення появи більш могутніх суперників, гегемон зазвичай обирав 

політику на зразок «розділяй і володарюй» з метою цілковитого послаблення 

конкурентів. І все ж, в історичному контексті центри сили, які динамічно 

розвивалися, здебільшого, кидали виклик передовим позиціям гегемона і 

встановлювали новий власний світовий порядок. 

Для прикладу, баланс сил формату «2 + 3» періоду холодної війни 

(США–СРСР + Китай–Японія–ФРН), з розпадом СРСР в 1991 р., 

перетворився на формат «1 + 4» [89, c. 73]. Таким чином, на початку ХХІ ст. 

США очолили новий світовий порядок, а Китай, країни ЄС, Японія та Росія 

опинилися на нижчих позиціях [96, c. 179]. 

Намагаючись описати світовий порядок, що сформувався після 

завершення холодної війни, Ч. Краутхаммер заявив про існування нової 

системи «однополярної гегемонії», верховна влада і лідерство в якій 

належать США [168, c. 24-25]. Паралельно із обґрунтуванням 

Краутхаммером власного підходу, Американським інститутом стратегічних 

досліджень було запроваджено новий термін – «асиметричний баланс сил». 
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Згідно з дослідженням цього інституту, США стали унікальною 

супердержавою, що опинилася на верхівці владної піраміди світу, а Росія, 

Китай, Японія і ЄС є наступними впливовими акторами після США. Крім 

того, такі країни, як Індія і Бразилія, формують іншу категорію держав, що 

ведуть боротьбу за регіональне лідерство. На переконання Дж. Ная, на 

найнижчому щаблі владної піраміди перебувають не лише держави, а й 

недержавні суб’єкти, такі як, наприклад, Аль-Каїда чи Ісламська держава, що 

спричинюють хаос у сфері безпеки на транснаціональному рівні [188, c. 263]. 

Аналізуючи зміни домінування наддержав у міжнародній системі, 

Дж. Аріггі, Дж. Васкез, Дж. Ґаддіс, Р. Ґилпін, П. Кеннеді, Дж. Модельскі та 

К. Томпсон намагалися визначити циклічність та закономірності еволюції 

міжнародних систем. Наслідком цих досліджень стало формування так званої 

«теорії довгих циклів». Згідно з цією теорією, кожен із циклів становить 

значний відрізок історичного часу, впродовж якого відбувалася зміна 

домінування однієї глобальної наддержави іншою. 

У кожному циклі еволюції міжнародної системи виділяють такі фази: 

1. виокремлення претендента на статус гегемона в міжнародній системі, 

що, як правило, є наслідком великої війни; 

2. становлення гегемона як глобальної наддержави, а також структури 

політичних орієнтацій і сфер впливу в міжнародній системі; 

3. делегітимізація статусу гегемона, що полягає у порушенні субординації 

в міжнародній системі; 

4. декомпозиція міжнародної або регіональної системи, що залежить від її 

типу [140]. 

Дж. Модельскі та П. Морган виділяють п’ять циклів еволюції 

міжнародної системи з кінця XV ст., визначаючи довжину кожного з них у 

107 років. Впродовж кожного із цих циклів послідовно змінювалися такі 

глобальні наддержави, як Португалія, Нідерланди, Велика Британія (два 

цикли) та США (починаючи з 1914 р.) [108; 183, c. 86]. 
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Варто зауважити, що теорія довгих циклів міжнародних систем має 

багато спільного з теорією М. Кондратьєва, сформульованою на початку XX 

ст. Ця теорія була досить контроверсійною, тому вона здобула не лише 

переконаних прихильників, а й зазнала обґрунтованої критики.  

Суть теорії М. Кондратьєва полягає у припущенні щодо циклічності 

розвитку світу і взаємозв’язку між хвилями економічного розвитку та 

періодами великих воєн. На думку цього вченого, події світової історії 

відбуваються по колу – середня довжина якого становить 50-60 років, які й 

утворюють цикл. Кожен цикл складається з хвиль економічного підйому і 

спаду, причому великі війни розпочинаються в періоди завершення підйому. 

За 200 років, за підрахунками Н. Кондратьєва, відбулися три великі цикли: 

- Перший охоплював хвилі підйому – з 80–70-х років XVIII ст. по 1810–

1817 pp. та спаду – з 1810–1817 pp. по 1844–1851 pp. й позначився епохою 

наполеонівських воєн. 

- Другий складався з хвиль підйому – з 1844–1851 рр. по 1870–1875 pp. 

та спаду – з 1870–1875 pp. по 1890–1896 pp. На пік цього циклу припадає 

низка збройних конфліктів, найважливішою серед яких була франко-

прусська війна. 

- Третій поєднував хвилі підйому – з 1890–1896 pp. по 1914–1920 pp. та 

спаду, передбаченого на наступне тридцятиріччя, що супроводжувалося 

Першою світовою війною [183, c. 74]. 

Сучасні прихильники цієї теорії вважають, що четвертий цикл 

розпочався економічним підйомом 1941–1945 pp. й тривав до 1966–1974 pp. 

Спалах Другої світової війни у цій схемі, хоч і виглядає певним дисонансом, 

адже припадає на кінець хвилі спаду, однак з перспектив протагоністів теорії 

Кондратьєва пояснюється державним регулюванням економіки та 

невирішеністю основних протиріч після Першої світової війни [139]. 

На переконання А. Тойнбі, історія людства поділяється на цикли, 

пов’язані з періодами тривалих воєн. Фазами циклів є: 1) прелюдія; 2) велика 

війна; 3) пауза; 4) епілог; 5) всезагальний тривалий мир. Цикл тривалістю 
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115–120 років охоплює життя чотирьох поколінь, якої достатньо, щоб у 

свідомості людей «стерся» досвід «великої війни». Тобто визначальним 

чинником тривалості циклів та змін у міжнародних відносинах є людська 

свідомість, пов’язана з поведінкою держав [33, с. 221]. 

Слід піддати сумніву доречність визначення сталої тривалості циклу, 

передовсім, з огляду на відомі історичні факти. Зокрема, Древній Єгипет 

досягнув могутності близько 1500 років до н.е., а через тисячу років перестав 

існувати, як самостійна держава; Рим набув піку власної могутності після 

другої Пунічної війни, утвердившись, як наймогутніша держава, а через 677 

років занепав через нашестя варварів; понад два з половиною століття тривав 

«британський цикл» тощо [192, c. 115]. Загалом, у світовій історії навряд чи 

можна віднайти хоча б якусь часову циклічну закономірність.  

Існування міжнародної системи, як вже йшлося, ґрунтується на 

динамічній рівновазі та дисбалансі могутності її центрів, тривалість яких 

неможливо чітко визначити. Водночас, динаміка зміни співвідношення 

могутності «полюсів» системи не завжди пов’язана з однаковими часовими 

періодами. Будь-яка держава перманентно акумулює могутність, проте через 

різну швидкість цих процесів рівень могутності найсильніших держав 

неоднаковий [108]. Держави, які швидше за інших акумулюють могутність, 

опиняються на вищих рівнях ієрархії та прагнуть домінувати. Таким чином, 

причиною великих воєн є поляризація міжнародної системи, яка 

характеризується протистоянням держави-гегемона та держави-претендента 

на гегемонію. Якщо перша з них намагається здійснювати політику status 

quo, то друга – прагне будь-якими засобами змінити невигідні для неї 

правила та структуру міжнародної системи.  

Зіткнення між поляризованими державами чи групами держав стає 

неминучим тоді, коли спостерігається тенденція до зміни балансу сил або 

відбувається його фактичне порушення між потенційними супротивниками. 

Це призводить до делегітимізації міжнародного порядку – виразного 

небажання держав-претендентів на гегемонію дотримуватися його основних 
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принципів й, у підсумку до війни, яку Р. Ґилпін влучно окреслив «power 

transition war»1 [121, c. 29]. Отже, для початку масштабного 

(загальносистемного) конфлікту потрібна не лише наявність, але й поєднання 

двох важливих передумов: 

1. порушення рівноваги сил потенційних суперників, яке дає змогу 

одному з них сподіватись на воєнний тріумф; 

2. делегітимізація міжнародного порядку, що є початком його руйнування 

[121, c. 64]. 

Отож, не кожне суперництво за гегемонію у міжнародній системі 

призводить до «великої війни» і насильницької зміни міжнародного порядку. 

Спосіб його трансформації залежить від укладу сил у міжнародній системі та 

швидкості акумуляції (чи втрати) могутності державами-гегемонами або 

потенційними претендентами на домінування [108]. У процесі еволюції 

міжнародна система послідовно переходить з одного стану в інший, тобто на 

кожному відрізку часу вона характеризується конкретним порядком 

взаємовідносин між державами. 

Водночас, кожна наступна версія міжнародної системи ніколи не була 

копією її попередниць, оскільки поступово розширювала просторову сферу 

впливу, залучаючи до інтеракцій щораз більше держав і народів. Системи 

стародавнього світу мали субрегіональний характер, середніх віків – 

переважно регіональний, нових часів – міжрегіональний. Лише у XX ст. 

міжнародна система набула ознак глобальної, що, передусім, проявилося 

через глобалізацію політичних проблем (зокрема, безпеки та екології), 

зростаючу взаємозалежність держав у сферах економіки, культури, 

інформації тощо. На кожному новому циклі еволюції міжнародних систем 

зростала взаємозалежність держав і міцніли зв’язки між ними. Крім того, 

збільшувалася сила впливу світових центрів, значущість структурних 

можливостей і обмежень, визначались якісно нові параметри функціонування 

міжнародної системи [140]. 

                                                           

1 Примітка. Війна за перерозподіл могутності – англ. 
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Суміжною до теорії гегемонії є теорія перерозподілу сили (power 

transition theory) А. Органські та Дж. Куглера [191, c. 29]. Ця теорія фактично 

піддає сумніву анархічність міжнародної системи, пропонуючи, натомість, 

складну ієрархію держав, в якій великі держави-бенефіціанти діють, як 

своєрідний колективний регулятор міжнародних відносин [208, c. 186]. 

Таким чином, ця теорія фактично виправдовує існування гегемонії, 

підкреслюючи її користь для міжнародної системи. 

Слід зауважити, що між великими державами неможливо довго 

підтримувати баланс сил, адже він постійно змінюється під впливом 

різноманітних чинників, найважливішим серед яких є процес 

індустріалізації. На думку А. Органські, силовий потенціал держави 

визначається, загалом, кількістю її населення та рівнем технологічного 

розвитку [190, c. 157]. Якщо перший параметр змінюється повільно, то 

останній може швидко наділяти державу відносними перевагами, чи 

позбавляти їх, підвищуючи або понижуючи її статус у світовій ієрархії. 

Успішний процес індустріалізації перетворює слабкі держави на сильні, а 

сильні – на великі. Так було, для прикладу, у випадку Великої Британії, 

Німеччини, Японії, США та Радянського Союзу. Саме внутрішній розвиток 

сприяє посиленню держави на міжнародній арені, що із часом дає їй 

можливість «кинути виклик» державам, що підтримують status quo [123, c. 

75]. 

А. Органські визначає status quo як такий стан міжнародної системи, 

коли «...могутня держава намагається встановити систему відносин з 

меншими державами, яку можна назвати «порядком», оскільки відбувається 

стабілізація відносин (...), формуються звичаї та принципи їхнього здійснення 

(...), окремі держави визнаються лідерами (...), діють правила дипломатії й 

навіть існують правила ведення війни» [191, c. 16]. Як бачимо, таке 

визначення status quo є близьким до розуміння стабільності у руслі гегемонії. 

Єдина відмінність полягає в тому, що status quo, на відміну від гегемонії, 

конструюється основними акторами. Гегемон, тим не менше, часто стає 
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заручником власного статусу, який, у свою чергу, визначається 

структурними особливостями розвитку міжнародних відносин. За його 

наявності у міжнародній системі коло держав-бенефіціантів визначається 

майже автоматично, включаючи самого гегемона та його союзників [190, c. 

196-197]. 

Після формування основних принципів світового порядку держави-

бенефіціанти займаються його підтримкою, запобігаючи появі небезпечних 

системних конфліктів й розробляючи процедури розв’язання протиріч тощо 

[158, c. 19]. 

Посилення одних та послаблення інших міжнародних акторів є 

перманентним процесом. Оскільки в рамках перерозподілу сили всі держави 

поділяються на прихильників та противників збереження status quo, особливо 

загрозливою для системи міжнародних відносин є ситуація, коли силові 

можливості окремих акторів стають приблизно однаковими. Силовий 

паритет, за логікою невизначеності, провокує агресивну зовнішню політику. 

Держави, які перебувають у стані приблизної рівноваги сил, ніколи не знають 

напевне можливих наслідків протистояння між собі подібними (на відміну 

від держав, силові потенціали яких відчутно різняться). Це часто підштовхує 

їх до авантюрних дій. А, якщо врахувати властиву державам схильність 

переоцінювати власні ресурси, то стимул до агресивної зовнішньої політики 

в умовах силової рівноваги стає надзвичайно сильним [245, c. 118-119]. 

Така ситуація призводить до виникнення масштабних воєн, яких 

складно уникнути, як через економічну взаємозалежність, так і з огляду на 

міжнародно-правові інструменти. Для прикладу, Перша світова війна з цієї 

точки зору пояснюється поляризацією міжнародної системи внаслідок 

створення двох потужних блоків та швидким вирівнюванням їхніх сукупних 

силових потенціалів. Екстраполяція такого сценарію на умови сучасного 

світу дає підстави для песимістичних прогнозів виникнення глобальних 

катаклізмів внаслідок ерозії американської гегемонії та посилення тих 

держав, які прагнуть порушити status quo [116, c. 45]. 
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У рамках перерозподілу сили міжнародний порядок залежить від 

силових можливостей та рівня задоволення основних потреб великих держав. 

Невдоволеність середніх та малих акторів жодним чином не впливає на стан 

справ, адже для зміни status quo потрібно акумулювати, насамперед, 

достатній рівень могутності, здійснивши якісний стрибок у внутрішньому 

розвитку. Такі внутрішні зміни є результатом соціальних, демографічних та 

економічних перетворень. Чим швидше проходять такі перетворення, і чим 

скоріше відбувається перерозподіл силових потенціалів, тим ймовірнішою є 

масштабна війна. І навпаки, повільне зростання держави-претендента на 

статус гегемона залишає більше шансів на мирне врегулювання політичних 

протиріч, що при цьому виникають [27]. 

І нарешті, за логікою перерозподілу могутності, зменшення відриву 

держави-гегемона від основного суперника збільшує ймовірність виникнення 

масштабної війни, оскільки обидві держави сприймають ситуацію як 

потенційно загрозливу. Небезпека для гегемона полягає у перспективі втрати 

власного статусу та політичних ресурсів, пов’язаних із цим. Тому 

раціональною відповіддю часто стає превентивний напад. Загроза для 

держави-суперника чинного гегемона полягає у ймовірності перетворитися 

на мішень превентивного удару за найменш сприятливих умов (коли вона не 

має силової переваги). Відповіддю на ризики такого типу є прискорення 

темпів розвитку з метою якнайшвидшого перевершення силового потенціалу 

гегемона, що часто провокує кризові ситуації у світовій політиці за високого 

рівня стратегічної непевності. А це, у свою чергу, сприяє ескалації 

конфліктних відносин [117, c. 182]. 

Отож, гегемонія є складним та багатовимірним явищем, що залежить, 

по-перше, від ідентичностей та поведінки акторів на міжнародній арені, і по-

друге, – демонструє здатність до постійної трансформації, з огляду на зміни 

елементів міжнародної системи та характеру зв’язків між ними. 
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Висновки до розділу 1. 

Незважаючи на доволі широке висвітлення проблематики гегемонії в 

зарубіжній політичній науці, порушена у роботі проблема є недостатньо 

вивченою в українському політологічному дискурсі. Тому, з метою 

концептуалізації основних положень роботи, були використані загальні 

теоретичні розробки Дж. Айкенберрі, Дж. Аріджі, Р. Арона, Дж. Васкеза, 

Й. Гальтунга, Р. Гилпіна, Ч. Кіндлбергера, Р. Кеохейна, Р. Кокса, 

Н. Кондратьєва, Дж. Куглера, Дж. Ная, Р. Мансбаха, Дж. Мірсхаймера, 

Дж. Моделскі, П. Моргана, А. Органскі, Р. Осґуда, Дж. Раггі, К. Реус-Сміта, 

Дж. Розенау, С. Стрейндж, К. Уолтца та ін. Особливо слід наголосити на 

внеску А. Грамші, Р. Кокса та І. Валлерстайна, погляди яких мали 

основоположний вплив на формування теорії гегемонії в науці про 

міжнародні відносини.  

Дослідивши особливості явища гегемонії, слід зробити наступні 

висновки: 

По-перше, термін гегемонія описує домінуюче й панівне становище 

одного елемента системи відносно інших. У системі міжнародних відносин 

гегемонія пов’язана, здебільшого, із можливістю одного з акторів нав’язати 

власні правила іншим акторам. Тобто, гегемоном може бути держава – 

одноосібний лідер, або провідна держава серед групи держав. 

По-друге, гегемонія є унікальним політичним явищем, що існує в 

межах міжнародної системи. Становлення, реалізація та занепад кожної 

гегемонії супроводжувались світовими війнами та перебудовою міжнародної 

системи. 

По-третє, гегемонія характеризується визначеними особливостями, що 

відрізняють її від інших явищ у міжнародній системі (імперія, домінування), 

а саме: 

- гегемонією вважається панівна позиція наймогутнішої держави світу 

(регіону), яка забезпечується не лише силою, але й згодою; 
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- реальна гегемонія існує лише тоді, коли її перевага над іншими є 

настільки істотною, що основні союзники держави-гегемона де-факто є 

її державами-клієнтами, а головні суперники усвідомлюють власну 

відносну слабкість і, відповідно, займають захисну позицію щодо 

держави-гегемона; 

- на відміну від імперії чи домінування, гегемонія базується на 

структурній могутності, а не на використанні жорсткої сили; 

- гегемонія характеризується існуванням реальної могутності й бажання 

держави-претендента змінити правила і норми міжнародної системи, 

відштовхуючись від власних цілей та прагнень; 

- гегемонія є невід’ємною складовою циклічного розвитку світу; 

- потенційні гегемони володіють безпрецедентною політичною та 

економічною могутністю, підкріпленою відповідною ідеологією; 

- з метою захисту власного статусу гегемони намагаються подати власну 

діяльність як таку, що відповідає інтересам усіх акторів міжнародної 

системи. 

Беручи до уваги складні процеси сучасного міжнародно-політичного 

розвитку, проблематика функціонування гегемонії й гегемонічних укладів у 

міжнародній системі набуває особливої актуальності. Відповідно, теорія 

гегемонії та суміжні із нею проблеми потребують подальшого розвитку та 

наукового дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ГЕГЕМОНІЇ 

У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

2.1. Еволюція традиційних підходів до розуміння гегемонії в теорії 

міжнародних відносин 

Важливим аспектом дослідження явища гегемонії є аналіз підходів 

різних теоретичних шкіл науки про міжнародні відносин до його розуміння, а 

також відповідних уявлень щодо засад виникнення, функціонування й 

значення з погляду забезпечення основ функціонування міжнародної 

системи. Зазначимо, що представники різних напрямів теорії міжнародних 

відносин мають відмінні погляди щодо того, чим саме є гегемонія. Тому 

доцільно зосередити увагу, насамперед, на таких «класичних» 

основоположних підходах, як реалізм, лібералізм, марксизм/структуралізм та 

на уявленнях їхніх адептів й послідовників. 

Низка дослідників вважає, що гегемонія є значно складнішим явищем, 

аніж можна припустити на основі аналізу центральної ролі держави в 

міжнародному середовищі. Наприклад, представники марксистської традиції 

звертають особливу увагу на так звану «еволюцію транснаціонального 

капіталістичного класу», яка, на їхнє переконання, розпочалася у процесі 

зростання й інтеграції міжнародної економіки і є невід’ємною складовою 

структури гегемонії та її функціонування [205, c. 16]. Навіть ліберальні 

теоретики визнають, що американська гегемонія, особливо в епоху 

глобалізації, означає значно більше, ніж просто панування США як 

наддержави [148, c. 45; 187, c. 22]. 

Школа реалізму, незважаючи на постійну критику через методологічну 

спрощеність й наявність прогалин у належній аргументації, має найвагомішу 

традицію дослідження гегемонії. Вона і сьогодні продовжує генерувати 

впливові підходи до розуміння цього явища. Важливо наголосити, що 

йдеться не лише про вплив ідей реалізму/неореалізму в наукових колах, але й 
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про його значення при формуванні зовнішньої політики держав. Більше 

того, надзвичайно помітним є вплив цієї школи на поведінку сучасного 

гегемона – США на міжнародній арені [222, c. 68]. До того ж, враховуючи 

події у світі на сучасному етапі, коли проблеми безпеки набувають 

першорядного значення, саме цей напрям слугує важливою основою для 

пояснення зовнішньої політики США. 

Згідно з теорією реалізму (а згодом і неореалізму), влада/могутність є 

ключовою змінною, яка відповідає за формування міжнародної поведінки. 

Однак, саме поняття влади має багато значень. У розумінні реалістів, 

влада/могутність означає здатність актора переконати інших діяти таким 

чином, яким вони не діяли б в іншому випадку [135, c. 119].  

Для прикладу, у книзі «Пелопонеська війна», Фукідід писав:  

«Зростання могутності Афін та страх, який це викликало в Спарті, зробили 

війну неминучою» [173, c. 69]. Крім того, Т. Гоббс розглядав владу як таку, 

що відіграє вирішальну роль у поведінці людини: людині притаманне 

«тривале і неспокійне прагнення до влади, яке зникає тільки після смерті». 

Гоббс також стверджував, що «угоди без меча є лише словами і загалом не 

мають сили у забезпеченні відчуття захищеності для індивіда» [14, c. 184]. 

М. Вебер, у свою чергу, визначав силу як центральний елемент політики. Для 

Вебера основною рисою політики є боротьба за владу [8, c. 211]. Один із 

найвідоміших реалістів Г. Моргентау передбачав, що держави будуть діяти 

радикально, аби захистити свої владні позиції: «Міжнародна політика, як і всі 

інші політики, є боротьбою за владу». Він також стверджував, що 

міжнародна політика може розглядатись через концепцію інтересу, 

визначеного владою [185, c. 46]. Тут варто підкреслити, що коли реалісти 

ведуть дискусію щодо влади і гегемонії, вони посилаються, насамперед, на 

домінування, примус і силу. З. Бжезінський стверджує, що необхідною 

складовою гегемонії є фінанси, виробничі потужності і військовий потенціал 

[86, c. 59]. 
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Отже, основою реалістичного підходу до трактування явища 

гегемонії є ключові припущення реалізму: унітарні держави є головними 

акторами в анархічній міжнародній системі, виживання в якій вимагає 

нескінченної боротьби за панування і матеріальну вигоду, а стабільність 

досягається за рахунок балансу сил [173, с. 147; 244, c. 47]. 

Суттєвою відмінністю реалістичних підходів до гегемонії від її 

трактування іншими напрямами науки є положення про те, що у визначені 

історичні періоди одна з держав завжди братиме на себе провідну функцію з 

«організації політичних, територіальних, і особливо економічних відносин, 

виходячи з міркувань власної безпеки та економічного інтересу» [121, c. 144]. 

Двома ключовими прикладами такого перебігу подій є Велика Британія у 

ХІХ ст. і США, починаючи з другої половини ХХ ст. Важливо зауважити, що 

обом державам вдалося зайняти домінантні позиції, насамперед, завдяки 

їхній військовій та економічній могутності. Це дало їм змогу нав’язувати 

власну волю меншим акторам, заохочуючи до перебування у фарватері 

власної політики. 

Враховуючи припущення реалістів щодо суперницького характеру 

міжнародної системи, який вони характеризують як так звану «гру з 

нульовою сумою», гегемонія розглядається як явище циклічне: одна сила у 

підсумку буде замінена іншою, оскільки нерівномірне економічне зростання 

регулярно і фундаментально трансформуватиме співвідношення могутності 

між державами. Відповідні зміни в балансі сил, на думку представників 

реалізму, відбуватимуться з допомогою гегемонічних воєн, які 

супроводжуватимуться формуванням нової міжнародної ієрархії навколо 

наступного гегемона [124, c. 18]. 

Незважаючи на те, що окремі впливові дослідники гегемонії у реалізмі 

порушують питання щодо того, чи володіє будь-яка держава достатнім 

потенціалом для досягнення світового панування, представники реалізму все 

ж, на загал, вважають, що гегемонічні сили, принаймні, як у випадку зі США, 
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повинні намагатися стримувати суперників в інтересах стабільності усієї 

міжнародної системи [182, c. 319]. 

Економіст Ч. Кіндлбергер фактично відродив зацікавлення концепцією 

гегемонії на початку 1970-х років. Незважаючи на те, що його окремі ідеї 

мали чітке «ліберальне забарвлення», Кіндлбергера, зазвичай, зараховують 

до представників неореалістичного табору [138, c. 21]. Це, насамперед, 

пояснюється його твердженням щодо необхідності «встановлення стандарту 

поведінки для інших» з боку домінантної держави відповідної епохи, що дало 

б змогу долати як «підводні камені», створювані анархією, так і потенційно 

руйнівне прагнення до звуження національних інтересів [163, c. 28]. Зокрема, 

на думку Кіндлбергера, небажання США взяти на себе роль гегемона або 

лідера серед країн світу в міжвоєнний період стало основною причиною 

катастрофічної економічної кризи 1930-х років. Характерною відмінністю 

підходів цього науковця від більш ортодоксальних політологів-реалістів є 

його переконання, що наявність держави-гегемона може призвести до «гри з 

позитивною сумою», де внаслідок торгово-економічної експансії усі зможуть 

виграти [162, c. 843]. 

На відміну від Кіндлбергера, класичні реалісти налаштовані більш 

песимістично щодо характеру міжнародних відносин. Це пояснює їхню 

стурбованість можливістю отримання відносної вигоди, а також те, що 

потенційний економічний розвиток інших країн радше викликатиме тривогу, 

аніж взаємне піднесення.  

Як лаконічно підкреслив С. Хантінгтон: «З теоретичного погляду 

економісти перебувають у лівому спектрі, оскільки не враховують того, що 

економічна діяльність є джерелом не лише могутності, але й благополуччя» 

[147, c. 71]. Таким чином, економічний розвиток є найважливішим 

показником для визначення відносної могутності держави. Зокрема, 

піднесення Японії, за Хантінгтоном, було причиною, через яку «американці 

мали усі підстави хвилюватися» [147, c. 72]. 
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Нещодавно інші вчені-реалісти висловили схожу стурбованість з 

приводу піднесення Китаю. Для прикладу, один із провідних представників 

реалізму Дж. Мірсхаймер стверджує, що «Сполучені Штати надзвичайно 

зацікавлені у сповільненні економічного зростання Китаю впродовж 

найближчих років» [182, c. 402]. Хоча таке твердження й означає визнання 

важливості економічної могутності акторів на міжнародній арені, однак, воно 

все ж є досить песимістичним і різко розходиться з ліберальними поглядами 

на економічний розвиток та інтеграцію. 

Загалом, не варто недооцінювати важливість позицій представників 

реалізму, адже вони мають можливість потенційного впливу на міжнародну 

політику. Наприклад, давнє бажання США «стримувати» Китай виразно 

обумовлене припущенням реалізму щодо неминучості конфлікту, 

спричиненого змінами в розподілі економічного впливу та могутності на 

міжнародній арені. 

Такі твердження доволі часто зустрічаються в працях Р. Гилпіна – 

одного з найбільш впливових теоретиків реалістичного табору, який 

надзвичайно уважно ставився до питання економічного виміру домінування 

та суперництва на міжнародній арені. Зокрема, на думку Р. Гилпіна, 

міжнародна система характеризується конкуренцією між провідними 

державами тієї чи іншої епохи, що спричинена їхнім прагненням до 

домінування над суперниками і здатністю нав’язати свою бажану візію 

міжнародного порядку. В свою чергу, таке бачення, хоч і відображає 

національні інтереси визначеної держави, однак, водночас, може гарантувати 

стабільність, допоки позиція гегемона не буде оскаржена новою висхідною 

силою [121, c. 15; 123, c. 78]. 

Таким чином, потенційні гегемони стають жертвами власного успіху: 

вони беруть на себе функцію забезпечення суспільних благ, що може 

принести їм певну користь. Однак, це приносить користь також їхнім 

суперникам і, у підсумку, може призвести до перерозподілу могутності в 

міжнародній системі. Тому міжнародна система характеризується 
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неминучою циклічною конкуренцією, яка є наслідком постійних 

перетворень матеріальної сили і контролю над передовими технологіями 

[125, c. 36].  

Незважаючи на певну телеологію таких уявлень і відносне нехтування 

нематеріальними чинниками при визначенні джерел впливу на міжнародну 

систему, військово-технологічна перевага, якою володіють США як сучасний 

гегемон, є поза сумнівом, важливою складовою його домінування у 

міжнародній системі [249, c. 9]. З огляду на те, що неоконсервативні радники, 

які здійснювали істотний вплив на політику адміністрації Дж. Буша 

вважаються «еталонними реалістами» [175], зовнішня політика США на 

початку ХХІ ст. набула більш одностороннього і воєнізованого спрямування 

[179, c. 84]. Адже логіка неоконсерваторів безпосередньо зумовлена 

характером бачення міжнародної системи (і місця США в ній), властивого 

реалістам. 

Хоча реалізація політики може різнитися залежно від конкретної 

ситуації, основою пояснення зовнішньополітичних рекомендацій 

американських реалістів щодо Китаю та необхідності сповільнити його 

зростання є ті самі уявлення щодо потреби уникнути, наскільки це буде 

можливо, його суперництва у боротьбі за гегемонію [182, c. 219]. 

Парадоксальним є те, що окремі дослідники американсько-китайських 

відносин з числа реалістів вважають, що китайська економічна експансія вже 

призвела до взаємозалежності США та КНР, підтвердженням чого є, зокрема, 

використання Китаєм власного позитивного сальдо торгового балансу для 

купівлі боргу США [161, c. 18-19]. Водночас, жодна зі сторін не може легко 

«розірвати» це коло взаємозалежності. На відміну від Великої Британії ХІХ 

ст., сучасне становище США як нетто-імпортера капіталу, серйозно обмежує 

вагомі важелі впливу, які традиційно використовуються у зовнішній політиці 

[85, c. 64].  

Отож, незважаючи на реальну могутність США та їхнє панівне 

становище у міжнародній системі, запропонована реалістами інтерпретація 
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американської гегемонії передбачає наявність у ній конструктивно 

вбудованих, економічно слабких місць, які у довгостроковій перспективі 

можуть послабити позиції цієї держави. 

Неореалізм загалом поділяє реалістські основи теорії міжнародних 

відносин, зокрема три найголовніші постулати класичного реалізму: 

1. держави є основними суб’єктами світової політики (державоцентризм); 

2. поведінка держав є раціональною (раціоналізм); 

3. держави прагнуть максимізації могутності й визначають власні 

інтереси крізь призму її забезпечення (потяг до влади) [107, c. 228].  

Неореалізм фокусується на міжнародній системі, як на структурі, що 

формує відносини між власними елементами. На переконання К. Уолтца, 

така структура має три параметри. По-перше, вона характеризується 

анархічністю. По-друге, – передбачає взаємодії між елементами з 

аналогічними функціями. По-третє, – структура системи визначається 

перерозподілом можливостей між окремими акторами [244, c. 19]. 

На думку Уолтца, структура є головним індикатором результатів на 

системному рівні. Структура уможливлює певні дії і, водночас, перешкоджає 

реалізації інших. Це призводить до непередбачуваних наслідків. Здатність 

одних держав досягнути власних цілей стримується могутністю інших. 

Уолтц вважає, що міжнародна система формується змінами у розподілі 

можливостей серед її елементів. Коли структура змінюється, моделі та 

результати взаємодії окремих елементів призводять до трансформації у 

міжнародній системі. Коли змін зазнає могутність держави, це впливає на 

анархічний характер міжнародної системи та світовий порядок [245, c. 86]. 

Неореалістична теорія гегемонії стверджує, що світовий порядок є 

результатом концентрації усіх силових можливостей однією державою, яка 

використовує власне панівне становище з метою його утримання. Зменшення 

могутності гегемона означає, що порядок потрапляє у кризу. Цей напрям 

визначає гегемонію з перспективи переважання матеріальних ресурсів. Тому 

держава-гегемон повинна контролювати три основні складові: сировину, 
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джерела капіталу, ринки. Вона також повинна мати відносні переваги у 

виробництві дорогих товарів. На переконання Гилпіна, гегемон «контролює 

або ж домінує над меншими державами» і, тим самим, об’єднує решту 

держав в єдину міжнародну систему [121, c. 34]. 

На думку Г. Моргентау, до чинників, що забезпечують перевагу 

гегемона над іншими державами, належать: географічне положення, 

природні ресурси, промисловий, фінансовий і, загалом, економічний 

потенціал, військова могутність й готовність до застосування сили, кількісні 

та якісні характеристики населення (як, наприклад, освіта), його моральний 

дух і єдність, успішність дипломатії та уряду, технологічні інновації тощо 

[185, c. 49]. Айкенберрі і Купчан об’єднали деякі з цих факторів, 

стверджуючи, що «складові елементи гегемона охоплюють його військові 

можливості; контроль над сировиною, ринками і капіталом; конкурентні 

переваги у виробництві дорогих товарів» [140].  

І нарешті, припущення реалістів та неореалістів щодо війни і 

управління потенційними конфліктами, як і раніше, займають важливе місце 

в теорії дослідження явища гегемонії. Зокрема, ідеї Ч. Кіндлбергера 

повернули поняття гегемонії у головне русло теоретичних досліджень. У 

підсумку, це призвело до виникнення теорії гегемонічної стабільності, а 

також суттєво вплинуло як на формування післявоєнного міжнародного 

порядку, так і на вагому частину подальшого теоретизування щодо явища 

гегемонії. Крім того, ідеї Кіндлбергера знайшли продовження також у працях 

ліберальних теоретиків, які ми розглянемо далі [162]. 

У 1980-х роках більшість лібералів зосереджувала увагу, насамперед, 

на питаннях заохочення міжнародного співробітництва «після завершення 

гегемонії» [160, c. 238-239]. Це було зумовлено очікуванням того, що 

могутність США занепадатиме, і, відповідно, перед державами постане 

необхідність знайти нові способи управління взаємодією. Проте, після 

завершення холодної війни, США зберегли власне лідерство в однополярній 

міжнародній системі, відтак, увага науковців була спрямована на пояснення 
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причин невдачі інших країн у протистоянні американській могутності та, 

водночас, пошуку певного балансу в міжнародній системі, як це 

передбачалося реалістами [249, c. 7].  

Так, транснаціональна економічна співпраця та взаємопов’язаність, що 

сьогодні все більше простежуються у відносинах між США і державами Азії, 

завжди розглядалися лібералами як явище позитивне, неминучий наслідок 

глибшої взаємозалежності [158, c. 226]. Їх, серед іншого, розглядали як 

дієвий інструмент із попередження військових конфліктів [215, c. 44]. 

Незважаючи на те, що існують деякі суттєві відмінності між різними 

напрямами ліберальної думки, особливо з економічних і політичних питань, 

усі представники лібералізму незаперечно поділяють припущення, що 

«ліберальні норми й інститути за своєю суттю є доброякісними та покликані 

сприяти досягненню блага народів усього світу» [203, c. 19]. Ця основна ідея 

лібералізму, що безумовно наголошувала на правоті й універсальній 

привабливості ліберальних ідей, забезпечила потужний імпульс для розвитку 

особливого світового порядку в період після закінчення Другої світової 

війни, коли Сполучені Штати зайняли домінуючу позицію на світовій арені. 

На думку лібералів, таке домінування частково опиралося на привабливий 

характер американських цінностей і супутню здатність США «формувати 

політичний порядок денний таким чином, щоб він впливав на формування 

власних преференцій іншими акторами» [187, c. 9]. Незважаючи на 

складність кількісної оцінки значення «м’якої сили», ідея «Америки» завжди 

була привабливою для багатьох осіб за межами США, створюючи 

потенційно важливе джерело впливу для американських політиків та 

економічних еліт. Втім, впродовж останніх десятиліть ставлення до США у 

світі змінилося [216, c. 15], а вплив ліберальних ідей в американських 

політичних колах зменшився [143, c. 152]. 

Все ж, протягом холодної війни ліберальні ідеї були нормативною і 

програмною основою зовнішньої політики тогочасного гегемона – США. 

Історія формування післявоєнного порядку, що супроводжувалася 
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заснуванням великої кількості інститутів з метою управління 

транснаціональною економічною діяльністю, а також для закріплення 

конкретного формату відносин та співпраці у сфері безпеки, – є добре 

дослідженою темою і, відповідно, не потребує подальшого аналізу. Втім, 

варто зазначити, що, в той час, як ліберали зосереджувались, насамперед, на 

політико-економічних та інституційних аспектах гегемонії, післявоєнний 

світовий порядок (у створенні якого США відіграли ключову роль) від 

початків був сформований під впливом значно ширшого геостратегічного 

контексту [160, c. 92]. Так, постійне протистояння з СРСР вплинуло не лише 

на характер подальшої інституціоналізації глобальної безпеки, тісно 

переплетеної з ліберальним економічним порядком, а й сформувало 

ідеологію США як потенційного гегемона [145, c. 167]. Іншими словами, 

припущення лібералів щодо особливого, високоінституціалізованого 

характеру післявоєнного економічного і політичного порядку є важливим, 

проте слід брати до уваги той факт, що такий порядок був створений (і багато 

в чому – як відповідь на ситуацію) в рамках біполярної стратегічної та 

ідеологічної конфронтації. 

Як це не парадоксально, величезна матеріальна могутність обох сторін 

означала, що прямий конфлікт двох наддержав був повністю немислимим. 

Таке стратегічне протистояння змусило багатьох науковців зосередити 

особливу увагу на політичних і економічних чинниках та допомогло 

зрозуміти суть нових інститутів управління, які виникли в рамках Бреттон-

Вудської системи [192, c. 516].  

Повертаючись до явища гегемонії, можна стверджувати, що найбільш 

передовий і вагомий внесок у розвиток ліберальних теорій гегемонії був 

зроблений Дж. Айкенберрі. Варто наголосити на двох аспектах його 

розуміння гегемонії, оскільки вони сприяють кращому розумінню минулих і 

сучасних подій на міжнародній арені. По-перше, згідно з поглядами 

Айкенберрі (що відповідає твердженням реалізму) війни та їхні наслідки 

слугують ідеальною основою для встановлення нового гегемонічного 
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порядку [149, c. 16]. Більше того, висловлюючи власні міркування щодо 

змін у міжнародній системі, цей науковець неодноразово посилався на ідеї 

Гилпіна про центральну роль держави та циклічність міжнародних систем. 

Однак, особливість позиції Айкенберрі, – і це другий аспект, на якому слід 

наголосити, полягає в уявленні, що матеріальна сила може обмежуватися й 

контролюватися шляхом встановлення конституціоналізованого 

(узаконеного) порядку [149, c. 29]. 

За таких обставин, держави зобов’язані дотримуватися «правил гри», 

які встановлюють законні обмеження щодо їхніх дій. Згідно з позицією 

Айкенберрі, ці «правила» не лише базуватимуться на «взаємній згоді», але й 

створюватимуть певні обмеження для гегемонії, гарантуючи таким чином 

безпеку для інших акторів [149, c. 31]. Більше того, за допомогою 

інституціоналізованого, регульованого правилами міжнародного порядку 

можна буде подолати «незмінно анархічний характер міжнародної системи», 

– як його розуміють реалісти [148, c. 44]. У підсумку, можна отримати 

здорову міжнародну систему та пов’язані з її функціонуванням переваги, а 

також досягнути високого рівня взаємозалежності, яку може порушити лише 

масштабна криза. 

Айкенберрі визнає, що складовою безпрецедентної могутності США є 

високий ступінь інституціоналізації сформованого ними міжнародного 

порядку. Саме Бреттон-Вудська система не лише забезпечила здатність до 

керування й регулювання міжнародними економічними відносинами, але й 

створила ключові стимули і надала економічні переваги для всіх 

зацікавлених сторін. У той час, як ліберальний міжнародний порядок певним 

чином відображав і просував інтереси США, як панівної сили епохи [172, c. 

29], підрядні країни отримували вагомі переваги від існування 

передбачуваної, відкритої, заснованої на правилах економічного порядку, і, – 

що найголовніше, самообмеженої гегемонії, яка, як і інші актори, була 

змушена оперувати в рамках системи, яку сама створила [149, c. 72]. 
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Існує чітка паралель між цим баченням гегемонії і поглядами 

окремих представників нео-грамшизму та конструктивізму, які 

продемонстрували значний інтерес до ролі ідей, інститутів та влади. Однак 

суттєвою відмінністю підходів ліберальних теоретиків від представників 

інших теоретичних напрямів є припущення про нормативну бажаність та 

корисність функціонування післявоєнного ліберального міжнародного 

порядку, сформованого США.  

Загалом, науковці часто ігнорують той факт, що неоліберальна ринкова 

політика, яку США активно просувають у таких регіонах як, наприклад, 

Східна Азія, для якої характерні відмінні форми економічних відносин і 

структур, – не лише зіткнулася зі спротивом, але й з відмовою від неї, як від 

такої, що відображає американські, а не універсальні інтереси. Це особливо 

важливо в контексті одного з ключових тверджень Айкенберрі, яке вказує на 

залежність стабільності післявоєнного світового порядку від його 

легітимності [148, c. 49]. Тепер, коли міжнародні фінансові інститути та їхні 

відносини зі США є предметом постійної різкої критики [250, c. 114], і, коли 

американська зовнішня політика систематично підриває основи 

післявоєнного багатостороннього порядку, навіть ліберали (у тому числі 

Айкенберрі) піддали сумніву сталість існуючої моделі узаконеного 

домінування [166, c. 59]. 

Перед тим, як зосередитися на неоліберальних підходах, варто 

розглянути важливу для нашого дослідження теорію, що була запропонована 

в межах традиційних напрямів дослідження гегемонії, а саме теорію 

гегемонічної стабільності (ТГС). Ця теорія стверджує, що міжнародна 

економічна відкритість і стабільність виникають тоді, коли існує одна 

домінуюча сила. Іншими словами, ТГС стверджує, що наявність гегемона є 

необхідною для: 1) існування ліберальної міжнародної економіки; 2) 

функціонування відносно мирної і безпечної міжнародної системи [123, c. 

219]. 
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Як зауважив Ч. Кіндлбергер, – «для забезпечення стабільності 

світової економіки необхідне існування [єдиного] стабілізатора» [162, c. 844]. 

В історії людства поява водночас гегемона і ліберальної економіки відбулася 

тільки двічі, у випадку з Pax Britannica та Pax Americana. На зразок Pax 

Romana вони забезпечували відносний мир і безпеку міжнародної системи, 

однак Велика Британія і США також створили та впровадили правила 

ліберального міжнародного економічного порядку. У цьому контексті 

Р. Кеохейн зазначає, що гегемонія є необхідною та достатньою умовою для 

створення гегемонічного порядку [163, c. 114-115].  

Саме гегемонічне керівництво сприяє розвитку співпраці. Тому падіння 

гегемонії не означає, що світова ліберальна економіка чи мирний і стабільний 

світовий порядок зазнають краху. Коли відбувається падіння гегемонії, 

міжнародна система та її лідер – гегемон – формують такий міжнародний 

режим, який забезпечує пост-гегемонічну співпрацю. Є дві можливості 

реалізації ТГС: варіант загального блага та варіант безпеки. Варіант безпеки 

ТГС стверджує, що світовий порядок створюється і підтримується державою-

гегемоном, що використовує свої владні можливості для організації відносин 

між державами. Могутність такої держави дає змогу їй запропонувати іншим 

державам стимули, як позитивні, так і негативні. У результаті держави 

погоджуються бути частиною гегемонічного порядку [211, c. 95]. На 

переконання Гилпіна, міжнародний порядок є відображенням 

нерівномірності перерозподілу могутності в системі держав. Він стверджує, 

що, хоча гегемон і є мотивований космополітичними економічними 

мотивами, у випадку гегемонії США – йшлося, радше, про національний 

егоїзм і міркування безпеки [122, c. 14]. 

Розглядаючи неоліберальний підхід та його вплив на формування теорії 

гегемонії, варто врахувати декілька важливих аспектів: По-перше, 

неолібералізм є свого роду критичною корективою теорії гегемонічної 

стабільності. Оскільки ця теорія, запропонована неореалістами, передбачає, 

що відкрита ліберальна світова економіка вимагає наявності гегемона, – вона 
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суперечить основоположним ідеям лібералізму. Зокрема, це стосується 

функціонування міжнародних режимів й інституцій, починаючи з початку 

1980-х років.  

Однією з перших тематичних публікацій неоліберальної спрямованості 

щодо міжнародних режимів був спеціальний випуск журналу «Міжнародні 

організації» (1982 р.) під редакцією С. Краснера [122]. Зокрема, всупереч 

теорії гегемонічної стабільності, Краснер та його колеги-науковці дійшли 

висновку, що міжнародні режими в межах світової політики мають 

самостійний причинно-наслідковий характер. Вони, хоча й можуть бути 

продуктом гегемонії, однак не залежать повною мірою лише від неї. Цей 

аргумент був розвинутий Р. Кеохейном у книзі «Після гегемонії» (1984 р.), в 

якій він стверджував, що міжнародна система може продовжувати 

функціонувати через свої міжнародні інститути навіть після послаблення чи 

занепаду відповідального за її створення гегемона [160, c. 19-20].  

Представники неолібералізму вказують на суттєві обмеження 

неореалістичної теорії гегемонічної стабільності. Їхня критика стосується як 

теоретичної, так і емпіричної складових цієї теорії. По-перше, на 

переконання неолібералів, «гегемонія є не настільки важливою для 

продовження співпраці, як для її започаткування» [131, c. 444]. За аналогією, 

«немає жодних підстав очікувати, що гегемонічний занепад призведе до 

краху існуючого економічного порядку» [131, c. 452]. По-друге, 

неореалістичні теорії гегемонії не враховують значення виникнення 

гегемонів. По-третє, неореалістичні теорії гегемонії не забезпечують 

переконливих пояснень виникненню воєн за гегемонію. Навіть, якщо 

виклики стосуються гегемона, це не обов’язково означає виклику усій 

системі [135, c. 98]. Крім того, війна не є єдиним засобом вирішення 

гегемонічних проблем. Отже, неореалістське обґрунтування змішує 

можливість з випадковістю. 

Друга проблема полягає в характері емпіричних доказів: навіть якщо 

теорія гегемонії й пояснює початок Першої світової війни, то вона не 
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спроможна дати відповідь на питання, чому США зайняли передові позиції 

після її завершення. І останнє: у декількох випадках ця теорія має низку 

емпіричних і логічних неточностей. Наприклад, неолібералізм стверджує, що 

значна частина воєн за домінування пов’язана з усіма наступними етапами, а 

саме: зростанням гегемонії, перемогою гегемонії, функціонуванням гегемонії 

тощо, але не стосується її занепаду. Аналогічним чином неоліберали не 

знаходять будь-якого статистичного зв’язку між інтенсивністю воєн і 

виникненням, перемогою чи занепадом гегемоній [97, c. 394]. 

Отже, згідно з неоліберальним підходом, хоча існування гегемона і є 

необхідною умовою для побудови гегемонічного світового порядку, останній 

може «пережити» самого гегемона [75, c. 284]. Таким чином, представники 

неолібералізму спробували змістити фокус аналізу від суб’єкта гегемонії 

(наймогутнішої держави) до умов і механізмів її функціонування. 

Іншим традиційним підходом до розуміння гегемонії є марксизм. Цей 

напрям теоретичної думки демонструє зовсім інше уявлення щодо 

передбачуваних вигод від здобуття статусу гегемона і можливостей його 

збереження. 

Незважаючи на твердження окремих науковців, що дискусія з питань 

гегемонії у марксизмі є свого роду анахронізмом, представники цього 

напряму запропонували одні з найважливіших тверджень щодо природи 

цього явища, зокрема, приділивши багато уваги гегемонії США. Враховуючи 

центральне місце історичного матеріалізму, не дивно, що в марксизмі існує 

певна спорідненість розуміння влади/могутності з її реалістськими 

інтерпретаціями.  

Перш за все, фундаментальними рушійними силами світової політики 

для марксистів є класова боротьба та нерівномірний розвиток. Світова історія 

є більшою мірою процесом динамічним та діалектичним, аніж циклічним [99, 

c. 66]. Для того, щоб обґрунтувати марксистське розуміння гегемонії, 

необхідно зрозуміти сучасну світову систему з точки зору капіталістичного 

відтворення. 
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З погляду марксистів, теорія гегемонії має відносне значення, 

оскільки вся світова історія, на їхню думку, заснована на протиріччях 

капіталістичних виробничих відносин [119, c. 193]. Тим не менше, марксисти 

часто використовують поняття гегемонії, асоціюючи його з пануванням. І 

марксисти, і меркантилісти вважають, що багатство і влада є 

взаємодоповнюваними – одна залежить від іншої. Як і реалісти, марксисти 

підкреслюють роль гегемонії США у створенні світового порядку після 

Другої світової війни і розглядають наслідки зменшення впливу 

американської влади [66, c. 125]. 

В уявленні А. Грамші гегемонія є чимось більшим, аніж панування 

через примус, санкції, покарання та стимул. Вона також передбачає 

«інтелектуальне та моральне лідерство» [128, c. 64]. Грамші наголошував на 

національному рівні функціонування гегемонії, на верховенстві соціальної 

групи, яке проявляло себе двома способами – як «панування», і як 

«інтелектуальне та моральне лідерство». Соціальна група домінує над 

антагоністичними групами, які вона прагне ліквідувати або, принаймні, 

підкорити, в окремих випадках навіть за допомогою військової сили; вона 

також очолює споріднені або суміжні групи. Така соціальна група не лише 

може, але навіть зобов’язана практикувати лідерство, перш ніж здобути 

перемогу у боротьбі за державну владу (що, в принципі, є однією з головних 

умов для перемоги); згодом, реалізуючи державну владу, ця група стає 

домінуючою [214, c. 48-49]. 

А. Грамші використовував поняття гегемонії, щоб окреслити єдність 

між об’єктивними матеріальними силами і етно-політичними ідеями у 

марксистських поглядах. Йдеться про взаємозв’язок структури і надбудови, 

при якому влада, заснована на пануванні над процесами виробництва 

раціоналізується через ідеологію, яка забезпечує компроміс або консенсус в 

діалозі між домінантними та підрядними групами. Гегемонія є панівною 

структурою, що залишає відкритим питання про домінуючу силу, якою 

можуть бути одна держава, група держав, чи визначене об’єднання 
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державних та недержавних акторів, забезпечене згодою на широкій основі, 

через сприйняття ідеології та інституцій, які відповідають цій структурі [74, 

c. 154]. 

Згідно з положеннями класичного марксизму, досить високими є шанси 

трансформації класових структур у транснаціональний формат внаслідок 

глобалізації основної господарської діяльності [205, c. 33]. Незважаючи на 

відсутність консенсусу щодо наслідків таких процесів для природи гегемонії, 

ідеї потенційної появи «глобальної держави», «об’єднання основних світових 

державних функцій» [205, c. 17], або неможливості «стати центром нового 

імперіалістичного проекту» для жодної з держав [136, c. 86], відображають 

характер нових «пост-державних» дискусій, значний внесок в які було 

зроблено представниками саме марксистського напряму. 

Хоча марксизм і поділяє положення реалізму щодо можливості 

використання могутності для просування певних інтересів, його підходи  

виходять за рамки державоцентризму. Зокрема, представники нео-грамшизму 

наголошують на транснаціоналізації суспільних відносин та вирішальній ролі 

«транснаціонального класу менеджерів» в управлінні щораз більш 

інтегрованою глобальною політичною економією [99, c. 359]. 

Однією зі значних переваг окремих марксистських теорій гегемонії, 

порівняно з іншими традиційними напрямами, є їхня потенційна здатність 

уникнути так званої «територіальної пастки», або ж надмірної уваги до 

політичних кордонів, а також до питання державного суверенітету, які є 

центральними як для реалізму, так і для лібералізму. Це особливо стосується 

міжнародної політичної економії, у рамках якої неоліберальна політика і 

практика є центральними елементами аналізу, що виходить за рамки 

виключно національних держав [67, c. 49].  

Таким чином, традиційні підходи до вивчення гегемонії належать до 

трьох парадигм теорії міжнародних відносин: реалізму, лібералізму та 

марксизму. Незважаючи на вагомі аргументи щодо природи цього явища, 

запропоновані у рамках кожної з парадигм, їх було критично розвинуто  
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постпозитивістськими напрямами сучасної науки, зокрема 

конструктивізмом та нео-грамшизмом. Адже основним завданням 

традиційних напрямів було забезпечити розуміння основ гегемонії як 

невід’ємної складової динаміки міжнародної системи, а завданням сучасних 

напрямів – запропонувати практичне розв’язання проблем, пов’язаних із 

реалізацією та існуванням цього явища в міжнародних відносинах. 

 

2.2. Постпозитивістське тлумачення гегемонії у сучасній науці про 

міжнародні відносини 

Сучасні напрями теорії міжнародних відносин використовують 

концепції гегемонії, насамперед, для вивчення й аналізу динаміки, стратегій, 

відносин, учасників чи властивостей міжнародних взаємодій. Дослідження 

цих аспектів сприяє критичному аналізу та виходу за рамки традиційних 

підходів, що акцентують на трьох вимірах міжнародних відносин, а саме: 

особі, державі й міжнародній системі. 

Більшість досліджень проблематики гегемонії містять один спільний 

визначальний елемент, – вони зосереджуються на концепції могутності з 

метою пояснити поведінку національної держави на міжнародній арені, і 

відповідно, розглядають силу або могутність як фундаментальний фактор для 

становлення гегемонії. Адже гегемонія, передусім, може означати наявність 

значного потенціалу для примусу і/або встановлення контролю щодо 

структурних аспектів функціонування міжнародної системи, а також 

поведінки окремих акторів.  

Відштовхуючись від такого трактування гегемонії, ми, зокрема, 

можемо відрізнити концепцію гегемонії від концепції колонізації, адже 

остання передбачає встановлення прямого та офіційного контролю над 

іноземними урядами чи територіями. Таким чином, гегемонія відрізняється 

від будь-якої іншої форми відносин, що характеризується безпосереднім 

управлінням або володінням іноземними територіями. Відповідно, концепція 
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гегемонії не поширюється на такі форми панування, як анексія, окупація 

або здобуття чужих територій чи населення.  

Крім того, відштовхуючись від розуміння концепції гегемонії у 

міжнародних відносинах, пропонуємо власні суміжні теоретичні припущення 

щодо цього явища, зокрема: 1) твердження про те, що для досягнення 

глобальної гегемонії спершу потрібно встановити регіональну гегемонію; 2) 

твердження про те, що сучасна міжнародна система заохочує держави до 

пошуку можливостей зміцнити та максимізувати власну могутність за 

рахунок інших акторів; 3) твердження про багатоукладність явища гегемонії, 

що характеризується поступовим зростанням числа вимірів, відповідно до 

еволюційних змін у міжнародній системі, – необхідних для встановлення 

гегемонії. 

Перш за все, зосередимося на основних сучасних підходах до вивчення 

явища гегемонії. Розгляд тематичної літератури дає змогу стверджувати, що 

актуальними сьогодні є конструктивістський, нео-грамшистський та 

радикальний підходи до аналізу явища гегемонії. Розглянемо детальніше 

кожен із них.  

Розпочати слід з конструктивізму, як напряму, що має значний вплив 

на дослідження явища гегемонії в теорії міжнародних відносин. 

Конструктивізм «зосереджується на людській свідомості та її ролі в 

міжнародному житті» [212, c. 856]. Незважаючи на певну спільність як з 

ліберальним, так і з марксистським підходами у площині врахування ролі 

ідей, норм та цінностей при формуванні поведінки міжнародних акторів, 

конструктивізм виводить важливість ідей та ідеології на вищий рівень. На 

переконання А. Вендта, – найбільш реномованого представника 

конструктивізму, «найважливіші зв’язки, які поєднують держави, 

формуються через ідеї, а не через матеріальну силу. Ідеї визначають значення 

і зміст влади, стратегії, згідно з якими держави переслідують власні інтереси, 

а також і самі інтереси» [247, c. 309]. Інтерпретація конструктивістами 

причинної обумовленості докорінно відрізняється від запропонованої 
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реалістами та марксистами, на переконання яких ідеї, у підсумку, є 

епіфеноменом, що відображає матеріальну і структурну могутність. 

Саме твердження про потенціал, який мають ідеї у визначенні інтересів 

та шляхів їхньої реалізації, стало фундаментальним у працях Дж. Раггі щодо 

характеру повоєнної американської гегемонії. На думку Дж. Раггі, новий 

міжнародний порядок, який започаткувала американська влада, став радше 

символом «знищення застарілих багатосторонніх домовленостей, аніж 

встановленням глобальної гегемонії США» [210, c. 368]. Іншими словами, 

переважаюча структурна могутність цієї держави та її товарно-матеріальні 

цінності забезпечили представників влади США здатністю формувати новий 

повоєнний порядок. Більше того, цей новий порядок відобразив саме 

американські ідеї та нормативні преференції щодо ліберального, 

інституціоналізованого та багатостороннього світового порядку. 

Вплив конструктивізму на творення американської зовнішньої 

політики є беззаперечним. Особливо сильним він був за адміністрації 

Дж. Буша: вузьке коло впливових неоконсервативних інтелектуалів фактично 

формували зовнішньополітичний та національний порядок денний США 

[209, c. 137].  

Незважаючи на незначний спад цього впливу за останні декілька років, 

основні ідеї неоконсерваторів продовжують широко застосовуватися [179, c. 

166]. Дійсно, закінчення холодної війни, завершення біполярної конфронтації 

між США та СРСР і беззаперечне матеріальне домінування Сполучених 

Штатів створили простір, в якому ідеї отримали значно більшу вагу, ніж 

будь-коли: звільнені від обмежень, створених протистоянням наддержав, 

політики отримали можливість формувати політику, яка чіткіше відображала 

визначені «американські» інтереси. Це пояснює зростаючий вплив гео-

економіки, порівняно з геополітикою протягом 1990-х років [177, c. 49]. 

Відмінністю адміністрації Дж. Буша від адміністрацій інших 

президентів США останніх двох десятиліть є реалізація бажання застосувати 

американську могутність в односторонньому порядку, задля створення нової 
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особливої форми світового порядку, в якому США «мають силу і бажання 

очолити однополярний світ, відкрито встановлюючи правила (…) й 

демонструючи готовність забезпечити їхнє дотримання» [168, c. 33]. 

Подальший відступ від багатосторонності й використання доктрини 

випередження можна пояснити саме вищезгаданим ідеологічним зрушенням, 

яке передувало «війні з тероризмом». 

До сьогодні запропоновано мало наукових досліджень проблем 

еволюції американської зовнішньої політики після подій 11 вересня 2001 р., 

здійснених з позицій конструктивізму. Важливим винятком є праці 

конструктивістського теоретика К. Реус-Сміта. Зокрема, у своїй праці 

«Американська сила і Світовий порядок» (2004) він стверджує, що для 

стійкості американської гегемонії їй необхідно стати «соціально 

вбудованою» [202, c. 6].  

У певному сенсі погляди конструктивістів, таких як Реус-Сміт, не 

надто відрізняються від поглядів лібералів і послідовників Грамші, котрі 

наголошують на важливості інституціоналізації й ідеологічної легітимізації 

ефективного світового порядку [201, c. 499]. Однак, характерною відмінною 

рисою конструктивістського трактування американської зовнішньої політики 

є визнання соціально конструйованого характеру ефективної та стабільної 

гегемонії: «Гегемонію слід розглядати як вид соціальної ієрархії, побудованої 

на основі статусу і визнання. Вона повинна базуватися на загальновизнаних 

процедурних і матеріально-правових нормах. Ці норми повинні відображати 

домовленість (або баланс) між інтересами, а також індивідуальними 

особливостями гегемона та інтересами й особливостями інших держав» [202, 

c. 102]. 

Більше того, гегемон повинен забезпечувати свої інтереси відповідно 

до встановлених норм, інакше легітимність його керівництва буде швидко 

поставлена під сумнів. Побудова такої гегемонії, особливо в сучасному 

складному світі, вимагає наявності висококваліфікованих державних діячів 
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та ефективного державного апарату. На думку К. Реус-Сміта, адміністрація 

Дж. Буша зовсім не відповідала таким показникам [202, c. 102-103]. 

Очевидною є відмінність між сучасними проявами американської 

гегемонії та її більш ранніми формами. Політика адміністрації Дж. Буша 

спричинила зростання анти-американізму серед держав світу, що, у свою 

чергу, викликало питання про довговічність гегемонії США [216, c. 124]. 

Конструктивізм підкреслює та пояснює очевидний парадокс американської 

влади: незважаючи на матеріальне домінування у світі, односторонній 

характер власних дій і зумовлене цим супутнє зниження легітимності, 

спричиняє значне підвищення операційних витрат, пов’язаних з досягненням 

цілей зовнішньої політики США [188, c. 259]. Мабуть найбільш яскравим 

прикладом цього парадоксу є небажання ключових американських союзників 

надати допомогу США в «надто дорогій та непередбачуваній авантюрі в 

Іраку» [126, c. 79]. 

Більше того, адміністрації Дж. Буша молодшого вдалося втратити не 

лише союзників у Західній Європі, але й у Східній Азії, де консолідація 

регіональних відносин у відповідь на американську економічну та безпекову 

політику призвела до втрати легітимності та впливу США, які були вельми 

істотними у цьому регіоні наприкінці ХХ ст. Хоч вказана ситуація й може 

нагадувати «баланс сил» у реалізмі, однак слід визнати, що у цьому випадку 

«баланс» не обмежувався лише сферою безпеки [245, c. 165]. Навпаки, вона 

унаочнює своєрідний парадокс американської влади – військове домінування 

США навряд чи загрожуватиме іншим демократичним державам, однак 

зростання їхнього добробуту компенсується регіональним відособленням та 

формуванням «контр-гегемонічних дискурсів», покликаних ставити під 

сумнів, якщо не підривати американську зовнішню політику. 

Наступним напрямом, який кинув виклик традиційному підходу до 

трактування гегемонії є критичний напрям теорії міжнародних відносин – 

нео-грамшизм, розвинений на основі вчення А. Грамші.  
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Значний вплив на розуміння явища гегемонії мали праці Р. Кокса, 

який на сьогоднішній день вважається найбільш впливовим дослідником 

серед представників нео-грамшизму. Розуміння гегемонії Р. Кокса було 

сформоване під впливом ідей А. Грамші. Відповідно, помітним є 

зосередження дослідника на історичній еволюції капіталізму й ідеологічних 

дискурсах, які виникли навколо неї [100, c. 134-136]. Його праці поєднують 

оригінальні марксистські вчення щодо засобів виробництва, матеріальних 

умов і класового протистояння з інтересом до ідеології та ролі ідей. В одній 

із своїх найвідоміших статей, що була опублікована більш ніж чверть 

століття тому – у 1981 р., Р. Кокс описав, яким чином матеріальні 

можливості, інститути та ідеї формують складне, обопільне та інтерактивне 

ціле, в якому інститути сприяють закріпленню конкретного міжнародного 

порядку [98, c. 144]. 

Для представників нео-грамшизму, основоположними є два 

твердження Грамші. По-перше, щодо існування двох типів політичного 

контролю: панування, заснованого на примусі і гегемонії, яка ґрунтується на 

згоді. По-друге, щодо розуміння гегемонії як процесу, за допомогою якого 

провідна група/правлячий клас трансформує власні інтереси і цінності в 

інтереси і цінності всіх членів суспільства [78, c. 94-95].  

Відштовхуючись від цих двох положень, вчені-представники нео-

грамшизму стверджують, що для того, щоб концептуалізувати особливості 

функціонування гегемонії в міжнародній системі, теорія міжнародних 

відносин повинна перейти від державо-центричного підходу, у якому 

соціальні сили розглядаються крізь призму національної держави, до 

вивчення цієї системи як «єдиного цілого». Так, на думку Р. Кокса «гегемонія 

на міжнародному рівні (…) це не лише порядок між державами (...). Світова 

гегемонія описується як соціальна (...) економічна (...) і політична структура 

(...). Світова гегемонія (...) виражається в універсальних нормах, інститутах і 

механізмах, які встановлюють загальні правила поведінки для держав і для 
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тих сил громадянського суспільства, які діють через національні кордони – 

правила, які підкріплюють домінуючий спосіб виробництва» [100, c. 149]. 

Таким чином, нео-грамшистський підхід вважає суб’єктом гегемонії не 

могутню державу, а транснаціональні соціальні сили, які визначають 

домінантний спосіб виробництва. Не применшуючи важливості матеріальної 

сили і панування, представники цього напряму розглядають гегемонію не з 

точки зору примусу, а як результат згоди, спільних переконань та здорового 

глузду. Як стверджує Р. Кокс, «Грамші запозичив у Макіавеллі образ влади 

як кентавра: наполовину людина, наполовину тварина – необхідне поєднання 

згоди і примусу. Відповідно, консенсусний аспект влади набуває 

першорядного значення у гегемонії. Примус, – завжди латентний, проте 

застосовується тільки в маргінальних, унікальних випадках» [97, c. 389]. 

Таким чином, гегемонія характеризується створенням у рамках міжнародних 

відносин універсально визнаних цінностей – «здорового глузду».  

Відродження нео-грамшистських поглядів у міжнародних відносинах 

сприяє поясненню та розумінню тих конфліктів, які виникали після 

закінчення періоду холодної війни. Зокрема, концепції «світового порядку» 

та гегемонії є корисними у вивченні довготривалих і глибоких конфліктів із 

застосуванням насильства [15, с. 12]. 

Незважаючи на те, що концептуальні рамки, в межах яких Кокс 

формулює власні судження значною мірою відрізняються від тих, якими 

керувався Айкенберрі, вони відображають основоположні припущення про 

суть суперечливого характеру класових суспільств, що характеризуються 

нерівномірністю розподілу влади і життєвих можливостей. Уявлення щодо 

функціонування гегемонії Р. Кокса все ж демонструє окремі паралелі до 

ліберальних підходів Айкенберрі. Зокрема, на переконання Р. Кокса, одним із 

ключових завдань капіталістичної держави є створення ідеологічної 

підтримки і легітимації існуючого (несправедливого) порядку [99, c. 17]. 

Отже, Кокс, як і Айкенберрі, визнає, що, принаймні, для окремих класів 
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союзників у різних частинах світу існують потенційно великі переваги від 

співпраці з діючим гегемоном. 

Підкреслимо, що Кокс акцентував на загальному інтерсуб’єктивному 

характері соціальних значень. Ці положення, зокрема, набули розвитку в 

працях конструктивістів і теоретиків глобального управління [208, c. 283]. 

Відмінністю поглядів Кокса від марксизму є переконання щодо 

безпосереднього зв’язку ідей з конкретними історичними обставинами та 

класовими відносинами. Наприклад, гегемонія може залежати як від 

матеріальної могутності (реалістське тлумачення), так і від інститутів, що 

забезпечують її збереження (ліберальний підхід). Проте, на думку Р. Кокса, у 

підсумку, гегемонія залежить від ідеологічної легітимації визначених 

класових інтересів [97, c. 420]. 

Домінантна держава створює світовий порядок, основою якого є згода. 

Він функціонує згідно із загальноприйнятими принципами, що, насамперед, 

гарантує примат держави гегемона та її провідних соціальних класів і, 

водночас, пропонує певний формат захисту інтересів для менш могутніх 

держав [99, c. 67]. 

Уявлення щодо залежності могутності гегемонії від її здатності 

задовольнити прагнення слабших держав, зближує позицію Р. Кокса з 

лібералізмом, зокрема, із поглядами Дж. Айкенберрі. Втім, на відміну від 

лібералів, Р.Кокс не пов’язує гегемонічне домінування виключно з 

державою-гегемоном, а з розвитком «транснаціонального управлінського 

класу» [99, c. 359-360]. 

На зразок лібералів, представники нео-грамшизму визнають важливість 

ролі інститутів у закріпленні конкретних ідей і практик, як частини 

узаконеного світового порядку [120, c. 26]. Однак, вони розходяться з 

лібералами у трактуванні впливу таких практик, вважаючи їх 

несправедливими й експлуататорськими. Незважаючи на дискусійність саме 

такої інтерпретації, критичне вчення стало вагомим внеском у дослідження 

еволюції міжнародної політичної економії, а також переваг, які отримують 
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США від встановлення нового світового порядку. З іншого боку, нео-

грамшизм не надає переконливих пояснень щодо природи зв’язку між гео-

економічними та гео-стратегічними чинниками. 

Наприклад, аналіз американської «великої стратегії», запропонований 

С. Гіллом у 2003 р. дає змогу припустити, що вона узгоджується із 

союзниками у межах G7, і є результатом «вивіреного співвідношення засобів 

та залагодження значних суперечностей» [112, c. 89]. Водночас, характер 

сучасної американської односторонності явно суперечить такому 

припущенню. Навіть у випадку, якщо позиція США виявиться нестійкою, 

насамперед, через економічні причини, на які давно вказують представники 

радикального напряму, – Сполучені Штати все ж володіють значними 

військовими перевагами, що дають їм змогу діяти так, як не може жодна з 

держав світу [76, c. 189; 96, c. 243].  

Більше того, широко дискутованою у межах радикального напряму 

була проблема американської зовнішньої політики останніх десятиліть, яка, 

на переконання низки науковців, становила загрозу і нівелювала значення 

високоінституціоналізованої багатосторонньої системи захисту інтересів 

США [151, c. 168]. Іншими словами, надаючи пояснення переваг для 

економічних інтересів США від функціонування сформованого світового 

порядку під егідою американської гегемонії, вони демонструють 

неспроможність з’ясувати причини сек’юритизації американської зовнішньої 

політики. Зі схожою проблемою згодом також зіткнулися представники 

конструктивізму. 

І нарешті, представники нео-грамшизму звертають увагу на 

багатоукладний характер сучасної гегемонії та на спосіб, в який конкретні 

ідеї набувають панівного світоглядного значення, обмежуючи можливості 

вибору як для окремих осіб, так і для політиків [119, c. 37]. Отже, гегемонія 

може бути більш інституціоналізованою й охоплювати більше простору, ніж 

просто політика однієї держави [67, c. 17]. У цьому контексті важливо 

визнати, що навіть США можуть обмежуватися новими моделями влади і 
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впливу, які виникатимуть у міжнародній системі. Звісно, сучасні США є 

першорядним масивом сили і впливу [236, c. 98]. Однак, зростання 

впливовості транснаціональних сил може обмежити автономію прийняття 

внутрішніх політичних рішень навіть наймогутнішої держави. Тому у 

наступних розділах зосередимося на аналізі трансформації американської 

гегемонії в післявоєнний період, а також на початку ХХІ ст. 

Цікавий підхід до трактування явища гегемонії, який у наукових колах 

часто називають радикальним, розвинула низка вчених на основні ідей 

постструктуралізму. Найвагоміший внесок у розвиток цього напряму 

здійснили Е. Лакло та Ш. Муфф (1985 р.) [170], а також М. Хардт й А. Негрі 

(2000 р.) [136]. У власних дослідженнях вказані автори розвинули ідеї 

французького філософа та історика М. Фуко щодо гегемонії та особливостей 

її функціонування. Зокрема, Е. Лакло, як і А. Грамші, пов’язує гегемонію із 

ситуацією, коли конкретний проект набуває універсального значення [170, c. 

19]. Крім того, згідно з уявленнями Лакло, гегемонія є дискурсивним 

порядком [170, c. 46]. Тобто вона складається з набору практик, що набули 

незалежної динаміки й не зводиться лише до соціальних сил, які були її 

першоджерелом. Проте поширення гегемонії залежить, значною мірою, від 

соціальних сил, які були основою її становлення і, що найголовніше, – від 

здатності цих сил нейтралізувати або протистояти контр-гегемонічним силам 

та проектам [170, c. 49].  

Хардт і Негрі, натомість, виходять за рамки класичного розуміння 

дискурсу, надаючи перевагу аналізу біополітики, який М. Фуко здійснив 

спільно з Ж. Делезом. Обидва автори концептуалізують гегемонію (або 

використовуючи їхній власний термін – імперію) як новий міжнародний 

порядок. Останній є «невід’ємною, життєво важливою функцією, яку кожна 

людина обирає та активує за власним бажанням» [136, c. 164]. Відповідно, 

імперія є децентралізованим механізмом управління, що «регулює суспільне 

життя зсередини» [136, c. 116]. Вона не впливає, не контролює, не охоплює 

лише економічний або культурний аспект функціонування суспільства, а 



 81 

утворює, радше, «соціальний біос». Таким чином, Хардт і Негрі не 

вважають суб’єктом гегемонії могутню державу, групу держав, чи фактори 

виробництва, а безпосередньо зосереджуються на рівні індивіда. 

Наступною складовою аналізу постпозитивістського тлумачення 

гегемонії в сучасній науці про міжнародні відносини є розуміння сили та її 

джерел і, відповідно, джерел та особливостей гегемонічної могутності. 

Отож, сила в міжнародних відносинах – це вплив, який одна держава 

здатна здійснити на іншу, щоб змусити її зробити щось, що вона не зробить 

або не хоче зробити за звичних обставин. Ця сила є єдиним інструментом 

держави для реалізації власної політики в міжнародних відносинах, а також 

основним джерелом формування та реалізації її національної політики 

безпеки [182, c. 439]. 

Традиційно сила держави визначалася шляхом оцінки її військового 

потенціалу. Джерела сили, однак, протягом століть зазнавали докорінних 

змін, що, в основному, було пов’язано з технологічними інноваціями. 

Населення було важливим джерелом сили в сільськогосподарських країнах 

Європи XVII і XVIII ст., оскільки люди були потрібні державі як платники 

податків і солдати для сухопутних армій. Слід зауважити, що саме тому 

Франція займала домінуюче становище в цей період [4, c. 219]. 

Зі зростаючим значенням індустріалізації у XIX ст. Англія, володіючи 

унікальним флотом, стала домінувати на морях, а згодом, завдяки розвитку 

широкої мережі залізниць, одну із провідних позицій на світовій арені посіла 

Німеччина [30, c. 395]. У середині ХХ ст. розпочалося домінування США і 

СРСР, завдяки масштабному військовому потенціалу (особливо ядерному), 

високому рівню промислового розвитку та ідеологічному чиннику. 

Цікавим є трактування сили в критичній теорії Франкфуртської школи. 

Зокрема, її представники виділяють: «відкриту силу», що застосовується 

публічно з метою впливу на іншу державу та її поведінку; «приховану силу», 

яку використовують латентно з метою досягнення власних цілей у 

міжнародному середовищі; «структурну могутність» – як систему, що 
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характеризується наявністю фізичних та нормативних аспектів 

формування відносин між акторами [118, c. 486]. 

Крім того, у 1990-ті роки Дж. Най запропоновував власну 

класифікацію, що включала «жорстку» і «м’яку» сили [186, c. 89]. Ця 

класифікація досить швидко набула популярності в академічному середовищі 

й серед міжнародників-практиків.  

Дж. Най стверджував, що «жорсткою силою» є спроможність до 

примусу, яка засновується на національній військовій та економічній 

могутності, а «м’якою силою» – здатність заохотити до певних дій без 

використання примусу чи матеріальних (фінансових) ресурсів [186, c. 90]. 

М’яка сила, відповідно, базується на привабливості національної культури і 

політичних ідей. Отож, міжнародному актору, який володіє м’якою силою, 

не потрібно витрачати додаткові матеріальні ресурси з метою застосування 

так званого методу «батога і пряника», щоб змусити інших діяти бажаним 

для нього чином. Його цілі стають спільними цілями. Якщо інші актори 

розглядають певний тип політики як легітимний, це означає, що м’яка сила 

стає надзвичайно впливовою [188, c. 256].  

Багато вчених зауважують, що необхідно дотримуватись оптимального 

балансу між «жорсткою» і «м’якою» силами. Так, надмірне застосування 

жорсткої сили з боку США може цілковито знищити подальшу можливість 

застосування ними м’якої сили [94, c. 28; 146, c. 289]. Іншими словами, чим 

суттєвішим буде вплив військової могутності держави при реалізації нею 

жорсткої сили, тим складніше їй буде мобілізувати реальний соціальний 

потенціал і, відповідно, застосувати м’яку силу. Водночас, вміння 

поєднувати жорстку і м’яку сили становить так звану «розумну силу» [188, c. 

258]. Результати, отримані шляхом використанням тиску та страху не можуть 

бути постійними. Крім того, вони викликають справедливі акти відплати. 

Більше того, актор, який використовує жорстку силу щодо інших, не може 

розраховувати на успішне використання м’якої сили, адже воно вимагає 

твердого переконання і послідовності. 
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Розвинені держави вже сьогодні використовують технології, 

промислові товари і фінансові активи як інструменти переконання для інших 

держав. Це, передусім, пов’язане з тим, що у сучасному світі економіка є 

найбільш важливим показником могутності держави. Держава може стати 

глобальною чи регіональною потугою лише тоді, коли вона матиме 

раціональну стратегію, інвестує в людські ресурси й конкурентоспроможну 

економіку [146, c. 83]. Однією з головних передумов для досягнення 

вищезазначених цілей є позитивний імідж держави, як посередника, партнера 

тощо і аж ніяк не аутсайдера, чи агресора. Таким чином, сукупність всіх 

перелічених елементів становить своєрідний варіант «економічної сили» у 

розумінні Дж. Ная [186, c. 219]. 

Беручи до уваги розглянуті підходи, можна дійти висновку, що у 

ХХІ ст. змінилися передумови для глобального чи регіонального лідерства у 

таких сферах як контроль над грошовим обігом; формування міжнародного 

порядку денного; військова присутність у ключових регіонах світу; 

культурна першість. Актор, що володіє вищезазначеними характеристиками 

більшою мірою, ніж його конкуренти, або ж може силою нав’язувати свою 

волю іншим, може розвинути власну гегемонію і стати глобальним центром 

сили.  

Сучасними представниками постпозитивістських напрямів теорії 

міжнародних відносин було сформульовано загальні особливості 

гегемонічної сили, серед яких: ефективна грошова одиниця на міжнародній 

арені; потужний військовий потенціал із наявністю військових союзів та баз 

у кожній частині світу; лідерство у врегулюванні регіональних криз і 

конфліктів; наявність ядерної зброї; здатність впливати на інші країни; 

легітимізація статусу шляхом поширення у світі власних життєвих стандартів 

і культурних цінностей [202, c. 131]. 

С. Стрейндж підкреслює, що США, як сучасний гегемон, забезпечують 

власний гегемонічний потенціал за рахунок структурної могутності, що 

охоплює: безпеку, виробництво, фінанси та інтелектуальний потенціал у 
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сфері міжнародної економіки та політики й виходить за межі 

регіонального виміру [225, c. 29]. Більше того, С. Стрейндж стверджує, що 

структурна могутність залежить від чотирьох елементів, наявність яких у 

міжнародній політичній економії держави забезпечує їй переваги над іншими 

акторами. Серед таких: 

1) Забезпечення можливості впливати на інші держави шляхом 

погрози, оборони, заборони або ескалації насильства;  

2) Встановлення цілковитого контролю над системами товарообігу і 

надання послуг;  

3) Встановлення впливу над системою прийняття рішень та 

управлінням фінансово-кредитних установ;  

4) Наявність ефективних інструментів для отримання або виробництва 

знань, обробки, аналізу та подачі інформації [227, c. 185]. 

І нарешті, творець терміну «м’яка сила» – Дж. Най – перераховує такі 

джерела гегемонічної сили: (1) Технологічне лідерство; (2) Лідерство у 

військовій та економічній сферах; (3) М’яка сила; (4) Контроль над точками 

перетину міжнародних ліній зв’язку [187, c. 30].  

Зауважимо, що національна держава ХХІ ст., з огляду на зростання 

впливу процесів глобалізації й транснаціоналізації, постійно зіштовхується із 

важливими проблемами в сфері безпеки, як у внутрішньодержавному 

контексті, так і в площині реалізації національної політики на міжнародній 

арені [217, c. 159]. До таких проблем, зокрема, належать: 

- Зростання кількості міжнародних і транснаціональних інститутів 

призводить до ерозії національного суверенітету, а також створює суттєві 

перешкоди для реалізації силової політики з метою забезпечення 

національних інтересів; 

- Глобальна економічна інтеграція обмежує національний контроль над 

економікою і зменшує ефективність урядів, послаблюючи державу; 

- Визначальна роль міжнародних економічних суб’єктів 

(транснаціональні корпорації, МВФ, Світовий Банк тощо) в розвитку 
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національної економіки перетворює економічну безпеку в найбільш 

важливий аспект національної безпеки; 

- Транснаціональні соціальні та релігійні рухи кидають нові виклики 

національній безпеці; 

- Глобальні комунікаційні і транспортні мережі ускладнюють контроль 

над національними кордонами;  

- Національна єдність перебуває під загрозою у зв’язку з вимогами 

щодо релігійного різноманіття і автономії від держави [196, c. 18-20].  

На практиці це означає, що національні держави повинні зазнати 

(ре)конструкції шляхом перегляду їхньої ролі як у внутрішньодержавному 

контексті, так і в міжнародних відносинах, а також вдатися до розробки 

нових методів й інструментів для забезпечення національної безпеки та 

застосування сили. 

Відштовхуючись від такого бачення, сучасні теоретики пропонують 

наступні напрями політики національної держави в рамках міжнародних 

відносин: 1) незалежна політика ізоляціонізму, нейтральності чи 

позаблоковості; 2) об’єднання в коаліції та альянси [104, c. 119]. При цьому, 

варто акцентувати, що найбільш вживаним принципом силової політики 

держав у всі часи був «розділяй і владарюй», який передбачає ізоляцію 

суперників та недопущення примноження їхньої могутності шляхом 

об’єднання у ворожі коаліції. Тому не менш важливим питанням є політика 

безпеки національної держави, яка може реалізовуватися у рамках однієї з 

наступних стратегій національної безпеки: 1) стратегії стримування; 2) 

стратегії формування безпекового середовища; 3) стратегії антикризового 

управління і невійськових методів; 4) стратегії обмеженого використання 

сили; 5) стратегії тотальної війни (традиційна, ядерна або комбінована) [150, 

c. 30-37].  

Водночас, держава-гегемон, що перебуває на вершині міжнародної 

ієрархії, а також впливові держави з нижчим статусом, повинні 

використовувати відмінні стратегії, залежно від їхнього географічного 
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положення й впливових (регіональних) центрів сили. Зокрема, 

переосмислюючи історичні приклади, можна передбачити наступні 

потенційні стратегії великих держав:  

1) ізоляціонізм (втручання лише у випадку загрози власній безпеці);  

2) балансування (намагання відновити попередній баланс сил);  

3) вибірковість конфлікту (втручання на випередження у випадку 

загрози зміни балансу сил);  

4) утримування панування (збереження гегемонії в однополярному 

світовому порядку); 

5) імперіалізм (збереження домінування шляхом здобуття територій і 

контролю над іншими країнами в однополярному світовому порядку) [199, c. 

31]. 

Таким чином, у першій чверті ХХІ ст. національні держави 

перебувають під відкритим або прихованим впливом великої кількості нових 

засобів, акторів й інструментів, які не лише загрожують їхній національній 

безпеці, але й перешкоджають формуванню цілісного безпекового 

середовища під час здійснення внутрішньої і зовнішньої політики. Такі 

держави мають усі шанси втратити не лише статус розвинених країн і 

визначальну роль в управлінні процесами міжнародного значення, але й 

власний суверенітет, передусім, з огляду на динаміку світової економіки та 

зниження конкурентоздатності в контексті сучасної технологічної революції.  

Відтак, національні держави повинні вчасно ідентифікувати потенційні 

можливості і загрози задля того, щоб ефективно реагувати на них 

відповідними інструментами як на національному, так і на міжнародному 

рівнях [49, с. 250]. 

Здійснений аналіз основних положень сучасних наукових напрямів з 

вивчення явища гегемонії у теорії міжнародних відносин дає змогу зробити 

наступні узагальнення:  

1) Утвердження глобальної гегемонії вимагає попереднього 

встановлення регіональної гегемонії.  
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На думку американського вченого Дж. Мірсхаймера, сильні держави 

зосереджуються на досягненні чотирьох основних цілей в міжнародній 

політиці: (1) максимального збагачення; (2) ядерної переваги; (3) контролю 

над максимальною територією; (4) регіональної гегемонії [182, c. 314]. Саме 

на останній з перелічених цілей ми хотіли би наголосити, адже держава може 

претендувати на глобальну гегемонію, лише у випадку попереднього 

встановлення регіональної гегемонії. Крім того, у науковій літературі цей 

термін дуже часто зустрічається при дослідженні явища гегемонії загалом. 

Перш за все, варто розуміти, що стати регіональним гегемоном є 

надзвичайно складно. Так, на сьогоднішній день є лише один приклад 

регіональної гегемонії – США. Звісно, існують припущення щодо інших 

регіональних гегемоній – як наприклад, Китай у Південно-Східній Азії, 

Бразилія у Південній Америці, чи Індія у Південній Азії [200]. Однак, у 

жодному з цих випадків не можна однозначно стверджувати про реально 

встановлену регіональну гегемонію. Для того, щоб вважатися гегемоном у 

певному регіоні держава повинна бути значно багатшою, аніж її регіональні 

суперники, а також володіти наймогутнішою армією на регіональному рівні. 

Так, за останні два століття лише декілька держав реально відповідали цим 

двом критеріям: Франція за правління Наполеона Бонапарта, Німеччина 

періоду Вільгельма, Німеччина за часів Гітлера, Радянський Союз у роки 

холодної війни та Сполучені Штати Америки [108]. Більше того, навіть якщо 

держава виходила на позицію потенційного регіонального гегемона, інші 

могутні держави в системі перешкоджали цьому. Для прикладу, жодна з 

вищезазначених сильних європейських держав так і не змогла встановити 

власну повноцінну та тривалу регіональну гегемонію, оскільки виявилася 

неспроможною перемогти усіх суперників у боротьбі за домінування.  

Варто також усвідомлювати, що сильні держави не лише прагнуть 

встановити гегемонію у своєму регіоні, вони також паралельно намагаються 

перешкодити встановленню регіональної гегемонії в інших частинах світу. 

Адже постійно існує можливість того, що встановлення регіональної 
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гегемонії суперником з іншого регіону похитне власні позиції. Таким 

чином, регіональні гегемони надають перевагу паралельному існуванню 

декількох сильних держав в інших ключових регіонах світу, які конкурували 

б між собою на рівні власного регіону й не генерували конфліктних ситуацій 

в інших регіонах. 

Якщо держава виявиться спроможною встановити регіональну 

гегемонію, то для глобального домінування їй потрібно буде залучити значно 

більше ресурсів, адже у такому випадку йдеться не лише про встановлення 

контролю над суміжними територіями, але й над географічно відділеними й 

культурно, ідеологічно, історично диференційованими регіонами. Тим не 

менше, регіональна гегемонія у кожному з випадків є основою для 

наступного глобального домінування. 

(2) Сучасна міжнародна система заохочує держави до пошуку 

можливостей зміцнити та максимізувати власну могутність за рахунок 

інших акторів. 

 Важливим аспектом проблематики гегемонії є її джерела, а саме, 

чинники та передумови, які впливають на поведінку держав на міжнародній 

арені, зокрема, стимулюючи прагнення до протистояння і боротьби з іншими 

акторами за могутність та домінування.  

З метою деталізації цього аспекту, ми пропонуємо п’ять головних 

припущень щодо міжнародної системи та її елементів. Варто зазначити, що 

жодне з цих припущень не є прямим поясненням конкурентної поведінки 

держав на міжнародній арені, однак, взяті загалом вони відображають світ, у 

якому держави отримують вагомі підстави для суперницької або навіть 

ворожої поведінки.  

Отже, відповідно до першого припущення, міжнародна система є 

анархічною, що аж ніяк не означає, що вона є хаотичною. Такий висновок 

про міжнародну систему є доволі логічним, враховуючи, що реалізм описує 

світ як такий, що характеризується постійною війною та конкуренцією у 

сфері безпеки. Однак, реалістське розуміння анархії не має жодного 
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відношення до конфлікту – це, насамперед, принцип упорядкування – який 

полягає у тому, що міжнародна система складається з незалежних держав, 

над якими не існує жодної вищої влади. Суверенітет, відповідно, належить 

державам, оскільки в міжнародній системі відсутній центральний орган 

влади, своєрідний «уряд над урядами».  

Друге припущення полягає у тому, що могутні держави завжди 

володіють значним військовим наступальним потенціалом, що наділяє їх 

здатністю завдавати шкоди, або навіть знищувати собі подібних. Сильні 

держави завжди перебувають у потенційно загрозливих взаємовідносинах 

між собою. Військовий потенціал держави, зазвичай, визначається наявністю 

у неї конкретних видів озброєнь, тож не варто залишати поза увагою той 

факт, що окремі держави мають значно більший військовий потенціал, аніж 

інші, що, автоматично, робить їх небезпечнішими.  

Третім припущенням є те, що держави ніколи не можуть бути цілком 

впевненими щодо намірів інших держав. Звісно, це не обов’язково означає, 

що всі держави налаштовані вороже одна до одної. Адже потенційно 

прийнятною є й ситуація функціонування стабільних кооперативних 

відносин у рамках міжнародної системи. Втім, наміри держав можуть 

змінюватися доволі швидко – від стабільно мирних до цілком ворожих. 

Таким чином, існування невпевненості щодо намірів окремих акторів є 

неминучою.  

Четверте припущення стосується уявлення про головну ціль держав, 

яка полягає у самозбереженні. Держави намагаються всіма можливими 

засобами зберегти власну територіальну цілісність та суверенітет. 

Виживання домінує над іншими цілями, що керують діями держав на 

міжнародній арені, оскільки, якщо державу завойовано – вона навряд чи буде 

здатною переслідувати інші цілі.  

І нарешті, п’яте припущення полягає у тому, що сильні держави є 

раціональними акторами – вони не лише враховують закономірності 

функціонування міжнародного середовища, але й роблять стратегічні 
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розрахунки щодо того, як їх використати задля реалізації власних цілей. 

Зокрема, вони оцінюють переваги інших держав, їхню поведінку та наслідки 

для себе, а також намагаються врахувати вплив власної діяльності на інших 

акторів. Більше того, сильні держави прогнозують не лише короткотермінові, 

але й довготермінові результати власних дій.  

Як ми вже наголошували, жодне з цих припущень не є причиною 

вважати, що могутні держави, зазвичай, діють вороже щодо собі подібних. 

Тим не менше, сукупність усіх п’яти припущень дає уявлення щодо 

існування реальних стимулів у міжнародному середовищі, що змушують  

сильні держави займати суперницькі позиції. На практиці така поведінка 

призводить до однієї з трьох ситуацій: відчуття небезпеки, самодопомоги чи 

максимізації сили. 

(3) Гегемонія – багатовимірне явище, число вимірів якого поступово 

зростає, відповідно до еволюційних змін у системі міжнародних відносин. 

На нашу думку, гегемонія є чимось значно більшим, аніж просто 

домінування однієї держави над іншими акторами. Так, для досягнення 

статусу держави-гегемона у ХХІ ст. державі-претенденту недостатньо 

встановити панування над територією іноземних держав шляхом 

застосування жорсткої сили. Куди важливішою стала здатність застосування 

м’якої сили, яка б охоплювала як економічні, так й ідеологічні та 

інформаційні аспекти.  

Вважаємо, що на сьогодні можна виокремити, щонайменше, п’ять 

основних вимірів явища гегемонії, масштабність і сила прояву яких є різною. 

Цими вимірами є:  

1. Військовий: гегемон володіє наймогутнішою армією у світі. Його 

система військових альянсів є сильнішою, аніж будь-який інший 

конкурентний військовий блок.  

2. Економічний. Гегемон володіє найбільш технологічно розвиненою 

економікою у світі. Він є основним торговим партнером більшості країн 

світу, включаючи більшість великих держав. 
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3. Політичний. Гегемон має широкий спектр політичних союзників і 

дружні відносини з більшістю великих держав.  

4. Інституційний. Гегемон, співпрацюючи зі своїми союзниками, 

встановлює більшість правил, які керують глобальним політичними і 

економічними відносинами. Така держава, разом зі своїми союзниками, як 

правило, контролює більшу частину міжнародних інституцій.  

5. Ідеологічний. Гегемон, в основному, визначає умови дискурсу 

глобальних відносин. Зокрема, як колись слушно зауважив К. Маркс: 

«панівними ідеями будь-якого часу є ідеї панівного класу». Сьогодні 

основними уявленнями про процес глобалізації є бачення гегемона. [45, c. 

438] 

Усі ці виміри є результатом еволюції міжнародної системи та людства 

загалом. Ще декілька століть тому ідеологічний, чи інституційний вимір не 

мали такого значення як сьогодні, що переважно було пов’язано з 

відсутністю швидких засобів комунікації та обміну інформацією між 

людьми. Однак, сьогодні ситуація цілком змінилася. Для сучасної держави-

гегемона недостатньо домінування лише в декількох зі вказаних вимірів – 

необхідним є панування у всіх п’яти одночасно, інакше гегемонія буде 

неповноцінною та недовготривалою, на чому зосередимося детальніше в 

наступних розділах. 

 

Висновки до розділу 2. 

Таким чином, поняття гегемонії традиційно застосовується для 

позначення дисбалансу сил у міжнародних відносинах, за якого одна держава 

може стати лідером у міжнародній системі або повністю домінувати у ній. 

Така держава, якій часто приписується статус гегемона, гегемонічної чи 

імперської влади, згідно з позицією представників реалізму/неореалізму має 

здатність встановити фундаментальний контроль над структурами 

міжнародної системи, а також над поведінкою інших міжнародних акторів.  
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На відміну від представників неореалізму, неоліберали стверджують, 

що гегемонія є більш важливою для започаткування співпраці, аніж для її 

продовження, особливо, коли вона вже триває. 

Більше того, на думку неолібералів, неореалістичні теорії гегемонії 

взагалі не враховують значення появи і зникнення гегемонів – що є великою 

прогалиною останніх у дослідженні явища гегемонії. До того ж, 

неореалістичні теорії гегемонії мають низку проблем із обґрунтуванням 

початку війни за гегемонію. 

І нарешті, відповідно до неоліберального підходу, хоча наявність 

гегемона і є необхідною умовою для побудови гегемонії (як конкретного 

міжнародного порядку), гегемонія може пережити самого гегемона. Таким 

чином, представники неолібералізму спробували змістити фокус аналізу від 

суб’єкта гегемонії (тобто гегемона) до умов і механізмів його 

функціонування. 

Відповідно до теорії гегемонічної стабільності, що була розроблена у 

спробі поєднати позиції двох традиційних напрямів – реалізму/неореалізму 

та лібералізму/неолібералізму, держава-гегемон відіграє ключову роль у 

підтримці стабільності і порядку в світовій системі. Іншими словами, гегемон 

є втіленням найбільш позитивного впливу могутності в глобальній системі. З 

іншого боку, теорія гегемонічної нестабільності стверджує, що гегемонія є 

також руйнівною силою в глобальній системі, адже гегемон використовує 

свою військову могутність для того, щоб нав’язати свою волю всьому світу, 

підвищуючи рівень насильства, пов’язаного з регіональними політичними 

конфліктами. Саме конфлікт між системою гегемонічних і анти-гегемонічних 

союзів був джерелом двох світових воєн та холодної війни. Військове 

суперництво між гегемонічними та анти-гегемонічними об’єднаннями 

перетворює частково керовані політичні суперечки у некеровані збройні 

конфлікти.  

Для марксизму, як одного з традиційних напрямів теоретичного 

дослідження міжнародних відносин, теорія гегемонії є відносною, оскільки 
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вся світова історія, на їхню думку, заснована на протиріччях 

капіталістичних виробничих відносин. Незважаючи на це, марксисти часто 

використовують поняття гегемонії, асоціюючи його з пануванням. Як і 

реалісти, марксисти підкреслюють роль гегемонії США у створенні 

сучасного світового порядку. 

Гегемонія в трактуванні переважного числа постпозитивістів є 

дискурсивним порядком. Тобто вона складається з набору практик, які 

набули незалежної динаміки, що не зводиться виключно до соціальних сил, 

які власне і були її першоджерелом. Водночас, поширення гегемонії 

залежить, великою мірою, від соціальних сил, як основи її становлення, і, що 

найголовніше, від здатності цих сил нейтралізувати чи протистояти контр-

гегемонічним силам та проектам. На відміну від представників інших 

теоретичних напрямів, постпозитивісти не вважають суб’єктом у контексті 

гегемонії будь-яку могутню державу чи групу держав, чи фактори 

виробництва, а безпосередньо зосереджуються на рівні індивіда. 

Підсумовуючи результати проведеного аналізу, наголосимо на 

існуванні суттєвих розбіжностей у поглядах представників кожного з 

розглянутих наукових напрямів та підходів, що мали безпосередній вплив на 

становлення і розвиток теорії гегемонії у рамках науки про міжнародні 

відносини. Водночас, спільним для усіх теоретиків є переконання про 

існування явища гегемонії у міжнародних відносинах як складного явища, 

що має безпосередній вплив на характер міжнародної системи та поведінку 

акторів в її межах. Більше того, враховуючи характер сучасної міжнародної 

системи, що фактично була сформована під гегемонічним впливом США, не 

можна недооцінювати ролі представників вказаних теоретичних напрямів у 

формуванні ідеологічної основи для становлення американської гегемонії. 

Адже теорія завжди націлена на практичні аспекти подальшого застосування 

і забезпечує основи для реалізації політичних потреб окремих акторів. 

Все вищезазначене дає підстави зробити наступні теоретико-

методологічні висновки: по-перше, встановлення глобальної гегемонії 
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вимагає попереднього встановлення регіональної гегемонії, по-друге, 

сучасна міжнародна система заохочує держави до пошуку можливостей 

зміцнити та максимізувати свою могутність за рахунок інших акторів і, по-

третє, – гегемонія є поліморфним явищем, число вимірів якого поступово 

зростає, відповідно до еволюційних змін у системі міжнародних відносин. 
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РОЗДІЛ 3. 

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ ГЕГЕМОНІЇ У 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

3.1. Нідерланди як приклад гегемонії у світовій політиці 

В історії людства виділяють декілька прикладів держав-гегемонів, 

однак лише три з них вважаються найбільш істотними: Нідерланди у XVII 

ст., Велика Британія у середині ХІХ ст. та США з середини ХХ ст. Відтак, 

інструменталізуючи отримані результати щодо поняття й основних ознак 

гегемонії в міжнародних відносинах й з урахуванням нової якості 

міжнародних відносин після Вестфальського мирного договору (1648), 

пов’язаної зі становленням новітньої міжнародної системи, пропонуємо 

зосередитися на детальному розгляді саме цих взірців функціонування 

гегемонії на міжнародному рівні. 

Насамперед, слід зауважити, що найсуттєвіші зміни у міжнародній 

політиці XVI-XVIII ст. вимірювалися не силою контролю монархів над 

певною територією, а розміром простору, на який поширювалась їхня влада. 

Першочерговими цілями морських експедицій з Західної Європи у XV-XVI 

століттях були не створення торговельних імперій, чи поширення західного 

колоніалізму, а збагачення. Люди вирушали на пошуки багатств за межі 

континенту, на якому будь-які масштабні амбіції обмежувалися 

перманентними зіткненнями між монархами, релігійними конфліктами, а 

також постійним контролем Османської імперії над східним 

Середземномор’ям. 

Змагаючись за доступ до торговельних мереж Азії, європейські 

держави облаштовували своєрідні воєнізовані опорні пункти в ключових 

пунктах торговельних шляхів, з часом поширюючи на них також свій 

політичний вплив та заселяючи власним населенням. Випадкове відкриття 

нового континенту супроводжувалося виникненням нових форм колонізації. 
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У результаті, трансатлантична торгівля у період з 1510 р. по 1550 р. зросла 

у вісім разів, а між 1550 р. та 1610 р. ще утричі [92, с. 119].  

Однак, ситуація в Азії була дещо іншою. Постійне зростання 

європейської присутності наприкінці XV ст. не було «відкриттям» нового 

регіону для далекої торгівлі, а радше вторгненням в уже існуючу економічну 

систему Індійського океану та Південно-Східної Азії. Характерною рисою 

цього вторгнення став новий вид воєнізованої торгівлі, що була вперше 

застосована португальськими, а згодом перейнята голландськими, 

британськими і французькими торговцями, компаніями та державними 

акторами. Воєнізовані опорні бази, а в деяких районах великі населені 

пункти, облаштовані європейцями в Азії у XVI-XVII століттях, виглядали 

доволі слабкими, порівняно з контролем Монгольської імперії над більшою 

частиною Індії у XVI ст., великою Китайською імперією династії Мін, чи 

відновленим пануванням Китаю за часів правління маньчжурської династії у 

XVII ст. Проте європейська експансія в цьому регіоні мала своєрідний і на 

той час абсолютно безпрецедентний характер. Насамперед, це 

обумовлювалось тим, що XVI ст., згідно з позицією багатьох істориків, 

супроводжувалось найбільшим числом воєн за всю історію європейського 

континенту. Незважаючи на те, що боротьба місцевих землевласників один 

проти одного не була настільки запеклою, як у попередніх століттях, 

зіткнення між невеликим числом акторів, які захищали своє імперське 

панування, посилювалися релігійною напруженістю у регіоні між 

християнами та мусульманами, католиками та протестантами. Отже, 

суперництво між європейськими імперіями мало потрійну динаміку: від 

намагання утримати економічні ресурси в межах своєї імперії, через розвиток 

військової могутності шляхом технологічних нововведень, а також повного 

контролю держави над людськими та фіскальними ресурсами до, відповідно, 

застосування цих ресурсів у просторовому вимірі (що з часом поширився на 

всі моря та океани) [4, c. 396-397; 95, c. 44]. 
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Таким чином, морські імперії виникли внаслідок активних спроб 

налагодити торгівлю з далекими територіями, поширюючи власні відносини 

та блокуючи зв’язки суперників. Незважаючи на те, що Нідерланди були не 

єдиною морською імперією свого часу, їхній специфічний і безпрецедентний 

формат дає змогу стверджувати, що вони є першим чітко вираженим 

прикладом держави-гегемона в історії людства.  

Історично Нідерланди займали північну частину герцогства 

Бургундського, що існувало між Францією і Німеччиною у XV ст. Це була 

територія, на якій нині розміщені країни Бенілюксу і декілька північних 

районів Франції [17, c. 864-865]. Незважаючи на те, що ще до 1590-х років 

більшість Нідерландів вважалися незалежними, лише у середині XVII ст. 

незалежність усіх частин цієї держави була визнана всіма зацікавленими 

сторонами. Із 12 провінцій Нідерландів економічно найрозвиненішими були 

7 північних, найбільша з яких – Голландія. Саме з цієї частини Нідерландів 

розпочалося становлення нового типу торговельної імперії, яка згодом стала 

справжнім конкурентом до того непереможної Португалії [39; 41, c. 84]. 

Фактично, коли португальська корона перейшла до Габсбургів (1580-

1640 рр.), Португалія залишилася наодинці з ворогами Іспанії – Англією 

(невдала Армада 1588 р., що вирушила з Лісабону) та габсбурзькою 

провінцією Нідерланди, яка повстала проти Філіпа ІІ. Відповідно, постійні 

війни виснажували державну казну та підривали торгівлю [21, c. 419].  

Водночас, голландська еліта почала розбудовувати новий вид імперії, 

що загрожувало інтересам Португалії. У 1581 р. представники еліти різних 

голландських міст проголосили незалежність Нідерландів від Іспанії та 

сформували Республіку Семи Об’єднаних Нідерландів (Республіка Семи 

Провінцій) [17, c. 862; 95, c. 73]. Першим монархом Провінцій став Вільгельм 

Оранський. Незважаючи на присутність глави держави, основна влада все ж 

була зосереджена в руках еліти. Для цього, зокрема, були засновані Збори 

провінцій та Асамблея об’єднаних провінцій. У той час, коли всі європейські 

держави переживали напруженість у відносинах між центральними 
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правителями та аристократією, чи елітою провінцій, Нідерланди схилялися 

до розподілу влади між суміжними родинними і провінційними кластерами 

[95, c. 144]. 

У кожній провінції невелика кількість магнатів використовувала 

кровну спорідненість, шлюбні союзи та клієнтуру для утримання ресурсів у 

власних руках. Будучи амбітними та комерційно налаштованими, ці родини 

знайшли спосіб накопичити достатню кількість ресурсів для здійснення 

великих морських подорожей, кульмінацією яких стало заснування 

Голландської Ост-Індської компанії (гол. Vereenigde Oost-Indische Companie 

– VOC) [92, c. 259]. Така політика владних сімей Нідерландів стала фактично 

запорукою встановлення не лише економічної, але й свого роду політичної 

гегемонії, демонструючи здатність до об’єднання цих двох вимірів 

домінування. 

Повертаючись до економічної складової гегемонії, варто зазначити, що 

економічному розвитку Голландії, яка, починаючи з кінця XV ст. до XVII ст. 

перетворилася на зразкову капіталістичну країну, сприяли, насамперед, 

вигідні географічні умови. Саме наявність бідних ґрунтів, близькість до моря, 

велику кількість островів і зручних гаваней, низовин великих річок (Рейн, 

Маас, Шельда) пояснюють прагнення голландців до пошуку кращих умов 

існування. У той час, як більшість інших народів Європи ще залишалися 

землеробами чи пастухами, голландці, раніше за інших, стали мореплавцями. 

Зі зміною торговельних шляхів після Великих географічних відкриттів 

Голландія опинилась на перехресті маршрутів світової торгівлі та стала 

торговим посередником між Заходом і Сходом, Півднем і Північчю. 

Голландські міста, особливо Антверпен та Амстердам, стали економічними 

центрами ще за часів правління Габсбургів. Банківська справа, текстильне 

виробництво та переплетення торгових мереж, що сполучали Північну та 

Південну Європу, Англію та континент, а також регіони Балтійського і 

Північного морів, призвели у Нідерландах до накопичення капіталу й 

розвитку комерційної майстерності [108; 156, c. 44-46].  
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Важливою особливістю розвитку Голландії було і те, що кріпосне 

право не набуло значного розвитку у цій країні і, відповідно, селяни зберегли 

особисту свободу. Частка феодального землеволодіння становила лише 20-

25%. Створювалися фермерські господарства, так звані райони 

«торговельного землеробства», які спеціалізувалися на вирощуванні окремих 

культур [11, c. 224]. Це пояснює і більш ранній розвиток капіталізму, 

порівняно з іншими країнами Європи. 

Одним із найважливіших чинників у стрімкому прогресі Голландії 

стало також те, що вона вирізнялась високим ступенем розвитку 

суднобудування. Ця невелика республіка (площею 25 тис. км ² і з населенням 

близько 2 млн. осіб) у XVII ст. мала флот, який як за кількістю, так і за 

тоннажем переважав флот усіх країн Європи. Для прикладу, Голландія мала 

близько тисячі військових кораблів, тоді, коли Франція – менше десяти. 

Загалом голландський флот налічував 15 тис. кораблів і 150 тис. моряків, що 

становило 75% світового флоту. Лише у двох містах, Амстердамі й Зандамі, 

налічувалося близько 130 корабелень. Така перевага Голландії стала згодом 

запорукою реалізації військового виміру її гегемонії [39]. 

Будівництво кораблів у Голландії коштувало в 1,5-2 рази дешевше, ніж 

в Англії, і набагато дешевше, ніж в інших європейських країнах. Саме тому 

голландці будували кораблі майже для всіх європейських країн, у тому числі 

для Англії, Росії, Речі Посполитої та ін. Основними центрами 

суднобудування були Саардам і Роттердам. Канатні, парусні, паперові, скляні 

й деревообробні мануфактури, лісопилки були майже в кожному місті. У 

будівництві флоту були задіяні тисячі теслярів, столярів та інших майстрів. У 

XVII ст. Голландію було визнано центром світового суднобудування [17, c. 

862]. 

Значного розвитку в Голландії у XVII ст. набула також 

текстильна промисловість, зокрема, її основними центрами були Лейден і 

Харлем. Саме в цій галузі народного господарства у Голландії вперше 

виникли мануфактури всіх трьох типів. Більше того, фландрійські ткацькі 
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верстати були відомі ще з часів середньовіччя і відзначалися високою 

досконалістю [39]. 

Таким чином, значна кількість міст, які славилися суднобудуванням, 

мануфактурами тощо, укорінення капіталізму в сільському господарстві та 

його товаризація зробили Голландію однією з найбільш розвинутих країн 

Західної Європи, забезпечивши їй у перспективі статус першої держави-

гегемона. 

Найбільшого розвитку в Голландії, яка у XVII ст. стала «еталоном» 

капіталістичної країни, набули зовнішня і внутрішня торгівля. Витіснивши 

ганзейську торгівлю з північноєвропейського регіону, Нідерланди стали 

основним постачальником хліба, лісу та інших сільськогосподарських 

товарів із Північної і Центральної Європи до країн Південної Європи. 

Революційно-визвольні війни Голландії поступово переросли у так звані 

торговельні війни, переважно спрямовані на позбавлення монопольного 

становища Іспанії в Америці та Португалії на Сході. Витіснивши 

португальців, голландці створили величезну імперію, яка простягалася від 

Мозамбіку до Японії. Свідченням того, що Голландія була швидше проявом 

гегемонії, а не імперіалізму, на відміну від Іспанії, а пізніше Англії і Франції, 

є те, що ця країна не прагнула до територіальних надбань. Голландці 

закладали торгові факторії, монополізували постачання прянощів та східних 

товарів, займалися каботажними перевезеннями, що частково відображало 

попередню стратегію португальців [95, c. 123]. 

У середині XVII ст. сукупний торговельний оборот Голландії досягнув 

75-100 млн. флоринів на рік (1 флорин=3,5 г. золота). В основному, торгівля 

велася з Індією, Китаєм, Японією й Америкою. У межах Європи Голландія 

торгувала з Францією, Англією, а також з Іспанією, яка фактично постійно 

перебувала з нею у стані війни. Найголовнішим портовим містом був 

Антверпен, розквіт якого припав на 1535–1557 pр. У місті проживало близько 

100 тис. осіб. Сюди причалювало по декілька тисяч кораблів, іноземні 
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компанії мали тут своїх представників, антверпенська біржа за обсягами 

угод займала одне з провідних місць в Європі [232, c. 447].  

Згодом війна з Іспанією змусила перенести торговий центр з 

розореного іспанцями Антверпена до Амстердама. Однією з умов капітуляції 

Антверпена перед іспанцями було право жителів міста покинути його разом 

зі своїм майном. Тому антверпенські купці, які перебралися до Амстердама, 

перевезли з собою капітал, своє уміння та торгові зв’язки. Половина вкладів 

Амстердамського банку, створеного у 1609 p., надійшла з Південних 

Нідерландів. Амстердам, що виступив спадкоємцем італійських міст і 

Антверпена, став головним торговим центром Європи. Він був останнім 

торговим містом після Генуї, Венеції і Антверпена, яке представляло власні 

інтереси, а не інтереси нації і країни в цілому [232, c. 445].  

Таким чином, зовнішня торгівля Голландії охоплювала всі країни 

Європи та їхні колонії, що дало їй змогу стати у XVII ст. світовим торговим 

гегемоном. Сприяла цьому і та особливість розвитку Голландії, що, на 

відміну від Англії, де капітал вкладався переважно в промисловість, 

головними сферами використання голландського капіталу були торгівля і 

морські перевезення, які давали найбільший прибуток. Наприкінці XVI ст. 

кораблі Амстердама перевозили 5/6 товарів, якими обмінювалися країни 

Піренейського півострова і Північної Атлантики [17, c. 874].  

У свою чергу, розвиток зовнішньої і внутрішньої торгівлі зумовив 

зростання ролі банківської справи та кредиту. В європейській торгівлі дедалі 

більшого розвитку набував комерційний кредит. На початку XVI ст. в 

Антверпені склався грошовий ринок, де у міжнародних розрахунках 

використовували векселі на пред’явника. Борги та кредити надходили на 

ринок. Векселі були в обігу замість готівки, переходили з рук у руки, поки не 

анулювалися. Поширення набула практика платіжних розпоряджень 

(асигнацій), що встановлювала відповідальність кредиторів [39] 

Крім того, у 1598 р. було засновано Страхову палату. Голландія стала 

центром ринку цінних паперів. Сюди почали надсилатися численні переказні 
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векселі, які скуповували багаті голландські купці і банкіри, випускаючи 

під це забезпечення власні цінні папери. Упродовж XVII ст. Амстердам 

перетворюється у найбільший міжнародний фінансово-кредитний центр, 

чому сприяли низькі проценти на позичковий капітал (5%) [39]. 

Амстердам повторив долю Генуї і Венеції, які наприкінці XV ст. також 

перейшли від торгівлі до кредиту. У XVIII ст. Голландія остаточно стала 

«банкіром» Європи, який кредитував цілі держави, проте поступилася 

торговельною першістю іншим країнам [17, c. 875]. 

Ці та багато інших фактів свідчать про те, що у XVII ст. Голландія була 

найбільш розвинутою країною у сфері промисловості та сільського 

господарства, а її столиця Амстердам – торговим і фінансово-кредитним 

центром не лише Західної Європи, а й усього світу. 

Проте надлишкові голландські капітали, проникаючи в економіку 

інших країн і отримуючи при цьому значні прибутки, водночас, стали одним 

із факторів економічного розвитку цих країн [232, c. 448]. Фактично 

Голландія своїми руками «вирощувала» власних конкурентів. У підсумку, в 

30-их роках XVII ст. голландська торгова система в Європі буде зруйнована. 

Як вже йшлося, найважливішим аспектом у морській торгівлі 

Нідерландів стало заснування у 1602 р. Ост-Індської компанії (VOC). Це було 

приватне акціонерне товариство, значну кількість акцій якого контролювала 

держава, що потім стало зразком для інших торгових компаній. Керівництво 

компанії (гол. Heeren) складалося з сімнадцяти акціонерів із шести різних 

міст Нідерландів. Воно мало право від імені уряду укладати торгові й мирні 

угоди, вести війну, утримувати армію, судити своїх чиновників, фактично, 

VOC була державою в державі. Більше того, можна стверджувати, що саме 

Ост-Індська компанія, а не Нідерланди, як країна, збудувала імперію і 

зробила це шляхом поєднання двох складових: по-перше, здатності 

акціонерного товариства накопичувати капітал та, по-друге, використання 

механізму збройної, примусової комерції, яку вони перейняли у Португалії 

[95, c. 149]. 
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Ост-Індська компанія взяла на себе основну відповідальність у 

розбудові торговельної імперії, оскільки конфлікт Нідерландів з Іспанією, а з 

1580 року і з Португалією, закрив Лісабонський ринок спецій для 

голландських торговців. Відправляючи свою озброєну торговельну флотилію 

до островів за спеціями, Ост-Індська компанія була змушена діяти 

надзвичайно обережно, встановлюючи відносини з корінними виробниками у 

віддаленому кінці торговельної системи. Проте ця компанія займала доволі 

агресивну позицію на середині шляху – нападаючи на кораблі та перевалочні 

пункти Португальської торгової імперії. Після встановлення опорного пункту 

в Джаякарті, якій пізніше дали назву Батавія (тепер Джакарта) на острові Ява 

(1619 р.), Ост-Індська компанія здійснила суттєвий прорив у 1641 р., 

завоювавши Малакку, що була ключовим перевалочним пунктом у Південно-

Східній Азії та попередньо належала Португалії [232, c. 319]. 

Тоді Індонезійський архіпелаг був розділений на багато королівств, чи 

султанатів, більшість з яких були мусульманськими протягом століття, а 

деякі й довше. Відповідно, більшість островів встановили тісні торговельні 

зв’язки від Південно-Східної Азії до Китаю через індійських, китайських та 

малайських торговців. Ост-Індська компанія запропонувала місцевим 

правителям розширити їхні торговельні зв’язки, а також надати їм додаткові 

ресурси, або, як це вдало сформулював Ж. Г. Тейлор, – «м’язи та гроші, які 

вони могли би використати для досягнення власних амбіцій у своєму кутку 

Індонезії» [156, c. 399]. Розвиток Батавії почав стрімко випереджати 

динаміку сусідів: з 1624 р. по 1670 р. населення міста зросло з 8000 до 13000 

осіб [232, c. 322-323]. 

Ост-Індська компанія все більше і більше здійснювала тиск на місцевих 

правителів з метою отримання монополії на основні експортні товари, 

водночас, примушуючи місцеве населення вирощувати більше прянощів та 

забезпечувати компанію робочою силою. В окремих випадках компанія 

знищувала плодові дерева та винищувала цілі громади, якщо ті відмовлялись 

співпрацювати та дотримуватись монополістичної практики встановленої 
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VOC [39; 234]. Так у 1620-х рр. Ост-Індська компанія встановила 

монополію на торгівлю мускатним горіхом у більшій частині регіону, а у 

1650-х – на торгівлю гвоздикою. До початку XVIII ст. компанія вирощувала 

культури на власних землях, використовуючи підневільну працю [232, c. 

321]. На цьому етапі успіх системи залежав як від монополії VOC на зв’язок з 

Європою, так і від її контролю над торговельними мережами китайських, 

індійських, малайських та яванських торговців у межах регіону [234]. 

Маючи головне управління в Батавії та великі перевалочні пункти в 

Бенгалі, Цейлоні, Тайланді, Китаї, Тайвані та Малаці, а також базу 

постачання для далеких плавань на Мисі Доброї Надії в Південній Африці, 

Ост-Індська компанія здійснювала більш динамічну діяльність, аніж її 

португальський суперник. На відміну від королів Іспанії та Португалії, VOC 

не мусила перейматися амбіціями аристократії. Більше того, корпоративна 

організація Ост-Індської компанії була інноваційною: Нідерланди наділили її 

грамотою та узаконили здійснення нею функцій, які, зазвичай, асоціювались 

із суверенітетом. Так, наприклад, VOC була наділена правом захоплювати 

перевалочні пункти та поширювати контроль над територією, управляти нею, 

а також проводити переговори з іноземними суверенами тощо. Виконуючи 

такі функції, Ост-Індська компанія все більше і більше діяла в міжнародному 

середовищі як державний актор, залишаючись, водночас, прибутковим 

підприємством [7]. 

Станом на 1669 рік голландська Ост-Індська компанія була 

найбагатшою корпорацією в світі та могутньою військовою потугою в 

Південно-Східній Азії. У власності компанії були 150 торговельних кораблів 

та 40 військових суден. Крім того, їй підпорядковувались 50 тис. працівників 

та 10 тис. військових. Неймовірні багатства компанії, здобуті в Ост-Індії, 

знайшли відображення у процвітаючому суспільному та мистецькому житті 

Амстердаму XVII ст. [39] Придушивши повстання в Батавії, Ост-Індська 

компанія вирішила також підкорити собі королівства на Яві та Суматрі, що 

було нескладно, враховуючи брак єдності між місцевими королівствами, 
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незважаючи на спільну для них ісламську релігію. Шляхом укладання 

шлюбів між голландськими чоловіками та місцевими жінками, а, відтак, 

диверсифікуючи місцеве населення, компанія посилювала свій контроль над 

захопленими перевалочними пунктами. 

Однак, система VOC, як і будь-яка інша імперія, повинна була мати 

своїх агентів та посередників (як голландців, так і корінне населення 

перевалочних пунктів). Досягнути цього було особливо складно, 

враховуючи, що відстань між Нідерландами і Батавією та іншими 

перевалочними пунктами Південно-Східної Азії була надзвичайно великою. 

Спочатку, загрозу несли агенти, які могли використати знання щодо мереж, 

які сполучали Ост-Індську компанію з корінними торговцями та 

виробниками регіону, оскільки могли обійти компанії та залишити прибутки 

собі. Пізніше, коли британська Ост-Індська компанія утвердилась у Бенгалії, 

виникла нова небезпека – відступництво – коли агенти та посередники могли 

надавати товари та зв’язки конкуренту, якщо він заплатить більше [232, c. 

320]. 

Інший недолік виник з того, що раніше було перевагою – гнучкість 

фінансування та управління VOC. Будучи приватною корпорацією, Ост-

Індська компанія не мала доступу до таких же обсягів військових ресурсів, 

що й держави – особливо ті, які були більшими і значно централізованішими, 

ніж Нідерланди. І це у той час, коли стратегія компанії, що полягала у 

забезпеченні монополії, вимагала значних військових затрат, низьких цін на 

експортні культури і високих імпортних цін для селян та інших виробників у 

тих частинах Південно-Східної Азії, які компанія контролювала [39]. 

Конфлікт із Англією – від Карибського басейну до Китайського моря – 

відіграв значну роль у занепаді Голландської торговельної імперії. 

Нідерландська Ост-Індська компанія не могла перекласти вартість кращого 

захисту і більш агресивних викликів на платників податків. А приватні 

інвестори, на відміну від держав, мали право на вихід зі справи, у разі якщо 
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щось йшло не так, спробувати інвестувати в іншу компанію, чи іншу 

мережу [232, c. 321].  

Наступне століття для розвитку економіки Голландії було не таким 

успішним. Вже в першій половині XVIII ст. вона починає відставати в 

економічному розвитку від Англії і втрачати лідерство у світовій торгівлі, 

оскільки можливості Ост-Індської компанії не відповідали можливостям 

Британії. Зокрема, це стосується різноманіття імперських стратегій та 

ресурсів [95, c. 118]. 

Занепад голландської імперії розпочався у 1720-х роках, коли Велика 

Британія, використовуючи регулювання торгівлі і військово-морську 

могутність, зосередила більшість торгівлі в Атлантиці, а також контроль 

шляхів Північного та Балтійського морів у своїх руках. У 1780-х роках, під 

час англо-голландських воєн, VOC втратила значну частину своїх кораблів та 

ринків. Станом на 1798 р. компанія збанкрутувала. Зрештою, Ява, Суматра та 

інші території, які належали компанії, стали колоніями Нідерландів [39].  

Різко скоротилися рибальство і суднобудування. Якщо в середині 

XVII ст. кожного року в море виходило 1500-2000 рибальських суден, то 

через століття – не більше 200. На найбільших корабельнях кількість 

закладених кораблів зменшилася за XVIII ст. у 10-15 разів. Дуже швидко 

англійський флот і фабрики випередили у розвитку флот і мануфактури 

Голландії [21, c. 614]. 

Утримувати торгові позиції голландській буржуазії певний час 

допомагали широкі торговельні і фінансові зв’язки. Навіть наприкінці 

XVIII ст. більше 80% зерна, значну частину лісу, який експортувався зі 

Східної Європи, у тому числі з Білорусі, перевозили голландські кораблі. 

Проте, в цілому голландський торговий капітал уже в середині XVIII ст. 

потрапив у велику залежність від англійського промислового капіталу [53, c. 

79]. 

Крім того, до основних причин економічного відставання Голландії у 

XVIII ст. належать наступні: 
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1. Слабкість її промислової бази, оскільки для розвитку фабричної 

промисловості, особливо важкої і метало-переробної, Голландії не вистачало 

території, робочих рук і сировини. У той час, коли в Англії різко зростає 

частка важкої промисловості, швидко розвивається фабрична система, 

упроваджуються машини, промисловість Голландії продовжує залишатися на 

стадії мануфактури. 

2. Намагання підприємців країни йти прокладеною доріжкою 

торговельного збагачення і недостатня увага до промислового виробництва. 

За часів промислового капіталізму Голландія продовжувала залишатися 

«торговельною республікою», але такі республіки вже були пережитками. 

3. Безкінечні війни Людовіка XIV, що завдавали казні Голландії та її 

території значних збитків.  

Тим не менше, економічне відставання цієї першої в Європі буржуазної 

республіки не мало характеру глибокого занепаду, тієї економічної 

катастрофи і зубожіння, що пережили свого часу Іспанія й Італія. 

Ці та багато інших фактів свідчать про те, що у XVII ст. Голландія, як 

найбільш розвинута країна у галузі промисловості і сільського господарства, 

здобула статус торгового і фінансово-кредитного гегемона не тільки у 

Західній Європі, а й у всьому світі. Це, в поєднанні з політичним та 

культурним впливом здійснюваним над підопічними територіями, а також 

могутнім флотом стало запорукою встановлення гегемонії Голландії у 

XVII ст.  

Незважаючи на те, що на початку XVIII ст. Голландія все ще була 

«банкіром» Європи, кредитуючи інші держави, вона все ж поступилася 

торговельною першістю іншим країнам, насамперед, Великій Британії. Адже, 

економічне зростання Голландії в епоху первісного нагромадження капіталу 

переважно опиралося на фундамент посередницької торгівлі. Відповідно, в 

той час, як в інших країнах Західної Європи здійснювалося капіталістичне 

промислове виробництво, орієнтація голландської буржуазії на пріоритетний 
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розвиток торгівлі зумовила застій і економічне відставання Нідерландів, 

та втрату ними гегемонічних позицій на користь Британської імперії у XVIII 

ст.  

 

3.2. Особливості гегемонічного впливу Великої Британії у міжнародних 

відносинах наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. 

Іншим, не менш яскравим прикладом держави-гегемона є Британська 

імперія, масштаби якої на час її існування сьогодні навіть важко уявити. На 

піку своєї могутності вона охоплювала четверту частину суші Землі, а її 

піддані складали чверть населення планети. Мережа колоній, домініонів, баз 

і портів, підвладних Лондону, вкривала всю земну кулю. На захисті імперії 

стояли Королівські ВМС – найбільший військовий флот в історії людства; її 

землі сполучали 170 тис. миль телеграфних кабелів, прокладених по 

морському дну, та 662 тис. миль підземних і наземних телеграфних ліній. До 

слова, саме британці сприяли створенню першої глобальної комунікаційної 

мережі – телеграфної. Залізниці та канали (найважливішим з яких був 

Суецький) підсилювали взаємозв’язок економічної системи. За рахунок усіх 

цих факторів Британській імперії вдалося створити перший в історії 

справжній глобальний ринок [108]. 

Варто наголосити на тому, що Британська імперія, насамперед, була 

колоніальною імперією. Так, 130 конфліктів, у яких Англія брала участь 

протягом XVIII ст., були пов’язані з колоніальними питаннями. Однак, 

завершальним етапом у створенні колоніальної імперії Англії виявилась її 

участь у Семилітній війні (1756–1763 рр.), з якої вона вийшла більш 

могутньою державою, суттєво розширивши свої територіальні володіння. 

Водночас, Франція зберегла лише 5 здобутих міст в Індії, а з Північної 

Америки її повністю витіснили [4, c. 419]. Крім того, колосальні прибутки 

Англія отримувала від работоргівлі – близько 20 тис. африканців за рік 

вивозили англійські работорговці до Південної Америки, а також до 

південних колоній Північної Америки [53, c. 148].  
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Вже до середини XIX ст. Англія стала центром великої 

колоніальної імперії, скориставшись сприятливою ситуацією після поразки 

наполеонівської Франції (1815 р.) – її головного суперника у колоніальній 

сфері. Погрозами і підкупом, війнами і дипломатією, вбивствами і 

шахрайством Ост-Індська компанія до кінця 1840-х років завершила 

загарбання Індії, в якій проживало майже 70% населення всієї Британської 

імперії. У 1813 р. монополію на торгівлю з Індією, яка належала Ост-Індській 

компанії, було скасовано. Парламентським актом 1833 р. компанію було 

збережено лише як адміністративний та військовий орган, а у 1858 р. її було 

ліквідовано [234].  

У 1819 р. було захоплено Сінгапур, у 1839 р. – Аден, який став 

опорним пунктом для подальшого підкорення племен на півдні Аравійського 

півострова. У цей же період було зроблено вирішальний крок до 

встановлення контролю над неосяжним китайським ринком. Острів Гонконг 

за Нанкінською угодою (1824 р.) було передано Англії у довічне володіння. 

У 1852–1853 pp. було захоплено і приєднано до Індії всю Південну Бірму. 

Початок нового етапу в економічній експлуатації Індії поклало вищезгадане 

скасування торговельної монополії Ост-Індської компанії, яка значну 

частину своїх доходів отримувала від продажу в Англії екзотичних продуктів 

зі Сходу. Це сприяло зростанню експорту англійських фабричних товарів, 

зокрема бавовняної продукції. Якщо у 1813 р. цей експорт був мізерний, то у 

1820-х рр. він досяг майже 2 млн. фунтів стерлінгів на рік [30, c. 322]. 

Особливий інтерес в англійців викликало узбережжя Західної Африки, 

звідки почали привозити пальмову олію, какао та інші цінні продукти й 

сировину. Водночас, головними продуктами обміну з місцевим населенням 

були спиртні напої та вогнепальна зброя. Крім того, знайдене на цих 

територіях золото спричинило низку воєн із метою загарбання земель, що 

закінчилися лише в 1900 р. [4, c. 417]. 

У 1840–1860-х pp. воєнно-політична експансія Великої Британії 

забезпечила нові ринки для англійських виробників в Афганістані та Ірані. 
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Протягом першої половини XIX ст. англійські колонізатори відносно 

швидко заволоділи Австралією. До слова, з кінця XVIII ст. до 1860-х рр. туди 

було вивезено 155 тис. британських засланців. Однак, найбільш значною з 

колоній Англії все ж залишалась Канада, в якій до середини XIX ст. 

проживало вже близько 2,5 млн. осіб і куди був спрямований найбільший 

потік емігрантів [232, c. 448]. 

Зростання впливу Англії на Близькому Сході призвело до загострення 

її відносин з Росією, а згодом і до прямого воєнного конфлікту між цими 

двома країнами. Найважливішим наслідком Кримської війни (1853-1856 рр.) 

для Англії було рішення про нейтралізацію Чорного моря [24, c. 129]. 

Таким чином, до середини XIX ст. остаточно сформувалася 

колоніальна імперія Англії, хоча загарбання нових територій і ринків збуту 

не припинялось, адже розвиток колоніальної імперії сприяв подальшому 

зміцненню економічної могутності Великої Британії. 

Варто зауважити, що, незважаючи на те, що всі провідні ідеї та 

інновації світу зазвичай асоціюються зі Сполученими Штатами Америки, все 

ж, насправді родоначальницею «м’якого впливу» стала Британія. Історик 

К. Веліс вказує, що в XVII ст. обидві імперські держави того часу – Велика 

Британія та Іспанія – займалися активним експортом своїх ідей і методів у 

колонії Західної півкулі. Так, Іспанія прагнула утвердити в Новому Світі 

контрреформацію, Британія, водночас, хотіла, щоб там перемогли релігійний 

плюралізм та капіталізм [3]. Однак, як з’ясувалося в процесі, британські ідеї 

мали більш «загальнолюдський» характер, що зробило їх більш прийнятними 

для населення колонізованих територій. Можна навіть сказати, що Британія 

була найуспішнішим «експортером» власної культури в історії людства: 

задовго до «американської мрії» вже існував «англійський спосіб життя» – за 

яким стежили, яким захоплювалися та який наслідували у всьому світі. 

Більше того, саме завдяки Британській імперії англійська мова стала однією з 

мов міжнародного спілкування – нею розмовляли від Карибського басейну 

до Кейптауну і Калькутти. Відповідно, оцінюючи Британську імперію, як 
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державу-гегемона, цей «ідеологічний» фактор не можна недооцінювати 

[53, c. 68]. 

До червня 1897 р. глобальне лідерство Британії усвідомлювалося ще не 

повністю, але вже багато в чому. Не лише самі британці порівнювали власну 

імперію з Римом. Так, паризька газета Figaro оголосила: «Держава, яка 

править народами і дбає про їхні інтереси в Канаді, Австралії, Індії, 

китайських морях, Єгипті, Центральній і Південній Африці, Атлантиці і 

Середземномор’ї, поза сумнівом, порівнялася з Римом, а, можливо, і 

перевершила його», а Берлінська Kreuz-Zeitung назвала імперію «практично 

невразливою». На іншому березі Атлантики New York Times зазначала з 

захопленням: «Ми – частка, і дуже важлива, Великої Британії, якій доля 

настільки явно визначила панувати над нашою планетою» [218, c. 345]. 

Проте, велич Великої Британії була не настільки міцною, як здавалося 

на перший погляд. Всього лише через два роки після свого «діамантового 

ювілею» імперія вступила в Англо-бурську війну – конфлікт, який у 

подальшому багато істориків назвали початком занепаду британської 

могутності. Уряд Британії був більш ніж переконаний у легкій перемозі. 

Адже британська армія тільки-но тріумфально перемогла у схожому 

конфлікті з дервішами в Судані, незважаючи на те, що вона удвічі 

поступалася противникові за кількістю солдатів. Так, у битві при Омдурмані 

дервіші всього за п’ять годин втратили 48 тис. осіб, а британці – 48. 

Відповідно, багато хто в Англії вважав, що здолати бурів буде ще простіше. 

Адже, як висловився один з тогочасних депутатів британського парламенту, 

йшлося про протистояння між «Британською імперією і тридцятьма 

тисячами фермерів» [30, c. 219]. 

Стверджувалося, що війна ведеться заради благородної мети – захисту 

прав англомовного населення республіки Трансвааль і Оранжевої республіки, 

до яких бури ставилися, як до громадян другого сорту. Водночас, офіційний 

Лондон не залишив без уваги той факт, що після відкриття родовищ золота у 

цьому регіоні у 1886 р. на частку цих республік припадало 25% його 
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загальносвітового видобутку. Бури завдали превентивного удару, і в 1899 

р. почалася війна, яка відразу ж набрала неприємного для Британії повороту. 

Незважаючи на те, що британський контингент кількісно перевершував 

противника, був краще озброєний, а керували ним найвидатніші полководці 

імперії (включаючи героя Омдурмана лорда Кітченера), бури були сповнені 

рішучості захищати свою землю, добре орієнтувались у місцевості, а також 

успішно застосовували партизанську тактику, що базувалась на раптовості і 

значній швидкості пересування бійців. Як наслідок, військова перевага 

британської армії в цих умовах стала несуттєвою, відтак, її командування 

перейшло до жорстоких репресій, спалюючи села, зганяючи цивільне 

населення в концтабори (перші в історії людства), а також відправляючи до 

Африки все нові підкріплення. У підсумку, проти 45 000 бурських 

ополченців Британія виставила 450 000 солдатів [3].  

У 1902 р. бури все ж не змогли стримати натиск британців і вимушені 

були капітулювати. Проте, по суті, Велика Британія війну програла: вона 

втратила убитими і пораненими 45 тис. осіб, витратила півмільярда фунтів, 

до межі виснажила сили своїх сухопутних військ. Крім того, конфлікт виявив 

жахливу некомпетентність і корупцію в її військових структурах. І, що не 

менш важливо, жорстока тактика британців у цій війні зіпсувала репутацію 

імперії в очах усього світу. Всередині країни все це створило (або виявило) 

глибокі розбіжності у поглядах щодо ролі Британії у світі. Решта великих 

держав – Франція, Німеччина, США – негативно відреагували на дії 

офіційного Лондона. Як влучно зауважив історик Л. Джеймс у 1902 р., 

описуючи цю ситуацію: «Вони залишилися без друзів» [232, c. 414]. 

Сьогодні ми маємо іншу велику державу – США, що володіє 

непереборною військовою потужністю та яка без зусиль здобула перемогу в 

Афганістані, а згодом розпочала іншу, настільки ж легку, на її думку, війну з 

ізольованим режимом С. Хусейна в Іраку. Результат: блискавична перемога 

на полі бою, за якою слідує довга, важка боротьба, що супроводжується 

безліччю політичних і військових прорахунків, і яка зустрічає активну 



 113 

протидію інших учасників міжнародних відносин. Така аналогія між 

США і Британією, між іракською і Англо-бурською війнами очевидна, – і в 

світлі цього майбутнє Америки виглядає похмуро. Дійсно конфлікт в Іраку 

обійшовся США дуже дорого. Ця війна виснажила сили Америки, відволікла 

її увагу від інших проблем, перенапружила можливості американської армії, 

заплямувала її імідж у світі. Водночас такі деструктивні та нестабільні 

держави як Іран чи Венесуела, і великі держави, на зразок Китаю і Росії, 

скористалися з прорахунків і невдач Вашингтону. Тобто фактично можна 

сказати, що схема занепаду імперської могутності знову частково 

простежується. Історія знову повторюється, що підтверджує твердження про 

її циклічність та циклічність явища гегемонії зокрема, яку ми описували в 

теоретичній частині [56].  

Однак, за всієї очевидної схожості тодішня і нинішня ситуації 

насправді різняться. По-перше, Британія була унікальною наддержавою. 

Історики написали сотні книг, пояснюючи, як вона могла уникнути занепаду, 

якби її уряд не вдався до тих чи інших зовнішньополітичних кроків. Так, одні 

стверджують, що потрібно було уникнути війни з бурами. Інші говорять, що 

не варто було втручатись у внутрішні справи Африки. В той же час історик 

Н. Фергюсон висловив наступне припущення: якби Британія не вступила у 

Першу світову війну (а без її участі вона, можливо, взагалі не стала б 

світовою), їй би швидше за все вдалося зберегти свій великодержавний 

статус [3]. У цій аргументації є раціональні елементи, адже Перша світова 

війна розорила Британію в економічному плані, але, щоб з’ясувати це в 

належному історичному контексті, потрібно суттєво змінити підхід до 

аналізу перебігу подій. Так, Британія створила гігантську імперію завдяки 

унікальному збігу обставин. І дивуватися слід не тому, що британська 

гегемонія занепала, а тому, що вона тривала настільки довго. І якщо ми 

проаналізуємо те, як Британія використовувала свої переваги, що з часом 

ставали все слабшими і слабшими, ми зможемо тією чи іншою мірою 



 114 

з’ясувати, яким чином Сполученим Штатам слід організовувати свою 

діяльність на міжнародній арені сьогодні.  

По-друге, багатою країною Велика Британія була декілька століть 

(значну частину цього періоду вона належала до числа впливових держав), 

проте економічною наддержавою вона стала всього на чверть століття. 

Багато авторів помилково асоціюють пік її могутності з визначними 

імперськими подіями на зразок «Діамантового ювілею» [156, c. 603]. Однак, 

станом на 1897 р. кращі роки Британії були вже позаду. Зенітом її могутності 

став ранній період імперії – 1845-1870 рр. Тоді на частку Британії припадало 

понад 30% загальносвітового ВВП. За енергоспоживанням вона у п’ять разів 

перевершувала США і в 155 разів Росію. Більше того, вона забезпечувала 

25% світового товарообігу і дві п’ятих торгівлі промисловими товарами. При 

цьому на той час населення Британії складало лише 2% жителів планети 

[233, c. 92]. 

Варто також врахувати той факт, що до кінця 1870-х рр. США 

зрівнялися з Британією у більшості показників промислового виробництва, а 

в першій половині 1880-х – випередили її. Станом на початок Першої 

світової війни за об’ємом ВВП США перевершували Велику Британію вдвічі 

[3]. Крім того, більшим за британський був і сукупний національний дохід 

Франції і Росії. У 1860 р. на частку Британії припадало 53% 

загальносвітового виробництва металургійної продукції (на той час цей 

показник вважався головним показником промислової потужності); до 1914 

р. – менше 10% [3; 30, c. 186].  

У політичному плані на початку Першої світової війни Лондон, 

звичайно, все ще був столицею світу – ніхто не міг зрівнятися з ним за рівнем 

впливу, і в багатьох регіонах світу цей вплив ніким особливо під сумнів не 

ставився. Велика Британія створила свою імперію ще до зародження 

націоналізму, як наслідок – вона без особливих зусиль завойовувала все нові 

території і забезпечувала контроль над ними. Морська могутність 

Британської імперії не мала рівних, і до того ж вона зберігала пануючі 
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позиції у таких сферах, як банківська справа, морські перевезення, 

страховий бізнес та інвестиції. Лондон, як і раніше, був фінансовим центром 

планети, а фунт залишався світовою резервною валютою. Навіть у 1914 р. 

Британія все ще спромоглася вкласти удвічі більше капіталів за кордоном, 

аніж її головний конкурент у цій галузі – Франція, і в п’ять разів більше, ніж 

США. Прибутки від цих інвестицій та інших суміжних джерел прибутків 

Великої Британії частково створювали враження, що її економічна 

потужність, як і раніше, непорушна.  

Насправді ж британська економіка почала поступово занепадати. В 

останні десятиліття перед Першою світовою війною середньорічні темпи 

економічного зростання в країні не складали навіть 2%. У той же час 

аналогічні показники для США і Німеччини становили приблизно 5%. 

Британія, що була в авангарді першої промислової революції, так і не 

спромоглася вчасно приєднатися до другої. Товари, які вона виробляла, 

характеризували швидше вчорашній, аніж завтрашній день. До прикладу, у 

1907 р. в країні виготовлялося в чотири рази більше велосипедів, аніж в 

США, проте у 12 разів менше автомобілів [233, c. 248]. 

Науковці сперечаються щодо причин занепаду Великої Британії, 

власне, ще з того часу, як цей занепад розпочався. Деякі з них шукають 

відповіді в геополітиці, інші – в економічних чинниках, таких як, наприклад, 

недостатні інвестиції в будівництво нових підприємств і устаткування, 

напружені стосунки між робочою силою і вкладниками капіталу. 

Британський капіталізм занадто довго залишався відсталим і старомодним, а 

промисловість, як і раніше, базувалася на невеликій мануфактурі, що 

складалася з невеликого числа кваліфікованих ремісників, а не на великих 

фабриках, що набули популярності в Німеччині та США. Водночас, виникало 

все більше проблем загального характеру. Так, у заможній Британії все 

менше уваги приділялося прикладній освіті, а суспільство зберігало 

напівфеодальний характер, що в основному було пов’язано з тривалим 

існуванням такого явища, як земельна аристократія [3]. 
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Втім, жоден із цих деструктивних чинників, можливо і не мав 

вирішального впливу на занепад Британської імперії. Зокрема, історик 

П. Кеннеді вважає, що гегемонія Британії у XIX ст. була породжена вельми 

незвичайним збігом обставин. З урахуванням її сукупного геоекономічного 

потенціалу – географічного положення, чисельності населення, сировинних 

ресурсів – частка Британії в загальносвітовому ВВП повинна була б 

становити 3-4%, однак реально вона перевищувала зазначену цифру 

приблизно в десять разів. Відповідно, коли дія цього унікального збігу 

обставин ослабла – в інших західних країнах почалася індустріалізація, 

відбулося об’єднання Німеччини, а в США завершився конфлікт між 

Північчю і Півднем – занепад британської гегемонії став абсолютно 

незворотним [156, c. 412-414]. Британський державний діяч Л. Емері чітко це 

розумів ще в 1905 році: «Як можуть наші маленькі острови довго утримувати 

свої позиції перед лицем настільки величезних і багатих імперій, на які 

перетворюються Сполучені Штати Америки і Німеччина? – ставив він 

риторичне питання. – Як можемо ми, з нашим сорокамільйонним 

населенням, змагатися з державами, де воно удвічі більше?» [156, c. 419-420]. 

Сьогодні, спостерігаючи за неймовірним прогресом Китаю, аналогічне 

питання ставить собі багато американців. 

Після втрати економічної гегемонії Британії вдалося частково зберегти 

свій статус провідної світової держави (тінь ідеологічної та політичної 

гегемонії) ще протягом декількох десятиліть – переважно завдяки поєднанню 

далекоглядної стратегії з умілою дипломатичною тактикою. Усвідомивши, 

що співвідношення сил на міжнародній арені змінюється, уряд цієї держави 

ухвалив найважливіше рішення, що надовго продовжило його впливовість на 

міжнародній арені: він вважав за краще пристосуватися до стрімкого 

зростання ролі США у світі, а не намагатися цьому протидіяти. Зауважимо, 

що вже у 1880-х рр. Лондон з низки питань все частіше йшов на поступки 

Вашингтону. З часом цей тип взаємовідносин по осі Велика Британія – США 
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отримав назву «особливі відносини», що на сьогоднішній день є 

загальновідомою [3]. 

Лондону було нелегко передати правління колишній власній колонії –

країні, з якою Британія двічі воювала, і де під час громадянської війни вона 

допомагала сепаратистам. Однак, у стратегічному плані це був майстерний 

хід. Адже, якби Велика Британія, на додаток до інших своїх турбот на 

міжнародній арені, спробувала ще й протидіяти зростанню американської 

могутності, це б її повністю виснажило у багатьох параметрах. Враховуючи 

всі помилки, допущені Британською імперією за наступні півстоліття, її 

стратегія в стосунках з Вашингтоном, якої, починаючи з 1890-х рр., 

неухильно дотримувалися всі британські уряди, дала змогу зосередити увагу 

на інших, більш важливих напрямах. Таким чином, Британія зберігала свій 

статус «володарки морів» та залишала за собою можливість контролювати 

великі і малі морські комунікації за рахунок володіння так званими «п’ятьма 

ключами» від планети – Александрією, Гібралтаром, мисом Доброї надії, 

Дуврською протокою і Сінгапуром [233, c. 314].  

Упродовж багатьох десятиліть намагання Великої Британії втримати 

контроль над своєю імперією та зберегти вплив у світі були доволі 

ефективними, адже вони не зустрічали практично жодної протидії. Яскравим 

прикладом цього є факт, що в рамках мирного врегулювання після 

закінчення Першої світової війни Британія збільшила територію імперії на 

1,8 млн. квадратних миль і надбала 13 млн. нових підданих, переважно за 

рахунок Близького Сходу [3]. Тим не менше, розрив між її політичним 

впливом і економічним потенціалом продовжував збільшуватися. Ще до 

початку XX ст. утримання настільки масштабної колоніальної імперії 

перетворилося на важкий тягар для державної казни. І це був не єдиний 

негативний фактор у економіці Великої Британії. Так, Перша світова війна 

обійшлася їй в приблизно 40 млрд. доларів, і країна, що колись 

користувалася заслуженою репутацією «кредитора номер один у світі», ще до 

закінчення війни накопичила боргів, що складали 136% від її річного ВВП. 
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До середини 1920-х рр. лише на процентні виплати за цією 

заборгованістю витрачалася майже половина державного бюджету Великої 

Британії. Водночас, станом на 1936 р. військові витрати Німеччини 

перевищили британські втричі. У тому ж році, коли Італія вторглася до 

Ефіопії, Муссоліні відрядив до Лівії 50 тис. солдатів – цей контингент 

вдесятеро перевершував за чисельністю британські війська, що охороняли 

Суецький канал. Саме ці обставини, у поєднанні з наслідками Першої 

світової війни, що забрала життя 700 тис. британців, спонукали офіційний 

Лондон, що зіткнувся в 1930-х рр. із загрозою у вигляді фашизму, віддати 

перевагу ілюзіям і політиці умиротворення перед конфронтацією [17, c. 1219-

1221; 176, c. 314]. 

І нарешті, останнім ударом по британській економічній могутності 

стала Друга світова війна: у 1945 р. за обсягом ВВП США вдесятеро 

перевершили Велику Британію. Але навіть у цей період британський уряд 

зберіг унікальну здатність впливати на події – як мінімум частково завдяки 

надлюдській енергії і честолюбству тогочасного прем’єр-міністра 

У. Черчілля [233, c. 424] Враховуючи, що левова частка фінансових витрат 

антигітлерівської коаліції припадала на США, а найбільших втрат на фронтах 

зазнав СРСР, лише надзвичайна політична воля давала змогу Британії 

залишатися однією з трьох держав, що визначали післявоєнний устрій світу. 

Тим не менше, незважаючи на те, що на Ялтинській мирній конференції в 

лютому 1945 р. рішення офіційно приймала так звана «велика трійка», до 

складу якої входили глави США, СРСР та Великої Британії (Ф. Рузвельт, 

Й. Сталін та У. Черчілль відповідно), єдина роль, яку у ній відіграла Велика 

Британія, – це фізична присутність її представника [156, c. 584]. 

Але і за це довелося заплатити свою ціну. В обмін на надання кредитів 

Великій Британії, до США перейшли десятки британських баз у Канаді, 

Карибському басейні, Індійському і Тихому океанах. «Британська імперія 

передається американському лихвареві – нашій єдиній надії», – відзначив з 

цього приводу один із тогочасних депутатів парламенту [233, c. 409]. 
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А. Тойнбі, що на той час вже вважався видатним істориком, намагався 

підтримати співвітчизників, відзначаючи: «рука Вашингтона буде зовсім не 

така важка, як рука Росії, Німеччини або Японії, а інших альтернатив, як я 

розумію, не існує» [156, c. 585]. 

Відповідно, Британія втратила статус світової держави не через 

неправильну політику, а через неефективну економіку. Більше того, можна 

сказати, що вражаюча завзятість, з якою ця держава зберігала свої позиції, не 

дивлячись на десятирічний економічний занепад, може слугувати важливим 

уроком для США. Необхідно відзначити, що США сьогодні все ж не мусять 

зважати на головний чинник, який зумовив крах британської могутності, – 

незворотне послаблення економічних позицій. Адже переважання Британії у 

світовій економіці продовжувалося лічені десятиліття, американське ж 

лідерство у цій сфері триває понад 120 років. 

Отже, такими були контекст та особливості занепаду Британської 

гегемонії та, водночас, становлення гегемонії США.  

 

3.3. Розвиток та реалізація гегемонії США в міжнародних відносинах у 

другій половині ХХ ст. 

Останнім історичним прикладом гегемонії є Сполучені Штати Америки 

минулого століття. Хочемо підкреслити, що цей приклад держави-гегемона є 

особливим, адже США, як ми обґрунтуємо далі, вдалося утвердити глобальну 

гегемонію у двох суттєво відмінних міжнародних системах – в біполярному 

міжнародному порядку після завершення епохи світових воєн, а також у 

постбіполярному світі, що характеризується процесами глобалізації та 

регіоналізації, а також збільшенням числа акторів міжнародних відносин.  

Розпочати слід з того, що стрімкий розвиток економіки після 

закінчення Громадянської війни 1861–1865 рр., вже наприкінці XIX ст. 

перетворив Сполучені Штати Америки в могутню індустріально-аграрну 

державу [233, c. 459]. Однак, варто розуміти, що такий характер розвитку 

США не був економічним дивом, а, радше, цілком логічним наслідком 
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поєднання низки вагомих чинників. Відтак, аналізуючи історію 

становлення цієї держави, а також з урахуванням геополітичних та 

геоекономічних аспектів, можна виділити наступні основні передумови 

успіху економічного розвитку США: 

1. Радикальний характер Громадянської війни 1861–1865 pp.: внаслідок 

цієї війни у США з’явились усі можливості для капіталістичної 

господарської діяльності, які буржуазно-демократичні революції не змогли 

забезпечити у жодній із європейських країн, а саме: звільнення рабів сприяло 

швидкому створенню ринку праці, а масовий продаж землі державою у 

вигляді невеликих ділянок швидко капіталізував сільське господарство [235, 

c. 248]. 

2. Сприятливі для прискореного розвитку виробництва природно-

географічні умови: наявність могутньої сировинної бази, величезні площі 

родючих земель, багаті лісові і водні ресурси та благодатний клімат [108]. 

3. Успішна зовнішньоекономічна політика держави, що, починаючи з 

1861 р., забезпечила щорічне перевищення доходів над державними 

витратами на 100 млн. дол. Зокрема, у 1890 р., за ухваленим Конгресом 

законом Маккінлі-Олдріча, величину мит було збільшено з 10% до 49,5%. А 

через 7 років їх збільшили до 57%. Протекціонізм у зовнішній торгівлі 

доповнювався пільговими умовами для розвитку промисловості, яка у 1883 р. 

взагалі не обкладалася податками. Митна політика сприяла підвищенню цін 

всередині країни, а також зростанню капіталістичного прибутку. Для 

припливу зарубіжних інвестицій не було перешкод. Крім того, гарантувалася 

висока норма прибутку від таких інвестицій [11, c. 389]. 

4. Надзвичайно активне та ефективне використання в економіці США 

досягнень другої технічної революції. Так, у країні розпочалась цілковита 

електрифікація промисловості, транспорту, побуту. За рівнем виробництва і 

використання електроенергії США займали перше місце у світі. Змінилась 

також енергетична основа виробництва – пара швидко витіснялась 

електрикою. У підсумку, вже у 90-х роках ХІХ ст. США посідали перше 
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місце за об’ємами виплавки сталі, виробництва автомобілів, добування 

нафти та інших галузей, які відображали науково-технічний прогрес [254, c. 

82-83]. 

У процесі індустріалізації широко застосовувалися як найновіший 

науково-технічний досвід європейських країн, так і досягнення 

американської національної інженерії. На виробництвах фактично не 

залишалося застарілого оснащення, як наслідок, воно не гальмувало стрімкий 

економічний розвиток держави. Це також сприяло різкому зростанню 

продуктивності праці, яка, зокрема, була в 4,5 рази вищою, аніж у 

середньостатистичного британського робітника. Високий технічний рівень 

виробництва давав можливість здійснити перехід до масового випуску 

стандартизованої продукції навіть у старих, традиційних, галузях (взуття та 

одяг у легкій промисловості, напівфабрикати в харчовій і т.ін.) [233, c. 369]. 

США також обігнали всі інші країни за рівнем використання нових 

методів раціональної організації виробництва. Більше того, саме у США було 

створено першу у світі промислову лабораторію – лабораторію Т. Едісона 

(1876 р.), яка стала центром технічного винахідництва, щорічно продукуючи 

близько 40 винаходів [109].  

5. Акумуляція у США найбільш енергійної робочої сили, що мігрувала 

з Європи. У 1864 р. у США було ухвалено закон, який стимулював 

імміграцію. Як наслідок, у період з 1870 р. по 1914 р. до США прибуло 

близько 30 млн. іммігрантів. У 1870-80-х рр. серед них була велика кількість 

кваліфікованих робітників й інженерів з Англії та Німеччини – країн з 

високим рівнем технічного розвитку, що сприяло передачі європейського 

науково-технічного досвіду Сполученим Штатам і суттєво зменшувало їхні 

витрати на підготовку нових кадрів [233, c. 213-214]. 

6. Швидке створення інфраструктури, яка забезпечила єдність 

внутрішнього ринку, а також міжрайонну і міжгалузеву спеціалізацію. 

Насамперед, були створені сприятливі умови для індустріалізації Півдня і 

Заходу. Так, на початку XX ст. залізничні шляхи створили мережу, яка 
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поєднувала всі штати. Також було збудовано чотири трансконтинентальні 

магістралі, які сприяли запровадженню в економічний обіг західної 

продукції. На той час на частку США припадало майже 50% світової 

довжини залізниць. Зарубіжні капіталовкладення в залізниці США досягли 

майже третини їхньої вартості. У результаті, залізниці, що витіснили всі інші 

тогочасні види транспорту, перетворились на важливий чинник структурних 

змін в економіці. Вони сприяли зниженню витрат виробництва і зростанню 

продуктивності праці, процесу урбанізації, а також зміцненню позицій 

американського сільського господарства на світовому ринку. Завдяки 

здешевленню продукції Сполучених Штатів Америки збільшувалась їх 

конкурентоздатність. Вже у 1896-1900 pp. США забезпечували 30,1% 

світового експорту промислових товарів, а у 1913 р. – 35,8% [11, c. 246-248]. 

7. Історико-географічні фактори: віддаленість від Європи і близькість 

до Південної Америки та країн Далекого Сходу. Посилаючись на доктрину 

Монро (1823 р.) та ідею панамериканізму, США у 1867 р. за 7,2 млн. дол. 

купили у Росії Аляску. Крім того, у 1898 р. Конгрес узаконив анексію 

Гавайських островів, а вже у наступному році США захопили Кубу, Гуам, 

Пуерто-Ріко, Філіппіни і частину островів Самоа. США здобули виняткове 

право на будівництво Панамського каналу, відокремивши таким чином 

Панаму від Колумбії. США також застосовували стратегію економічного 

підкорення щодо слабких держав, які при цьому залишались формально 

незалежними [11, c. 384; 109]. 

8. Процес концентрації і монополізації. В останній третині XIX ст. 

економічний розвиток США неодноразово був поставлений під загрозу 

рушійними кризами перевиробництва (у 1882–1883-х і 1893 pp.). Лише у 

1897 р., після тривалого застою економіка США знову відновила швидкі 

темпи розвитку. Вищезазначені економічні кризи були вагомим стимулом до 

концентрації виробництва (у 1913 р. 85% становили підприємства з кількістю 

500 і більше робітників) і централізації капіталу (акціонерні товариства у 

1913 р. охопили 80% всіх робітників) [233, c. 252]. Іншим наслідком стало те, 
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що у США виникли монополістичні об’єднання у промисловості та в 

банківській справі. У 70-і роки XIX ст. монополії в промисловості були 

перехідним явищем. У 1880-ті рр. їхні позиції помітно зміцнились і вже 

наприкінці 1890-х рр. монополії перетворились на одну з основ 

господарського життя країни. Найбільш поширеною формою монополій у 

США стали трасти, на частку яких у 1901 р. припадало 3/4 всієї промислової 

продукції країни. Таким чином, на початку XX ст. в країні функціонувало 

800 трастів, які об’єднували понад 5 тис. підприємств [24, с. 124]. 

Об’єднання трастів з банківськими монополіями спричинило 

виникнення фінансової олігархії, в якій провідні позиції зайняли дві 

банківські групи – Моргана і Рокфеллера, навколо яких до 1903 р. 

об’єдналися 112 банків, залізничних, страхових та інших компаній, а їхній 

капітал перевищував 22 млрд. дол., що складало 56% акціонерного капіталу 

країни [95, c. 229]. 

За ступенем монополізації США впевнено випередили країни Європи, 

для якої на той час були характерними картелі й синдикати, що об’єднували 

десятки відносно невеликих підприємств. У США монополістичний 

капіталізм, що опирався на концентрацію виробництва, оминув цю фазу. 

Відповідно тут такі дії монополій, як встановлення високих монопольних цін, 

були неприпустимими для значної частки населення. Так, громадськість 

США вважала монополізацію галузей промисловості неприпустимим 

порушенням принципу індивідуальної свободи. У 1890 р., під тиском 

могутньої хвилі антимонополістичного руху фермерів, робітників, дрібної і 

середньої буржуазії, було прийнято розроблене сенатором Дж. Шерманом 

антитрастівське законодавство. Схожі закони згодом було прийнято у 27 

штатах країни, а в 15 штатах антимонопольні закони навіть було включено до 

Конституції штату. Проте, формулювання закону було настільки нечітким, 

що трасти легко обходили всі заборони. Для прикладу, юристи-консультанти 

Рокфеллера у 1899 р. винайшли для «Стандарт ойл» нову організаційну 
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форму – холдингову компанію, засновану на володінні контрольним 

пакетом акцій [109; 171]. 

Згодом президент Т. Рузвельт (1901–1909 рр.) удосконалив 

антитрастівське законодавство. Зокрема, було прийнято доповнення до 

закону Шермана 1901 p., білль про утворення міністерства торгівлі і праці 

1903 p., закони про охорону природних ресурсів країни у 1906–1908 pp. Щоб 

попередити неправомірне використання землі, частину її було передано до 

державного земельного фонду, який не підлягав відчуженню. Державний 

земельний фонд зріс більше ніж у 3 рази – з 45 до 150 млн. акрів. Було вжито 

заходів для іригації засушливих земель. Крім того, у 1909 р. антитрастівське 

законодавство було доповнене законом Мена-Елкіна і тарифною реформою 

Пейна-Олдріча [109]. 

За правління президента В. Вільсона (1912-1921 рр.) було прийнято 

тариф, який скасовував протекціонізм. Так, на 900 видів товарів мита було 

зменшено з 42 до 27%, а на 365 товарів – скасовано взагалі. Високі мита 

залишились лише на тютюн, тютюнові вироби і цукор. Наступним важливим 

кроком адміністрації В. Вільсона стало введення прогресивного податку на 

доходи приватних осіб і корпорацій [184, c. 163-164]. 

У 1914 р. у США було прийнято закон Клейтона, відповідно до якого 

профспілки і союзи фермерів не підпадали під дію антитрастівського закону. 

Також було створено Федеральну резервну систему (ФРС), яку очолювало 

Федеральне резервне управління у Вашингтоні. До системи ФРС увійшло 12 

федеральних резервних банків, капітал яких мав формуватися з надходжень 

(внесків) національних і промислових банків, а також банків штатів [233, c. 

318]. У цей же період було створено Федеральну промислову комісію (ФПК), 

яка відповідала за збір інформації та притягнення до відповідальності 

приватних осіб і корпорацій за нечесні методи діяльності. Всі ці заходи 

започаткували розвиток державно-монополістичного капіталізму, коли 

держава здійснювала регулювальні заходи в економіці, охоплюючи різні її 

галузі [233, c. 320]. 
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Держава також надавала підтримку аграрному сектору. Насамперед, 

щодо впровадження наукових методів ведення господарства, створення його 

інфраструктури – елеваторів, холодильників (холодильних камер та складів), 

впровадження різних технічних засобів, які забезпечували збереження 

сільськогосподарської продукції [233, c. 319]. 

Одним із найважливіших наслідків наукового підходу до ведення 

господарства стала економічно обґрунтована спеціалізація 

сільськогосподарських районів країни, наприклад: Середній Захід, 

Каліфорнія, Північна та Південна Дакота стали основними виробниками 

пшениці; Айова, Небраска, Канзас – кукурудзи. До того ж, американське 

зерно мало високу якість і низьку собівартість, що вивело країну на перше 

місце у світі з експорту зерна [109]. 

Концентрація виробництва сприяла зростанню продуктивності праці, 

покращенню технічної оснащеності фермерського виробництва. Якщо у 1880 

р. фермери – власники землі – складали 2/3 від загальної кількості фермерів, 

то в 1910 р. – 1/3. Під час структурної перебудови сільського господарства 

пріоритетними стали молочне тваринництво, птахівництво, а також галузі, 

орієнтовані на міський ринок. Щоб мінімізувати залежність фермерів від 

капіталу і послуг залізниць, елеваторів, складів та великих оптових 

магазинів, розпочалося створення різноманітних організацій і спілок для 

захисту фермерських інтересів. Крім того, з’явились кооперативні 

фермерські організації з переробки і продажу продуктів на місцевих ринках 

[233, c. 345]. 

У 1913 р. фермери складали третину всього населення США. 

Фермерські господарства забезпечували продукцією внутрішній ринок і 

поставляли багато цієї продукції на європейський ринок, а їхня 

продуктивність праці, яка зросла з 1860 р. по 1913 р. на 250%, була значно 

вищою в порівнянні з європейськими фермерами [109]. 

Найбільш руйнівною подією першої половини XX ст., беззаперечно, 

була Перша світова війна 1914–1918 років. У ній взяли участь 30 країн, з 
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сукупним півтора-мільярдним населенням, що становило дві третини 

всього людства. Звісно, її найбільш трагічним наслідком стали людські 

жертви – 10 млн. загиблих, 20 млн. поранених і скалічених, більше 10 млн. 

померлих від голоду та епідемій. До того ж, під час війни було знищено 

близько третини матеріальних цінностей країн-учасниць [108]. 

Водночас, війна вимагала концентрації всіх сил всередині кожної 

країни, адже воєнні витрати були надзвичайно високими. Для прикладу, у 

1914 р. кожний день війни для Росії обходився в середньому 10 млн. рублів, у 

1915 р. – 24 млн., в 1916 р. – 40 млн., а в 1917 р. – 50-65 млн. рублів. На 

потреби війни було спрямовано 86% промислового потенціалу держави. 

Пріоритет, відповідно, надавався галузям, які працювали для забезпечення 

потреб військової сфери, що вимагало посилення ролі держави у 

господарському житті [233, c. 341].  

Тобто фактично, війна прискорила процес становлення системи 

регульованого капіталізму. Необхідною умовою продовження війни стало 

введення жорсткої державної регламентації господарських відносин з метою 

мобілізації економічних ресурсів на виконання воєнно-політичних завдань в 

екстремальних умовах постійного скорочення економічного потенціалу. 

Тому до завершення війни у 1918 р. практично у всіх країнах склалася 

яскраво виражена етатистська система господарських відносин. 

Залежно від рівня соціально-економічного розвитку, особливостей 

національного укладу і соціально-економічних відносин ступінь, форми і 

методи етатизації у різних країнах були різними. Економіки більшості країн 

світу переживали потрясіння і нестабільність – вони залежали від втрат, 

перемоги чи поразки певної країни у війні, міри мілітаризації й етатизації її 

економіки в роки війни, а також загального рівня соціально-економічного і 

політичного розвитку [92, c. 148-149]. 

Однак, США вийшли з війни, зміцнивши свої позиції, як лідер 

світового господарства, (країна зберігала нейтралітет аж до 6 квітня 1917 p., 

відповідно втративши під час війни близько 120 тис. осіб) [17, c. 1284]. За 
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період підготовки до Першої світової війни, і особливо в її роки, США 

вдалось активно використати місткий ринок воюючих країн: виконання 

контрактів на постачання зброї сприяло прискореному промисловому 

розвитку, а поставки продовольства зумовили різке збільшення рівня 

сільськогосподарського виробництва в країні [109]. Американський експорт 

за період з 1914 по 1919 pp. зріс більше ніж у тричі – з 2,4 млрд. до 7,9 млрд. 

дол. Країні вдалось також розширити свій вплив на ринках, які раніше 

контролювалися західноєвропейськими державами, які в той період були 

зайняті воєнними питаннями. Війна стала «великим» бізнесом для 

американських підприємців, прибуток яких за ті роки сягнув майже 35 млрд. 

дол. Ще до закінчення війни, завдяки прибуткам від масового експорту, 

країна погасила половину своєї зовнішньоекономічної заборгованості та 

перетворилась у найбільшого кредитора [71, c. 84]. 

Тимчасовий післявоєнний спад 1920–1921 pp. у США, як і в інших 

країнах, був спричинений диспропорцією в розвитку галузей національного 

господарства. Це було як причиною, так і наслідком державного втручання у 

господарське життя країни [109]. 

Проте США, на відміну від інших воюючих країн, не зазнали значного 

спаду у виробництві. Протягом двох післявоєнних років у країні зберігалася 

досить висока господарська кон’юнктура, що була наслідком активної 

державної допомоги США та американських приватних компаній 

європейським країнам для відбудови їхнього господарського потенціалу, що 

був зруйнований війною. Однак, скорочення розмірів воєнних і цивільних 

замовлень з часом негативно відобразилось на розвитку економіки країни. 

Криза 1920–1921 pp., яка розпочалася з військової промисловості, швидко 

поширилась і на цивільне господарство [109; 233, c. 485]. 

Тим не менше, внаслідок економічного піднесення США вдалося 

досить швидко подолати кризові явища конверсійного періоду. Так, вже у 

1923 р. в країні спостерігалося зростання й активізація виробництва. Процес 

швидкого економічного піднесення тривав аж до 1929 р. Основою цього 
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піднесення слугував прискорений розвиток нових галузей (автомобільної, 

електротехнічної, хімічної, радіотехнічної та ін.), зокрема, завдяки їхній 

модернізації і втіленню останніх досягнень НТП, а також наукових методів 

організації виробництва [109]. Фінансовим фундаментом цього процесу 

стали величезні прибутки, які американські корпорації отримували від 

експорту капіталів і товарів до європейських та інших країн світу (з 1923 р. 

по 1929 р. їхній чистий прибуток становив більше 50 млрд. дол.) [79, c. 138]. 

Проте період стабілізації 1924–1929 pp. не призвів до повного переходу 

від етатизму до системи вільних ринкових відносин. Це було спричинено 

тим, що у 1920-ті рр. практично у всіх країнах спостерігався об’єктивний 

процес монополізації економіки, зрощування монополій і держави та 

подальшого викривлення вільних ринкових відносин, що виражалося, 

передусім, у поглибленні внутрішньогосподарських диспропорцій. 

Версальська угода (1918 р.), за якою встановлювався новий міжнародний 

порядок, по суті не вирішувала гострих європейських і світових 

суперечностей, а лише сприяла збереженню загальної тенденції до 

мілітаризації, підштовхуючи переможені країни до намагань домогтися 

нового територіального й економічного переділу світу. Цим, зокрема. 

пояснюється збереження досить значних елементів етатизму і в період 

стабілізації [233, c. 298]. 

Світова економічна криза 1929–1933 pp. вкотре, але вже в мирний час, 

спричинила інтенсифікацію державного втручання в капіталістичну ринкову 

економіку. Теоретичне обґрунтування такого втручання було запропоновано 

в кейнсіанській теорії, що була згодом, у дещо іншому форматі, використана 

популярними на той час доктринами, а саме: італійським корпоративізмом, 

німецьким націонал-соціалізмом та численними концепціями соціалізму [1, c. 

315]. 

Посткризовий період 1934–1939 pp. не супроводжувався відмовою від 

етатизму в більшості розвинених країн – вони продовжували надавати 

перевагу практиці 1920-х рр. Це було зумовлено тим що: по-перше, 
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національні економіки країн Заходу перебували у вкрай нестійкому 

посткризовому становищі; по-друге, посилилися тенденції до мілітаризації 

провідних західних країн в умовах підготовки до Другої світової війни; по-

третє, суттєвим був вплив загалом успішного на той час досвіду 

централізованого планування та управління економікою в СРСР [84, c. 322]. 

Слід також зазначити, що у післявоєнний період посилилися 

взаємозв’язок та взаємозалежність центрів світового капіталістичного 

господарства. Для прикладу, Англія і Франція були пов’язані зі США 

значними боргами, що були зумовлені імпортом американських промислових 

та сільськогосподарських товарів. Водночас, Японія, Англія та США мали 

суперечливі інтереси на ринках Південно-Східної Азії [218, c. 318]. За таких 

умов будь-який прояв нестабільності в одному з центрів світового 

господарства призвів би до збою у всій системі. Так, криза 1929–1933 pp. 

продемонструвала, що капіталізм вільної ринкової конкуренції втратив 

здатність до саморегулювання, тому необхідною була радикальна перебудова 

економічної системи – впровадження певного регулюючого механізму. 

Пошуки цього механізму в різних країнах привели до створення різних 

моделей регульованого капіталізму [118, c. 480]. 

Водночас, у період піку процвітання США сформувалась концепція 

американського типу цивілізації, в основі якої лежали твердження про 

національну винятковість, необмежені можливості, зокрема, бізнесу, що 

ґрунтується на індивідуалізмі, вільній конкуренції та забороні державного 

втручання в економіку. Як наслідок, у цей період система державного 

регулювання економіки в США не розвивалася [202, c. 86]. 

На фоні загального економічного процвітання, ті з галузей 

промисловості, що не мали споживацького характеру, переживали серйозні 

труднощі (наприклад: суднобудування, вугільна галузь). До того ж, багато 

ринків були перенасичені, що викликало труднощі у текстильній та швейній 

промисловості. У важкому становищі перебувало також сільське 

господарство. Диспропорції у народному господарстві спричинили зростання 
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дисбалансу між виробництвом і споживанням, що доповнювалося 

безробіттям та спекулятивним біржовим ажіотажем. Фактично, в країні 

назрівала криза [109].  

Воєнні замовлення під час Другої світової війни, які з червня 1940 р. по 

вересень 1944 р. складали 175 млрд. дол., мали значний вплив на зростання 

американської промисловості. США були єдиною країною світу, чия 

економіка вийшла з війни значно міцнішою, аніж була до неї (національний 

дохід країни під час Другої світової зріс удвічі) [108]. Такому зростанню 

сприяло також державне інвестування в галузі промисловості. Так, із 25,8 

млрд. дол., вкладених за роки війни у переобладнання промисловості США, 

17,2 млрд. припадало саме на державні інвестиції. Після війни на Сполучені 

Штати припадало 60% промислової продукції, 2/3 золотого запасу і 1/3 

експорту капіталістичного світу. Наявність такого потенціалу дала 

можливість США до середини 1947 р. швидко й успішно перебудувати свою 

економіку з подальшою метою випуску вже невійськової продукції [84, c. 

321]. 

Фундаментом такої швидкої перебудови стала американська модель 

економічного розвитку суспільства, в якій вагома роль належала державному 

регулюванню суспільного виробництва. У післявоєнні роки роль держави в 

економічному житті США ще більше зросла. Однак, регулювання економіки 

стосувалося лише деяких видів економічної діяльності, без зміни основного 

устрою функціонування економіки. З одного боку, держава все частіше 

втручалась у процес економічного розвитку і брала на себе відповідальність 

за вирішення багатьох економічних проблем, пов’язаних з виробництвом чи 

розподілом продукції, а, з іншого, – ринкові відносини не лише зберегли свій 

попередній формат, але й дістали подальший імпульс до розвитку. 

Посилення регулювальних функцій держави також проявилося у збільшенні 

урядових закупівель, наданні субсидій приватним фірмам, проведенні 

сприятливої податкової політики [202, c. 80]. Відбувалось подальше 

зростання державного підприємництва. Власність держави збільшувалась і 



 131 

вона все більшою мірою починала займатися виробництвом товарів і 

послуг [248, c. 324]. 

Одним із перших кроків у галузі державного регулювання в 

післявоєнний період стало прийняття американським урядом у 1946 р. «Акту 

про зайнятість». Зокрема, цей акт передбачав досягнення шляхом 

економічного регулювання максимального залучення не лише людей, а й 

виробничих ресурсів. У документі підкреслювалось, що федеральний уряд 

бере на себе відповідальність за «застосування практично всіх можливих 

засобів з координації і використання всіх його інструментів» з метою 

забезпечити «максимум зайнятості й продукції». Акт також передбачав 

заходи з організації громадських робіт і стимулювання бюджетної політики, 

націленої на підвищення зайнятості [192, c. 588]. 

Виданий у тому ж році «Акт про реорганізацію законодавства» 

запровадив подання на початку кожної регулярної сесії Конгресу доповіді 

президента про економічний стан країни і про заходи економічного 

регулювання. Доповідь на основі вивчення стану і тенденцій розвитку 

господарства мав готувати Комітет економічних радників при президентові 

США. У ній повинні бути відображені наступні чотири питання: 

1) наявний рівень зайнятості, виробництва і купівельної спроможності, 

а також визначення рівня, необхідного для досягнення максимуму зайнятості, 

виробництва і купівельної спроможності; 

2) тенденції, що існували і передбачалися, у вищезазначених трьох 

сферах; 

3) економічна програма федерального уряду та умови її виконання; 

4) рекомендації щодо нового законодавства [109]. 

Варто зауважити, що ще від часу першої доповіді у 1947 р. і до 

сьогодні, ці доповіді залишаються програмою дій уряду США. Більше того, 

їх реалізація ще в 1950-60-ті рр. створила необхідні передумови і механізми 

для практичного переходу до інформаційного етапу розвитку [145, c. 218]. 
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Технологічні переваги і висока продуктивність праці, величезні 

прибутки корпорацій і держави загалом дали США змогу фінансувати нові 

капіталовкладення як всередині країни, так і за її межами. Для соціально-

економічної стабілізації своїх західноєвропейських союзників, які займали 

особливе місце в зовнішньоекономічній політиці США у післявоєнний 

період, Сполучені Штати заснували програму під назвою «відродження 

Європи», яку було погоджено з великими монополіями і банками та 

проголошено держсекретарем США Дж. Маршаллом [248, c. 435]. 

Цей план передбачав виділення на визначених умовах позик і кредитів 

країнам Європи. У ньому погодились взяти участь 16 європейських країн 

(Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, 

Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Туреччина, Франція, 

Швейцарія і Швеція), які в липні 1947 р. підписали конвенцію про створення 

спеціальної Організації європейського економічного співробітництва (з 1961 

р. – Організація економічного співробітництва і розвитку). У березні 1948 р. 

до плану Маршалла було також включено Західну Німеччину [192, c. 459]. У 

доповіді, представленій так званим «комітетом шістнадцяти», сума бажаних 

кредитів складала близько 30 млрд. дол. на 4 роки (з 1948 по 1951 рр.). 

Однак, після розгляду цієї доповіді у спеціально створеному президентом 

США комітеті, суму кредитів скоротили до 17 млрд. дол., а фактично вона за 

період з квітня 1948 р. по липень 1952 р. складала 12,2 млрд. дол. Тут варто 

звернути увагу на те, що 2/3 цієї суми дістались всього чотирьом країнам: 

Великій Британії, Італії, Німеччині та Франції. Паралельно з цими процесами 

американські компанії вигідно скуповували західноєвропейські підприємства 

[192, c. 447]. 

Виконання вищезазначеного плану передбачало також низку жорстких 

обмежень, встановлених США. Зокрема, одержувачі кредитів були 

зобов’язані відмовитись від націоналізації промисловості, надати повну 

свободу приватному підприємництву, зняти обмеження імпорту 

американських товарів і знизити ввізні митні платежі, обмежити торгівлю із 
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соціалістичними країнами, заборонялось вивозити товари, імпортовані зі 

США. Дотримання цих умов контролювала спеціально створена 

Адміністрація економічного співробітництва [108]. 

Незважаючи на такі жорсткі обмеження, США все ж сприяли 

створенню умов, необхідних для відродження економік західноєвропейських 

держав. Крім того, вони стримали країни Західної Європи від переходу у 

соціалістичний табір. У поєднанні з реалізацією власних 

внутрішньодержавних економічних програм, план Маршалла допоміг 

західноєвропейським країнам відновити їх післявоєнну економіку. Так, цей 

план сприяв зростанню випуску продукції в основних галузях, розвитку 

європейської торгівлі, скороченню дефіциту бюджетів і темпів інфляції в 

державах-бенефіціантах, а також зростанню виробництва таких надзвичайно 

необхідних ресурсів, як сталь, цемент, вугілля, калійні мінеральні добрива, 

нафтопродукти, енергетичне, шахтове, текстильне обладнання, транспортні 

засоби і т.ін. [145, c. 39]  

Безпосереднім наслідком плану Маршалла стало формування 

військово-політичного блоку західних країн та посилення «холодної війни» 

між ними та країнами, в яких домінувала соціалістична ідеологія. Функції 

Організації європейського економічного співробітництва були передані 

Організації північноатлантичного договору (НАТО), а наприкінці 1951 р. 

функції Адміністрації з плану Маршалла – Управлінню взаємної безпеки. 

Таким чином, післявоєнна економічна допомога США західноєвропейським 

країнам, яка увійшла в історію, як план Маршалла, мала не лише суттєві 

економічні, але й далекосяжні політичні наслідки [248, c. 218]. 

Іншим довгостроковим наслідком цієї допомоги можна вважати те, що 

елементи американської моделі економічного розвитку (застосовані з 

урахуванням національної специфіки) першими почали використовувати 

індустріально розвинуті держави Західної Європи, а також Японія, яка 

перебувала в окупаційній зоні США [153, c. 118]. Перейнявши економічні 

механізми, більш придатні для нової стадії розвитку, ці країни почали досить 
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швидко розвиватися. У підсумку, через декілька десятиліть після 

закінчення Другої світової війни це призвело до нового перерозподілу сил у 

світі. До прикладу, після розпаду СРСР сформувались два нових економічних 

центри – Європейський Союз і група країн Південно-Східної Азії [102, c. 

148]. 

Незважаючи на загалом позитивні наслідки завершення Другої світової 

війни для США, ця країна зіткнулась також із багатьма перешкодами на 

шляху до глобальної гегемонії. Зокрема, до середини 1950-х рр. зайнятість у 

сфері послуг у США перевищила зайнятість в індустріальній сфері. 

Водночас, різко скоротилася кількість робочих місць для осіб з низькою 

кваліфікацією, відповідно, зросли вимоги до освітнього рівня найманих 

працівників. Крім того, виникли проблеми під час переходу від ринку 

продавця до ринку покупця: заполонивши ринок своїми фактично 

однотипними товарами і створивши могутню промислову базу, що складала 

трохи менше половини світової, американські корпорації розпочали боротьбу 

за покупця. Враховуючи, що акцент поступово зміщувався з виробника на 

споживача, американські компанії були змушені приділити більше уваги та 

часу вивченню звичок споживачів та закономірностей їх зміни [248, c. 387]. 

Тим не менше, економіка США доволі швидко адаптувалась до так 

званого «суспільства масового споживання». Під тиском країн-конкурентів, 

які відносно швидко скорочували своє відставання від США, у 1960-ті рр. не 

лише прогресував маркетинг, але й у межах її національної системи 

цінностей було розроблено нові підходи до управління персоналом та роботи 

з клієнтами. Для прикладу, наприкінці 1960-х рр. було розроблено нову 

концепцію фірми-команди, відштовхуючись від якої великі американські 

компанії почали ліквідувати наявні бар’єри за допомогою високопоставлених 

менеджерів та інших працівників. Крім цього, система управління великими 

компаніями ставала простішою, управлінські апарати скорочувались, а також 

активно запроваджувалась матрична управлінська структура [56]. 
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Важливим фактором, що також суттєво вплинув на подальший 

стрімкий розвиток США, став інтенсивний розвиток інноваційний технологій 

у фінансовій сфері в середині 1970-х рр. Так, інвестиційні фонди, 

різноманітні фінансові інститути контрактного типу та окремі акціонери 

стали основними інвесторами в економіку країни, замінивши таким чином 

свого попередника – комерційні банки. У свою чергу, це викликало зміни 

пріоритетів у фінансовій сфері: зросла роль торгівлі цінними паперами і 

похідними фінансовими інструментами на біржах і позабіржових торгових 

майданчиках; фінансові, консультативні й аудиторні послуги стали важливим 

джерелом доходу американських компаній. У результаті, Сполучені Штати 

Америки стали світовим центром обробки фінансової інформації та 

генератором інноваційних технологій у цій сфері [56; 122, c. 15]. 

У 70-і рр. минулого століття відбулися структурні зміни в економіці 

США. Так, було проведено масову «чистку» неконкурентоздатних галузей 

економіки, сотні підприємств було ліквідовано. Для прикладу, лише в 

текстильній промисловості було закрито близько 200 підприємств. Водночас, 

з’явились нові наукомісткі галузі [56]. Поширення передових інноваційних 

технологій становить вагому частку доходу США і до сьогодні Америка 

стабільно утримує позитивне сальдо платіжного балансу розміром 7-8 млрд. 

дол., відштовхуючись від продажу технологій [248, c. 220]. 

Значних змін у нових умовах постіндустріальної епохи зазнала і 

внутрішньодержавна ситуація в Сполучених Штатах Америки, насамперед, у 

плані перерозподілу повноважень між місцевими і федеральними органами 

влади. Це було досягнуто завдяки тому, що у 1970-ті рр. активно втілювалась 

у життя концепція нового федералізму, яка передбачала перенесення центру 

прийняття громадських рішень з федеральних на місцеві органи влади, а 

також активний розвиток самоврядування на місцях [233, c. 484]. Крім того, 

було змінено та удосконалено систему регулювання економіки центральними 

органами. Адже, в нових умовах кейнсіанська схема фіскальної політики у 

боротьбі з безробіттям та інфляцією перестала ефективно функціонувати – 
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почав зростати як дефіцит, так і державний борг. До того ж, в умовах 

відкритого інформаційного суспільства, який передбачав вільний рух товарів 

та капіталу, у світовій економіці заходи державного впливу і значний 

податковий тягар, що був покладений на плечі національних виробників, 

спричинили збільшення вивозу капіталу зі США [56; 171]. 

Таким чином, наприкінці 1970-х рр. у США суттєво змінився підхід до 

регулювання господарської кон’юнктури – була запроваджена нова 

економічна політика, яку започаткував президент Р. Рейган, та, яка згодом 

отримала відповідну символічну назву – «рейганоміка» [56]. 

У період президентства Р. Рейгана (1980–1988 рр.) економіка США 

була охоплена кризою. Так, наприклад, впродовж 1982 р. у переробній 

промисловості 30% виробничих потужностей взагалі не працювало. Не 

кращим було становище практично й у всіх інших галузях. Рівень безробіття 

складав понад 10% від усього працездатного населення. За таких обставин не 

дивно, що економічна політика Рейгана почала базуватись на порадах 

неоконсерваторів. Зокрема, основними складовими цієї політики були: 

скорочення соціальних програм і всіх видів податків; боротьба з інфляцією 

методами жорсткої кредитно-грошової політики; дерегуляція 

підприємницької діяльності [246, c. 245]. Крім того, уряд послабив контроль 

над відсотковими ставками та дозволив їм у кожному окремому випадку 

регулюватися самостійно – через ринкові механізми. У результаті, зростання 

відсоткової ставки до 20% на початку 1980-х рр. у США вплинуло на 

ситуацію в інших країнах світу, оскільки: по-перше, до Сполучених Штатів 

спрямовувався потік капіталу з розвинутих країн, що сприяло тому, що 

американці, використовуючи нагромадження, провели санацію своєї 

економіки; по-друге, зростання відсоткових ставок, різке гальмування 

інфляції і переорієнтація світових потоків капіталу на користь США стали 

початком світової боргової кризи, особливо для країн, що розвиваються [248, 

c. 184]. 
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Іншою складовою економічної політики Рейгана стало зниження 

податків. Так, у 1981 р., відповідно до Закону про оподаткування, відбулося 

зменшення податку на прибуток на 23%, а також скорочення максимальної 

податкової ставки на доходи від капіталу з 70 до 50%. Тим не менше, цей 

закон не вирішив проблеми малозабезпечених сімей. Відповідно, в 1986 р. 

було ухвалено новий закон про податок на прибуток, який передбачав 

скорочення прибуткових податків громадян з 50 до 28% і податків на 

прибуток з корпорацій – з 46 до 34%, що позитивно вплинуло на 

інвестиційну діяльність. До того ж, цей закон звільнив 6 млн. громадян з 

низькими доходами від сплати федеральних податків; було встановлено 

систему, за якої особи з однаковими доходами платили б практично однакові 

податки. Проте, новий закон також похитнув принцип прогресивного 

оподаткування, відповідно до якого особи з високими доходами сплачували 

більший відсоток, аніж особи з низьким доходом [56]. 

Незважаючи на негативні наслідки таких заходів, вони все ж сприяли 

досягненню основної цілі «рейганоміки» – економічного зростання США. 

Так, станом на 1986 р. на частку країни припадало приблизно 34% 

промислового виробництва розвинутих капіталістичних країн і 20% їхнього 

зовнішньоторговельного обігу (1970 р.: 32 і 18% відповідно). Таким чином, 

після тимчасового сповільнення зростання, на початку 1990-х рр. 

американська економіка продовжила свій підйом [146, c. 284]. 

Згодом, у 1992 р., завдяки реалізації плану стабілізації економіки 

президента Б. Клінтона, вдалося також подолати дефіцит державного 

бюджету, що складав 290 млрд. дол. Цей план мав три складові: 

 стимулювання економіки шляхом збільшення кількості робочих 

місць (на це було виділено 30 млрд. дол.); 

 інвестування економіки в пільгове фінансування для приватних 

інвесторів, а також цільове капіталовкладення (140 млрд. дол.); 

 скорочення бюджетного дефіциту (за рахунок скорочення урядових 

витрат і збільшення податків) [22]. 
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Крім того, для додаткового залучення капіталів у виробничу сферу, 

разом із податковою реформою також різко підвищувались (у випадку 

необхідності) облікові ставки на банківський кредит. Це, в свою чергу, 

позначилось на русі капіталу у глобальному масштабі: стимулювало 

інтенсивний приплив капіталів інших країн світу в американську економіку, 

відповідно, забезпечивши США джерелом фінансування для модернізації 

власної економіки фактично за чужий рахунок [109].  

90-ті рр. ХХ ст. були періодом сталого економічного зростання США. 

Так, темпи зростання економіки країни складали 2,9% , тоді як у Німеччині – 

2, Великій Британії – 1,9, Франції – 1,5, Японії – 0,8%. Більше того, у 

результаті такого економічного зростання федеральний бюджет вперше з 

1951 р. став профіцитним (у 1998 фінансовому році профіцит становив 70 

млрд. дол., у 2000 – 237 млрд. дол.) [248, c. 218]. У цей період також різко 

підвищилися темпи зростання продуктивності праці, збільшилися реальні 

доходи всіх верств суспільства, знизилися темпи інфляції. США випереджали 

всі інші країни за обсягом виробництва і експорту наукомісткої продукції та 

послуг. Так, у 2000 р. цей обсяг витрат у США перевищив 264 млрд. дол. і 

досяг 2,7% ВВП, що складало майже половину відповідних загальних витрат 

у всіх інших розвинутих країнах світу [13]. 

Таким чином, неоконсервативна ідеологія, основоположні принципи 

якої, як ми вже зазначали в теоретичній частині, підтримував і колишній 

президент Дж. Буш-молодший, сприяла здійсненню структурної перебудови і 

технічної реструктуризації економіки США, що було досягнуто переважно за 

допомогою зарубіжних капіталовкладень та зниження відсоткових ставок 

[96, c. 426].  

Економіка США, що зайняла перше місце в світі ще в середині 1880-х 

рр., зберігає свої позиції і до сьогодні. Більше того, частка США у 

загальносвітовому ВВП ще з кінця ХІХ ст. стабільно залишається практично 

на одному і тому ж рівні. Так, за винятком нетривалого періоду, а саме – 

другої половини 1940-х і 1950-х рр. – у той час, як інші промислово 
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розвинені країни все ще не стабілізувалися після війни, частка США у 

загальносвітовому ВВП складала 50%, а вже впродовж понад століття вона 

складає приблизно чверть його об’єму (32% – у 1913 р., 26% – у 1960 р., 22% 

– у 1980 р., 27% – у 2000 р. і 26% – у 2007 р.) [108]. У найближчі 10 років 

вона швидше за все зменшиться, проте не суттєво. Згідно з більшістю оцінок, 

у 2025 р. американська економіка, як і раніше, з точки зору номінального 

ВВП, удвічі перевершуватиме економіку свого найперспективнішого 

конкурента – Китаю [43, c. 14]. 

І нарешті, не варто недооцінювати військову могутність США. На 

відміну від попереднього гегемона – Британської імперії, – Сполучені Штати 

Америки надають великого значення цій складовій гегемонії. Так, існує 

суттєва відмінність між США і Великою Британією у площині військових 

витрат. Британія була володаркою морів, але зовсім не суші – її сухопутні 

війська були настільки малочисельними, що О. фон Бісмарк якось влучно 

пожартував: «Якщо британська армія вторгнеться до Німеччини, я накажу 

місцевій поліції її заарештувати» [233, c. 479]. До того ж навіть перевага 

Британії на морях – масштаби її ВМС перевершували сукупні флоти двох 

наступних за потужністю військово-морських держав – вимагала 

надзвичайно великих витрат. Збройні сили США, на відміну від Британських, 

займають перше місце у світі за усіма напрямами: на суші, морі, в повітрі і 

навіть у космосі. А американський військовий бюджет перевищує оборонні 

витрати 14 інших найбільш могутніх держав, разом узятих, і складає майже 

50% загальносвітових витрат у цій категорії. Крім того, у розробку нової 

технології та техніки військового призначення Вашингтон вкладає більше 

коштів, ніж усі інші країни світу, разом узяті. І, що найважливіше, ці витрати 

не стають непосильним тягарем для країни, як це було у випадку з Британією 

[248, c. 184].  

На сьогодні оборонні витрати США складають 4,1% від ВВП – менше, 

ніж впродовж майже всього періоду холодної війни. Зі збільшенням валового 

внутрішнього продукту ця країна може дозволити собі такі витрати на 
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військові цілі, які у минулому спричинили б її занепад. Тому війну в Іраку 

можна вважати як трагедією, так і боротьбою за праведну справу, однак у 

будь-якому випадку вона не довела Сполучені Штати до банкрутства. Кошти, 

затрачені на проведення військових операцій в Іраку та Афганістані – 125 

млрд. доларів в рік – не досягли й 1% ВВП країни. Для порівняння: у 1970 р. 

війна у В’єтнамі обійшлася Америці в 1,6% ВВП. При цьому варто 

підкреслити, що переважання США у військовій сфері – не основа, а похідна 

від їхнього економічного потенціалу [37]. 

Не підлягає сумніву, що основним конкурентом США у процесі 

становлення нової гегемонії у другій половині ХХ ст. був Радянський Союз. 

Хоча більшість науковців традиційно прирівнюють могутність СРСР та 

США, однак вони істотно переоцінюють можливості Радянського Союзу як 

претендента на глобальну гегемонію. Звісно, СРСР володів усіма 

необхідними складовими для досягнення регіональної гегемонії – потужним 

військовим потенціалом, ідеологією, яку прагнув поширити не лише на 

соціалістичний табір, але й далеко за його межами, а також значними 

політичним важелями підтримки на міжнародній арені. Проте, більшість 

теоретиків минулого століття не брали до уваги двох інших важливих вимірів 

гегемонії – інституційного та економічного. По-перше, СРСР не мав 

достатнього впливу в міжнародних організаціях. Адже, більшість 

міжнародних організацій поза зоною радянського впливу хоч і враховували 

позицію Радянського Союзу, проте функціонували на засадах ліберального 

світового порядку, визначених США. Більше того, діяльність США на 

міжнародній арені ХХ ст. володіла високим рівнем міжнародної 

легітимності, чого не було у випадку СРСР. По-друге, радянська економіка 

була закритою. Вона, на відміну від економіки США, не формувала правила 

гри на міжнародних ринках, а радянський рубль не був валютою в 

міжнародних розрахунках, як американський долар. 

Таким чином, США, на відміну від Нідерландів у XVII ст., чи 

Британської імперії в середині XIX ст., стали першою державою-гегемоном, 
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що спромоглася зайняти лідерські позиції у всіх п’яти основних вимірах 

гегемонії. Більше того, США домоглися того, що їхня глобальна гегемонія 

була беззаперечною та, що найважливіше, – загальноприйнятою. 

Так, наприкінці минулого століття у жодної держави світу не було 

сумніву щодо того, що саме США є світовим лідером у економічній та 

військовій сферах. Позиція гегемона враховувалася при прийнятті будь-яких 

політичних рішень у рамках як глобальних, так і регіональних форумів 

держав. До того ж, приймаючи будь-яке зовнішньополітичне рішення, 

більшість сильних держав світу, завжди враховують інтереси США. І 

нарешті, мабуть, найважливішою складовою гегемонії США є ідеологічна – 

демократизація, ліберальна економіка та захист прав людини, що стали 

незамінними атрибутами політики більшості держав світу. 

 

Висновки до розділу 3 

Підсумовуючи результати третього розділу роботи й беручи до уваги 

висновки, отримані у теоретичній частині дослідження, слід зробити 

наступні висновки: 

По-перше, в історії людства існували лише три чіткі випадки гегемонії: 

Нідерланди у XVII ст., Велика Британія у середині ХІХ ст. та США – з 

середини ХХ ст. 

У першому випадку гегемонія пов’язана зі зростанням морської, а, 

згодом, і торговельної, могутності Голландії, що, у підсумку, допомогло цій 

державі стати лідером і у фінансовій сфері та досягти статусу світової 

держави-гегемона. Тим не менше, незважаючи на те, що на початку XVIII ст. 

Голландія кредитуючи інші держави все ще вважалася «банкіром» Європи, 

вона все ж поступилася торговельною першістю іншим державам регіону, 

насамперед – Великій Британії.  

Другим прикладом гегемонії була Британська імперія. Ця держава, яка 

шляхом морської могутності, колонізувала четверту частину суходолу, так і 

не змогла втримати панування над нею через непослідовний характер 
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зовнішньої політики. Однак, найбільш вагомою причиною занепаду 

Британської гегемонії була нездатність змагатися із США за статус держави-

гегемона.  

Третім історичним прикладом держави-гегемона та сучасним 

гегемоном є США. Важливо підкреслити, що США є особливим випадком 

гегемонії, адже їм вдалося двічі утвердити глобальну гегемонію у відмінних 

міжнародних системах – у біполярному міжнародному порядку після 

завершення епохи світових воєн, а також в постбіполярному світі, що 

характеризується пануванням процесів глобалізації та регіоналізації, а також 

збільшенням числа акторів у рамках міжнародної системи. США є першим 

прикладом досягнення гегемонії не шляхом односторонніх зусиль, а через 

формування потужного альянсу союзників, який став одним із найвагоміших 

інструментів забезпечення світового домінування.  

По-друге, у всіх трьох випадках, розвитку глобальної гегемонії 

передувало встановлення регіональної гегемонії.  

Зокрема, Голландія проявилася спершу як регіональний лідер – 

демонструючи найкращі показники серед інших держав регіону в таких 

сферах як фінанси, торгівля та промисловість, підкріплюючи ці успіхи 

беззаперечною військовою перевагою власного флоту. Аналогічною була 

ситуація з Британською імперією, яка за допомогою вмілої внутрішньої та 

зовнішньої політики, за доволі короткий проміжок часу змогла перевершити 

успіхи Голландії та перейняти статус гегемона.  

Ситуація США була дещо відмінною, адже на початку минулого 

століття вони були не лише лідером у своєму регіоні, але й зазіхнули на 

регіональне лідерство у географічно віддаленій Європі. США змогли 

використати війни, які спустошували та виснажували більшість європейських 

країн, на власну користь, вийшовши з них не лише переможцем, але й 

суттєво зміцнивши національну економіку. Як наслідок, США фактично 

стали лідером європейського регіону, незважаючи на географічну 

віддаленість.  
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По-третє, на прикладі трьох держав-гегемонів доведено, що 

гегемонія є багатоукладним явищем, число вимірів якого поступово зростає, 

відповідно до еволюційних змін у системі міжнародних відносин. Якщо у 

кожному з трьох проаналізованих випадків становлення гегемона 

відбувалося за схожих історичних та геополітичних обставин, таких, як: 

сприятлива розстановка сил у регіоні та світі, еволюція способів та засобів 

виробництва, географічне розташування претендента на гегемонію, його 

здатність до нарощування та застосування військової могутності тощо, все ж 

беззаперечним залишається той факт, що з розвитком людства змін зазнала й 

гегемонія (Табл.3.1.). 

Табл.3.1. 

Порівняльний аналіз вимірів гегемонії 

Вимір гегемонії 
Нідерланди 

(XVII ст.) 

Велика Британія 

(XIX ст.) 

США 

(XX ст.) 

Військовий сильний сильний сильний 

Економічний сильний сильний сильний 

Політичний середній сильний сильний 

Інституційний слабкий середній сильний 

Ідеологічний слабкий середній сильний 
Джерело: власне опрацювання автора 

Вважаємо, що найістотнішою тенденцією еволюції явища гегемонії в 

історичній ретроспективі є поступова зміна не лише кількості, але й значення 

її окремих вимірів. До того ж, відбулися також зміни характеристик, якими 

повинна володіти держава, яка претендує на статус гегемона у світі. Зокрема, 

у всіх проаналізованих історичних випадках гегемонії, держави-претенденти 

мусили володіти лідерством у двох базових вимірах гегемонії, а саме: 

військовій могутності та економічному розвитку щодо інших могутніх 

держав епохи. Однак, якщо для світу XVII ст. цього було достатньо, то для 

гегемонії в міжнародній системі, яка сформувалася після Віденського 

конгресу (1815 р.), потрібна була ще й додаткова наявність політичних 

переваг. Відповідно, заміна гегемонії Голландії на гегемонію Великої 

Британії була пов’язана не лише з економічною та військовою першістю 
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останньої, але й з відносним політичним впливом Британської імперії на 

міжнародній арені.  

Наступною складовою, яка набула значення з огляду на еволюцію 

міжнародної системи, є інституційний вимір гегемонії. У Нідерландів 

XVII ст. не було жодних додаткових проявів цього виміру, окрім певної 

інституціоналізації структури торгівлі. У Великій Британії цей вимір був 

розвинутий посередньо – в основному в межах Співдружності. Однак саме у 

гегемонії США цей вимір зазнав найбільшого розквіту, адже американська 

гегемонічна політика реалізувалася, передусім, через міжнародні форуми та 

інститути, які лише у другій половині ХХ ст. набули реальної ваги у 

міжнародних відносинах. І нарешті, мабуть найважливішим виміром 

гегемонії США став ідеологічний: принципи демократії, ліберальної 

економіки та захисту прав людини поділяють сьогодні усі цивілізовані нації. 

Таким чином, на відміну від Нідерландів XVII ст., чи Британської 

імперії середини XIX ст., США стали першою державою-гегемоном, яка 

спромоглася посісти передові позиції у всіх п’яти основних вимірах 

гегемонії. Більше того, глобальна гегемонія США стала незаперечною та 

загальноприйнятою для більшості держав світу. 
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РОЗДІЛ 4. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЕГЕМОНІЇ  

У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

4.1. Феномен гегемонії в умовах формування сучасного світового 

порядку 

Сьогодні важко заперечити, що США є наймогутнішим актором на 

міжнародній арені. Більше того, поширеним є твердження про 

безпрецедентний характер американських могутності та впливу. Чи не 

єдиним історичним прикладом, який хоча б віддалено нагадує сучасний 

однополярний світовий порядок є Римська імперія. Однак, якщо порівнювати 

глобальний вплив сучасних США з імперіями та гегемонами минулого, 

навіть Pax Romana матиме лише регіональний вимір.  

Звісно, що ті характеристики, якими сьогодні послуговуються з метою 

опису сучасної домінуючої позиції США в міжнародній системі, часто є 

певним перебільшенням. Однак фактом залишається те, що США є «гіпер-

силою», безпрецедентною за своїми масштабами та потенційним впливом 

[249, c. 34]. Незважаючи на те, що більшість інших держав у різних регіонах 

світу стурбовані такою могутністю США, мирні та стабільні відносини з 

сучасним гегемоном мають для них пріоритетне значення.  

Все ж, незважаючи на очевидний гегемонічний статус США, 

домінування цієї держави у міжнародній системі не позбавлене окремих 

парадоксів. Так, для прикладу, незважаючи на істотні військові й 

технологічні переваги, США так і не змогли встановити порядок в Іраку, а на 

сьогодні не можуть гарантувати цілковиту безпеку в межах власного 

кіберпростору. За аналогією, в умовах, коли американські корпорації 

заполонили земну кулю, а на національну економіку США припадає близько 

однієї третини всієї економічної діяльності в світі, в питаннях стабільності 

рівнів приватного і державного боргу, зменшення залежності США від 

припливу капіталу зі Східної Азії, сучасний гегемон так і не зміг досягнути 
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бажаних результатів. Навіть на рівні м’якої сили, або поширення 

«американських цінностей» та «стилю життя», реалізація гегемонії США 

часто викликає негативну реакцію, особливо в ісламських суспільствах, що 

супроводжується бажанням до радикальнішого ствердження місцевої 

ідентичності [77, c. 49]. 

Однією з причин неоднозначності оцінок потенційного впливу 

американської могутності на сучасну міжнародну систему, полягає в тому, 

що гегемонія США має дуже багатогранний характер. Тому її значення 

істотно залежить від сфери міжнародних відносин, на яку поширюється 

американський вплив. Тобто, могутність і значення США у військовій сфері є 

відмінною від впливу, який ця держава здійснює, наприклад, у рамках 

міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та 

ін. Відповідно, ймовірність того, що американська могутність і вплив мають 

різні основи (і, як наслідок, можуть функціонувати по-різному), допомагає 

наочно продемонструвати поліморфність теоретичних підходів до пояснення 

закономірностей динаміки сучасної міжнародної системи.  

Зокрема, незважаючи на те, що представники реалізму, лібералізму, 

марксизму і конструктивізму в основному погоджувалися з твердженням про 

існування гегемонічного впливу США на міжнародній арені, всі вони 

зіткнулися зі своєрідним теоретичним «викликом», намагаючись 

охарактеризувати сучасну міжнародну систему та особливості світового 

порядку, які не мають прямих аналогів в історичному контексті. Таким 

чином, встановлення американської гегемонії є не лише викликом для 

теоретико-методологічних основ науки про міжнародні відносини, але й 

перевіркою її здатності до належного відображення й вивчення емпіричних 

проявів нового світового порядку. 

Враховуючи багатовимірний характер впливу США у сучасному світі 

логічним є припущення, що жодна з існуючих парадигм не може 

запропонувати вичерпного пояснення характеру та масштабів сучасної 

гегемонії. Зокрема, на переконання П. Катценштайна і Н. Окавара, «складні 
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зв’язки між владою, інтересами і нормами не піддаються аналітичній 

оцінці будь-якою з існуючих парадигм. Вони стають більш зрозумілими, 

коли дослідник вибірково посилається на різні парадигми – тобто 

використовує аналітичну еклектику…» [ 153, c. 154]. 

Відтак, при спробі концептуалізувати вплив США як сучасної держави-

гегемона, що діє в межах нового світового порядку, слід використовувати  

елементи різних парадигм сучасної науки, адже лише голістична перспектива  

дає змогу забезпечити цілісне наукове уявлення про часові та просторові 

параметри американського домінування, оскільки останні впливають на 

функціонування усіх існуючих концептуальних вимірів гегемонії США. 

Іншою вагомою підставою для застосування голістичного підходу є 

велика кількість сфер міжнародних відносин, на які США мають вплив, а 

також виразна здатність американської гегемонії до збереження власних 

позицій, незважаючи на численні твердження про відносний гегемонічний 

занепад США впродовж 1980-х і початку 1990-х рр. [156, c. 426; 160, c. 218].  

У той час, як твердження марксистів і лібералів щодо потенційної 

економічної вразливості США [ 84, c. 311] та зниження ефективності їхнього 

ідеологічного впливу на інші держави світу можна вважати відносно 

виправданими, позицію реалістів, з основним акцентом на військовому 

домінуванні, – можна розглядати як непереконливу, особливо крізь призму 

оцінки найважливіших елементів структурної могутності США на 

міжнародній арені [187, c. 44]. Тут також варто наголосити на тому, що 

значення військового виміру гегемонії змінюється на основі двох параметрів: 

1) з огляду на визначений історично-геополітичний контекст; 2) відповідно 

до стратегічних пріоритетів конкретного політичного режиму. Така 

діалектична взаємодія між внутрішньодержавними чинниками США та 

їхньою роллю як наддержави має значний вплив на сучасну міжнародну 

систему, в межах якої реалізується американська гегемонія. 

Правомірним вважаємо припущення Б. Бузана і Р. Літтла, що сучасна 

міжнародна система та світовий порядок складаються з динамічної взаємодії 
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між військовою, політичною, економічною і соціальною сферами [88, c. 

75-76]. Взявши за основу це твердження й використовуючи отримані 

результати з теоретичної частини нашого дослідження, зосередимося на 

вивченні шляхів реалізації американської гегемонії саме в цих чотирьох 

контекстах.  

Розпочати слід з військового виміру гегемонії. Беззаперечним на 

сьогоднішній день є той факт, що одним із найбільш характерних аспектів 

стратегічної позиції США є її безпрецедентна глобальна всеосяжність, що 

підкріплюється передовими технологічними й військовими позиціями країни. 

Тут цілком логічною видається позиція реалістів, які наголошують на 

важливості стратегічних чинників у розумінні гегемонії США [192, c. 519]. 

Зокрема, американська гегемонія була, не в останню чергу, продуктом Другої 

світової війни, а особливий ліберальний порядок, до становлення якого 

активно доклалися США як новий гегемон, функціонував в атмосфері 

міжблокового протистояння й холодної війни.  

Слід наголосити на двох важливих аспектах. Насамперед, дії США, 

особливо на ранніх етапах холодної війни, користувалися високим рівнем 

міжнародної легітимності й підтримки, принаймні, серед ключових 

союзників. На цьому, зокрема, неодноразово наголошують теоретики 

лібералізму й представники нео-грамшизму [89, c. 292]. Іншими словами, 

особлива геополітична динаміка холодної війни визначила і сформувала 

основні напрями тогочасної американської зовнішньополітичної стратегії. Ця 

стратегія суттєво відрізнялася від сучасної поведінки США на міжнародній 

арені. Адже в умовах загрози поширення комунізму, США орієнтувалися на 

його ефективне стримування, включно з використанням військових засобів, у 

будь-якій точці світу, поза сферою радянського впливу. Цей факт дає змогу 

звернути увагу на другий аспект: закінчення холодної війни і початок так 

званої ери однополярності призвели до відносної переоцінки просторового 

виміру американської військової могутності. Те, що згодом Ч. Джонсон 

назвав «імперією військових баз», перетворилося сьогодні у стабільну та 
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добре інституціоналізовану частину загальної зовнішньополітичної 

стратегії США [151, c. 118]. 

Отже, істотною складовою сучасної американської гегемонії стало 

прагнення до глобального військового панування, яке Е. Басевіч описав, як 

«постійне зростання мілітаризації зовнішньої політики США» [76, c. 49].  

Яскравим прикладом цього є політика адміністрації Дж. Буша молодшого, 

яка виходила з важливості безперервного та цілеспрямованого нарощування 

військової могутності США [146, c. 48-49]. Більше того, саме за часів 

діяльності цієї адміністрації була розроблена так звана «доктрина 

випередження», а також «доктрина односторонності», що безумовно було 

пов’язане зі значним впливом неоконсерваторів на політичні погляди 

керівництва США [179, c. 188].  

Іншою характерною рисою адміністрації Дж. Буша молодшого був 

наголос на взаємопов’язаності та взаємозалежності військових та 

економічних інтересів держави у розбудові ефективної зовнішньополітичної 

стратегії [194, c. 118]. Зокрема, на переконання Е. Басевіча, а також 

колишнього радника з питань національної безпеки при адміністрації 

Дж. Картера – З. Бжезінського, просування глобального економічного 

лібералізму і прагнення до всеосяжного військового домінування є глибоко 

взаємопов’язаними елементами гегемонічної позиції США на міжнародній 

арені. При цьому слід мати на увазі, що навіть такі переконані реалісти, як 

Бжезінський, наголошують на значенні міжнародної легітимності, без якої 

неможливо ефективно застосовувати військову могутність й реалізувати 

проект із ліберальної глобалізації [86, c. 143]. 

Перш ніж розглядати економічний та політичний, і, що найважливіше, 

ідеологічний виміри американської гегемонії, корисно коротко висвітлити 

прогрес у стратегічних відносинах США з державами Східної Азії. 

Очевидно, що роль Сполучених Штатів у період холодної війни (особливо в 

Кореї та В’єтнамі) мала глибокий вплив на політичний, економічний і 

стратегічний розвиток держав Східної Азії, а також на характер 



 150 

внутрішньорегіональних відносин у цій частині світу. Однак цей вплив не 

був простим наслідком реалізації структурної функції міжнародного порядку 

[102, c. 136]. Більше того, позиція США щодо питань безпеки в Східній Азії 

різко відрізнялася від їхньої позиції щодо Західної Європи. І нарешті, 

держави Східної Азії мають відмінні від американських погляди на питання 

безпеки, що було джерелом протиріччя між ними і США [141, c. 579].  

З одного боку, основні погляди представників Східної Азії на 

міжнародну безпеку істотно різняться від безпекових уявлень, що домінують 

у країнах Заходу [69, c. 629]. А, з іншого, – популярною є думка, що 

історичний фундамент міжнародних відносин у Східній Азії також вельми 

різниться від західноєвропейської моделі, яка заклала основи для сучасної 

теорії міжнародних відносин. Зокрема, на це слушно вказує Д. Кан, 

підкреслюючи, що традиційний «китайсько-центричний» порядок у Східній 

Азії є абсолютною протилежністю до концептів порядку, характерних для 

західних теорій міжнародних відносин. На думку цього автора, порядок, який 

сформувався в регіоні Східної Азії характеризується неформальною 

нерівністю, підкріпленою формальною ієрархією [152, c. 68]. 

Повернення Східної Азії до цього давнього – «природного» – для неї 

порядку не є неминучим, однак, безумовне зростання Китаю, в поєднанні з 

потенційним занепадом легітимності американської гегемонії, сприяє 

формуванню нового, безпрецедентного міжнародного середовища, яке буде 

доволі складно пояснити за допомогою наявних теоретичних моделей.  

Представники реалізму справедливо висувають на перший план 

збереження значення американської військової могутності, а також 

безпосередньої стратегічної взаємодії та присутності США в Східній Азії. 

Втім, на наше переконання, ключовим аспектом є те, що взаємодія США з 

державами Східної Азії відбуватиметься й надалі, незалежно від форми. 

Тому значення набуває характер оцінок і ступеню залучення держав Східної 

Азії у відносини зі США. Адже сьогодні є багато доказів того, що в державах 

Східної Азії відбулася нормативна або ідеологічна зміна оцінок 
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міжнародного середовища, яка може передувати переорієнтації їхньої 

зовнішньополітичної стратегії. Це, в свою чергу, вплине на їхні відносини зі 

США як сучасним гегемоном [70, c. 583]. 

Наступним важливим питанням у рамках нашого дослідження є 

економічний вимір функціонування гегемонії. Б. Бузан і Р. Літтл 

стверджують, що політична та економічна сфери є відмінними і повинні 

розглядатися окремо [88, c. 316]. Однак, характер сучасної міжнародної 

системи в цілому, і роль у ній гегемонії США, зокрема, не завжди 

підтверджують доцільність відособленого сприйняття і розгляду політичних 

та економічних питань. 

Ідея того, що політика і економіка є нероздільними, взаємопов’язаними 

частинами соціальних реалій є добре відомою [195, c. 19]. Проте сьогодні 

головний виклик полягає у напрацюванні концептуальних рамок, які 

охоплювали би природу цієї взаємодії як на національному, так і на 

транснаціональному рівні, враховуючи, водночас, більш широкий 

геополітичний контекст, у якому такі взаємодії відбуваються [228, c. 47]. 

Потенційну важливість такого підходу можна простежити знову ж таки 

в запропонованому контексті Східної Азії та на прикладі взаємодії цього 

регіону зі США. Зокрема, Східна Азія характеризується тісними відносинами 

між урядом та бізнесом, що є яскравим прикладом того, наскільки насправді 

штучною є спроба аналітичного поділу політики та економіки. При цьому, 

важливим аспектом є те, що такі інститути, як наприклад «держава розвитку» 

(англ. developmental state), яка була вперше запроваджена в Японії і отримала 

широке застосування у всьому регіоні, навряд чи сьогодні процвітала б, якби 

не було холодної війни і конкретних стратегічних пріоритетів, визначених 

американцями [102, c. 139]. США не лише зайняли більш толерантну 

позицію щодо меркантилістів, до етатистських практик яких американські 

політичні діячі ставились з відвертою недовірою, а й сприяли створенню 

ліберальної, динамічної міжнародної економіки, надаючи, таким чином, 
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можливість більшій частині регіону розвиватися шляхом індустріалізації, 

орієнтованої на експорт. 

Таким чином, переваги для США були забезпечені шляхом 

застосування обґрунтованого підходу до міжнародної політичної економії, 

заснованого на врахуванні часових і просторових особливостей міжнародної 

системи, а також впливу на неї з боку американської гегемонії. По-перше, це 

унаочнило, як міжнародна економічна перебудова призвела до змін в 

організації й координації міжнародної економічної діяльності [213, c. 68], і, 

по-друге, – наскільки зросла різноманітність і впливовість приватних 

суб’єктів господарської діяльності у процесах регулювання сучасної 

міжнародної системи [82, c. 589]. 

Варто зауважити, що одним із найбільш важливих аспектів постійного 

зміцнення взаємозв’язку між політичною та економічною могутністю є 

зростання транснаціоналізації і, як наслідок, зміна співвідношення та впливу 

між географічно розмежованими нединамічними політичними акторами й 

потенційно мобільними економічними акторами. Іншими словами, влада не 

стосується виключно політики, й не обмежується національними кордонами 

[68, c. 118]. 

Окремі спостерігачі стверджують, що глобалізація економічної і, у 

випадку необхідності, політичної діяльності генерує зміни, що «за своїми 

масштабами схожі на перехід від феодальної епохи до сучасної 

Вестфальської системи» [165, c. 43]. Тому не викликає здивування зміна 

способів організації економічної діяльності через міжнародну 

реструктуризацію, як і факт трансформації владного авторитету держави 

щодо економічних акторів. Сьогодні триває доволі жвава наукова дискусія 

щодо перспективних наслідків цього процесу й того, наскільки суттєвими є 

відмінності в могутності окремих держав. У будь-якому випадку, очевидною 

тенденцією є те, що приватний сектор бере на себе більшу відповідальність із 

прийняття владних рішень та здійснює вплив на політику у всіх сферах, які 

раніше вважалися виключно прерогативою держави [103, c. 86-87]. 
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Врахування історичних та географічних факторів дає змогу оцінити 

різноплановість впливу низки процесів, пов’язаних із реалізацією 

американської гегемонії. Йдеться про конкретні інтереси, які визначають 

основні напрями діяльності США на міжнародній арені. Зауважимо, що серед 

представників науки про міжнародні відносини, послідовники марксизму та 

представники радикального напряму доклали найбільше зусиль з метою 

пояснити, як саме транснаціональна економічна реструктуризація призводить 

до транснаціоналізації політичної влади класових структур [99; с. 205]. 

Хоча запропоновані ними експланаційні схеми ведуть, як правило, до 

нехтування широкими геополітичними і геостратегічними контекстами, в 

рамках яких такі відносини відбуваються, вони все ж дають змогу 

виокремити важливі аспекти, як наприклад, значення ідеологічної 

легітимності в обумовленні дій держави-гегемона на міжнародній арені. 

Зокрема, яскравим прикладом може бути вплив інтересів фінансового 

сектора на формування сучасної політики США в Східній Азії, який 

призводить до лобіювання подальшої лібералізації економіки, незважаючи на 

виразні ознаки негативного й дестабілізуючого впливу таких процесів у 

регіоні [132, c. 73]. 

За аналогією, систематичне дискурсивне розмивання легітимності 

азійської «держави розвитку», що активно відбувалося після фінансової 

кризи, унаочнює, як переважаючі економічні інтереси та ідеї США 

застосовувалися з метою маргіналізації азійської альтернативи щодо панівної 

неоліберальної американської моделі [134, c. 88]. 

Спосіб, в який «американська могутність» реалізовувалася в 

міжнародній політичній економії змінювався з плином часу, відображаючи 

геополітичні обмеження, нестабільний вплив визначених економічних 

інтересів та позицій окремих міжнародних фінансових інституцій, котрі 

відіграли важливу роль у просуванні і реалізації неолібералізму.  

Втім, після подій 11 вересня 2001 р. США змістили акцент на питання 

безпеки, що призвело до трансформації американської зовнішньої політики й 
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особливостей реалізації американської гегемонії. Зокрема, наслідком 

«війни з тероризмом» для Південно-Східної Азії стало поступове 

перетворення стратегічного співробітництва у необхідну передумову 

економічної допомоги і торгівлі, а також реконфігурації взаємин держав 

регіону [153, c. 112].  

Таким чином, особливості впливу США на формування світового 

порядку, порівняно з періодом холодної війни, зазнали змін. Сучасна позиція 

США в рамках міжнародної системи хоч і залишається надалі панівною, 

однак реалізація американської гегемонії значно диверсифікувалася за 

напрямами й суттєво ускладнилася. 

Завершальною складовою міжнародної системи, на переконання Бузана 

і Літтла, є її соціальний, або соціально-культурний вимір [88, c. 319]. Варто 

зауважити, що, незважаючи на складність оцінок впливу культури на 

міжнародні відносини, значення саме цього параметра у реалізації гегемонії 

важко переоцінити. Особливо, коли йдеться про роль «американської 

ідеології» у динаміці міжнародних відносин другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. 

Розуміння соціокультурного виміру здійснення гегемонії слід 

розвинути з використанням так званого дворівневого підходу. Згідно з ним, 

на першому рівні аналізу йдеться про інструменталізацію збіжних поглядів 

представників лібералізму і послідовників А. Грамші, які наголошують на 

важливості «м’якої сили» в поширенні конкретного світогляду або 

конституціоналізації визначеного набору норм і цінностей [120, c. 25; 187, c. 

118]. Однак, на другому рівні, аргументи на користь потенційного впливу 

«культурних паттернів» можуть бути значно вагомішими та всеосяжними і 

містити як радикально телеологічні, так і винятково європоцентристські 

вимоги [115; 239, c. 294]. 

На перший погляд, обидві складові цього подвійного підходу можуть 

розглядатися, як до певної міри спрощення. Адже у них фактично знехтувана 

історія та значення технологічного й економічного розвитку окремих регіонів 
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світу [144, c. 148]. Тим не менше, коли йдеться про глобальний розвиток, 

то провідну роль у ньому держав Заходу загалом, і США зокрема, важко 

заперечити. Більше того, безсумнівним є також вирішальний вплив останніх 

на перебіг новітньої історії й значення, яке вони відіграли у становленні та 

розвитку сучасної міжнародної системи. Зокрема, на думку Дж. Айкенберрі, 

саме завдяки унікальній здатності впливати на еволюцію процесів, 

пов’язаних з глобалізацією, США скористалися унікальною можливістю 

отримати вигоду від функціонування системи, яку вони безпосередньо 

створили [149, c. 18]. 

Втім, незважаючи на увагу, яку США приділяють соціокультурному 

виміру власного домінування, цілком очевидно, що саме цей аспект їхньої 

гегемонії не лише стикається з опором, але й доволі часто генерує 

протилежний до бажаного ефект [77, c. 129]. Отже, більш наближеним до 

реальності вважаємо розгляд світової культури, як специфічного набору 

інституцій, методів і цілей, які генеруються і підтримуються державами та 

соціальними системами [80, c. 285]. 

Такий підхід доцільно скеровує увагу на складну, багаторівневу 

природу сучасних процесів глобального управління, в яке залучена велика 

кількість акторів. Однак, враховуючи особливу історичну роль США у 

розвитку глобалізації, варто все ж вказати на присутність стабільно 

потужного, іноді навіть вирішального гегемонічного впливу на міжнародні 

процеси. Крім того, США здатні здійснювати поглиблений і довгостроковий 

вплив на культурно-ідеологічному рівні шляхом заохочення інших держав до 

прийому певного набору вигідних для гегемона економічних практик. 

Збереження капіталізму у всіх регіонах світу, на чому неодноразово 

наголошувала С. Стрейндж, не повинно перешкоджати нам усвідомлювати 

той факт, що відмінності між (загалом) капіталістичними порядками є менш 

значними, аніж схожості [227, c. 186]. 

Важливість такого розуміння підтверджується фактом вступу КНР у 

СОТ [111, c. 575]. Така своєрідна «капітуляція» останньої вагомої 
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альтернативи капіталістичній моделі економічного розвитку, цілком 

можливо, є не менш знаковою, ніж закінчення холодної війни та розпад 

СРСР. Адже саме крах соціалізму, який відбувся не без активної участі США, 

забезпечив їм – сучасному гегемону – необхідну перевагу у військово-

політичній, економічній та ідеологічній площинах. 

Один із найважливіших проявів культурної чи ідеологічної гегемонії 

полягає у забезпеченні довгострокових змін у загальному уявленні 

політичних еліт щодо найбільш доречних способів організації економічної і 

соціальної діяльності. Такий відносно диверсифікований, добірний і 

довготривалий наслідок американської гегемонії вважаємо одним із 

найважливіших. Однак, все ж слід зауважити, що сучасні акценти на 

матеріальній могутності – одночасно як на теоретичному, так і на 

політичному рівні, – перетворюють цей вимір гегемонії в один із найбільш 

недооцінених. 

 

4.2. Трансформація гегемонічного статусу США у міжнародних 

відносинах на початку ХХІ ст. 

З огляду на динамічну трансформацію міжнародної системи, 

актуальності набуває питання, чи зможуть США й надалі залишатися 

державою-гегемоном? Щодо цього, державні діячі та політичні аналітики 

різних країн мають відмінні думки, в яких піддається сумніву не стільки 

сучасна позиція США, скільки порушується питання про те, як довго цій 

державі вдаватиметься зберігати власне лідерство на міжнародній арені. В 

основному сторони дискусії погоджуються з тезою, що гегемону буде дедалі 

складніше контролювати сучасні багаторівневі світові процеси. 

Розглядаючи питання трансформації гегемонічного статусу США у 

міжнародних відносинах на початку ХХІ ст., насамперед, слід вказати на три 

ключові чинники, які визначають сучасний характер американської гегемонії, 

а саме: 1) завершення холодної війни; 2) відродження економічних позицій 

США у світі; 3) терористичні атаки 11 вересня 2001 р. та похідна від них 
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(ре)мілітаризація американської зовнішньої політики. Незважаючи на 

безумовну важливість останнього фактору, який мав безпосередній вплив на 

формування зовнішньої політики США, особливо під час адміністрації 

Дж. Буша молодшого, саме кінець холодної війни і становлення 

американського лідерства в однополярній міжнародній системі, є найбільш 

важливими аспектами у довгостроковій перспективі. 

Розглядаючи перший фактор, а саме – завершення холодної війни, –

важливо розуміти, що до 1989 р. і розпаду соціалістичного табору, політика 

США була суттєво обмежена наявністю постійного конкурента. Сам факт 

існування альтернативного центру сили означав, що інші держави могли 

потенційно налаштовувати одну сторону проти іншої. З розпадом СРСР і 

зростанням впливу Китаю, залишається все менше можливостей для будь-

яких масштабних маневрів на міжнародній арені навіть для відносно 

потужних держав, особливо якщо йдеться про загальний характер 

міжнародної економічної політики [89, c. 120-121]. Тут важливо зауважити, 

що, якщо Китай досягне достатнього рівня економічного і військового 

потенціалу, щоб змагатися зі США, то, швидше за все, йому доведеться 

робити це в якості суперника в рамках всеохоплюючої міжнародної системи, 

сформованої американською гегемонією, а не в рамках її нової альтернативи. 

За таких обставин, інтереси США навряд чи опиняться під безпосередньою 

загрозою, а Китай, ймовірно, зіткнеться з обмеженнями тієї системи, яка була 

фундаментом його нещодавнього зростання [46, c. 12; 151, c. 356].  

Таким чином, ідеологічний вимір гегемонії США, який є настільки 

важливим для забезпечення гегемонічного впливу у сучасних міжнародних 

відносинах, зміцнюється не лише за допомогою застосування «м’якої сили», 

яка базується на всеохоплюючому впливі американських культури та 

цінностей, але й за рахунок того, що на сьогодні не існує жодної реальної 

альтернативи ринковому капіталізму [187, c. 89]. Звісно не можна 

заперечувати тривале існування інших популярних різновидів капіталізму, 

проте домінування американського типу капіталістичної системи, як і 
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всеохоплюючий вплив її ринкових принципів, призвели до того, що 

окремі радикально налаштовані науковці визначають домінування США як 

новий безпрецедентний тип імперської гегемонії [136, c. 119]. 

Також варто зазначити, що одним із складових компонентів 

збереження підтримки США у світі є пошук способів контролю й 

координації потужного центру сили в сучасній системі міжнародних 

відносин, яким є Європа. Саме з цією метою Північноатлантичний Альянс  

реалізував політику розширення, у тому числі за рахунок держав – колишніх 

сателітів СРСР [26, c. 22]. Американське керівництво загалом переконане у 

необхідності взаємодії з Європою, як необхідною передумовою 

американської переваги у світі. Водночас, основні суперечки виникають з 

приводу «ціни» та методів досягнення цієї мети, а також рівня заохочення 

європейського центру сили. Американський інтерес до трансатлантичного 

співробітництва буде пропорційним готовності Європи спільно долати 

виклики майбутнього [109]. 

Тим не менше, найбільш революційним у новій стратегії 

Північноатлантичного союзу є вихід за межі традиційної зони 

відповідальності, починаючи з 1999 р. Тільки тоді США отримали достатні 

підстави для побудови однополюсного світу [141, c. 577]. На думку 

американського вченого М. Брауна, це стало виразом глобального виміру 

американської політики, адже йшлося про те, що «НАТО або вийде за межі 

Європи, або втратить будь-яку цінність» [85, c. 99]. Водночас, колега та 

однодумець Брауна – Р. Хантер, який багато років був представником США в 

НАТО, зазначив: «Союзники по НАТО повинні вирішити питання 

розширення власної діяльності за межами Європи – потенційно у Північній 

Африці, за Кавказьким хребтом, на Близькому Сході та у Перській затоці» 

[55]. Слід наголосити, що на всіх цих географічних напрямах уже 

проводиться робота, і країни НАТО визначають свої геополітичні 

можливості.  
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Другим чинником, що визначає стан сучасної американської 

гегемонії, є те, що домінуюче становище США було зміцнене неочікуваною 

й у певному сенсі унікальною трансформацією американської економіки на 

початку ХХІ ст. Побоювання щодо «імперської перенапруги» і занепаду 

гегемонії поступилися обнадійливим прогнозам щодо чергового 

«американського століття» [248, c. 118]. Незважаючи на різкий злет і падіння 

ринкової бульбашки DotCom («Дотком»), що слугувало тривожним і 

своєчасним нагадуванням про те, що велика частина економічного 

відродження країни була фактично заснована на спекуляціях, боргах та 

залежності від іноземного капіталу, у 2000 р. США належала третина 

світового ВВП та загальних витрат на оборону [85, c. 168-169]. Більше того, 

глобальне військове домінування США було досягнуто за мінімальних 

витрат – видатки США на оборону хоч і перевищували сумарні витрати усіх 

інших великих держав світу, проте складали менше 4% від ВВП країни [249, 

c. 28]. Таке домінування було безпрецедентним і стало суттєвим поштовхом 

до формування третьої характерної риси сучасної американської гегемонії – 

(ре)мілітаризації зовнішньої політики США. 

Водночас, не можна не враховувати того, що ситуація, пов’язана з 

американським лідерством, погіршилася через глобальну фінансово-

економічну кризу. Так, ультракапіталістичний курс, яким США рухалися з 

початку 1980-х і який уособлював неоконсервативну стратегію лібералізації 

та глобалізації, вже через двадцять років себе не виправдав. Восени 2008 р. 

колишній глава Федеральної резервної системи (ФРС) А. Грінспен під час 

слухань у комітеті Конгресу США з нагляду та урядової реформи був 

змушений визнати власну причетність до іпотечної кризи, виникнення 

загрози пенсійним накопиченням і зростання безробіття. Він заявив, що 

«недооцінював можливі ризики та надто вірив у вільний ринок, який, 

начебто, здатний оцінювати ризики краще, ніж держава», і, що сучасна 

унікальна криза, яка трапляється раз чи два на сто років, «перевернула його 

розуміння про те, як взагалі функціонує ринок» [200].  
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Найпомітнішим наслідком кризи стало те, що вже до 2009 р. ВВП 

США на 70% складався зі споживчих витрат. На решту, тобто сучасні 

технології, інформаційно-індустріальний комплекс і аграрний сектор, 

припадало менше 30% ВВП країни. Таким чином, у реальній, а не 

віртуальній економіці США зайнято не більше 20-25% працездатного 

населення країни. Інші ж громадяни є своєрідним «тягарем», який забагато 

споживає, водночас не виробляючи нічого значного в економічному плані 

[161, c. 329]. 

Інша причина системної кризи, епіцентром якої стали провідні країни 

Заходу, пов’язана зі ще одним аспектом теорії і практики неолібералізму – 

постіндустріалізмом. Економічна глобалізація створила необхідні умови для 

експорту не лише фінансового капіталу, товарів і послуг, але й для прямих 

іноземних інвестицій та залучення високих технологій. Результатом стратегії 

постіндустріалізації став перехід промисловості з країн «світового центру» 

до країн «світової периферії», а, відтак, і розширення виробничої та 

фінансової асиметрії у стосунках між ними [196, c. 18]. 

Так, для прикладу, нічим не забезпечену величезну масу доларів і євро 

спрямовують до Бразилії, Китаю, Індії, Індонезії та інших країн-виробників, 

які перетворюють їх на споживачів товарів зі США та Європи. Зокрема, за 

оцінками інвестиційного банку Голдмен Захс (Goldman Sachs), щорічний 

сукупний прибуток Бразилії, Росії, Індії і Китаю зростатиме швидше ніж 

відповідний показник США, Японії, Німеччини, Великої Британії й Італії, 

взятих разом. За їхніми ж прогнозами, до 2025 р. темпи економічного 

зростання БРІКС мали удвічі перевищити аналогічний сукупний показник 

країн «великої сімки» [91, c. 64]. Незважаючи на те, що формулювання цього 

прогнозу є вже не настільки актуальним у зв’язку із припиненням існування 

БРІКС у 2015 році, його наслідки для США залишаються відносно 

незмінними. 

Окрім Китаю, який поступово стає основним двигуном світової 

економіки, й Індії, що також динамічно розвивається, Бразилію й Індонезію 
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можна вважати країнами, що здатні наздогнати розвинені країни Європи 

за основними економічними показниками [49, c. 249; 255, c. 1095]. У цьому 

плані цілком природнім може бути припущення про прогресуюче старіння 

таких понять, як «глобальна Північ» і «Південь», «Схід» і «Захід», 

«розвинені країни» і «країни, що розвиваються», а також «країни, що 

приєдналися» і такі, що «не приєдналися».  

Тим не менше, не дивлячись на те, що двадцять років поспіль курс 

долара був досить високим, скорочення американського експорту не 

відбулося, а Всесвітній економічний форум оцінює сьогодні економіку США 

як найбільш конкурентоздатну в світі. Більше того, на сьогодні в 

американську економіку вкладаються сотні мільярдів доларів, а американські 

компанії вельми успішно освоюють нові ринки та галузі [22].  

Упродовж останніх 30 років середньорічне зростання ВВП у США 

було більшим за 3%, що істотно переважає аналогічні показники Європи і 

Японії. Зростання продуктивності праці вже п’ятнадцять років перевищує 

2,5%, що на цілий процентний пункт вище за усереднені показники у країнах 

Європи [250, c. 65]. Хоча переваги США з темпів зростання на сьогодні не 

вважаються настільки вагомими, як у минулому, і в найближчі декілька років 

їхня динаміка більше нагадуватиме ситуацію в інших передових промислово 

розвинених країнах, однак теза про величезні розміри, динамічність та 

інноваційність економіки США сьогодні все ще залишається актуальною 

[250, c. 92]. 

Розглянемо, наприклад, так звані «галузі майбутнього». У найближчі 

50 років розвиток нанотехнологій (сфера, пов’язана з управлінням матерією 

на атомному і молекулярному рівні) призведе до надзвичайно потужних 

проривів в науці і техніці. За кількістю спеціалізованих наноцентрів США 

сьогодні перевершує три інші країни – ФРН, Британію і Китай. Окрім того, 

американці запатентували більше відкриттів у сфері нанотехнологій, аніж 

решта країн світу, що свідчить про їхню феноменальну здатність 

перетворювати абстрактну теорію на конкретну продукцію [250, с. 117].  
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Звичайно незаперечним є той факт, що промислове виробництво, 

поступово переміщається зі США в країни, що розвиваються, перетворюючи 

американську економіку на «виробника послуг». Це викликає обґрунтоване 

занепокоєння в багатьох американців. Тим не менше, розвиток галузей 

обробки в країнах Азії слід сприймати в контексті глобальної економіки. 

Зокрема, кореспондент Атлантік Манслі (Atlantic Monthly) Дж. Феллоуз 

провів рік у Китаї, безпосередньо досліджуючи цей «промисловий 

локомотив», і переконливо обґрунтував тезу про те, що аутсорсинг не лише 

не шкодить, але й укріплює міжнародну конкурентоздатність американської 

економіки [105]. Адже найбільший прибуток дає не виготовлення, а розробка 

і збут продукції – тобто сфери, в яких США, як і раніше, займають провідні 

позиції. 

Третім чинником, що вплинув на сучасний характер американської 

гегемонії ми визначили терористичні атаки 11 вересня 2001 року, як такі, що 

за будь-яких обставин викликали б невідкладний перегляд американської 

зовнішньої та внутрішньої політики. Тут варто зазначити, що ще до цих 

подій адміністрація Дж. Буша молодшого продемонструвала виразну 

готовність до відмови від будь-яких багатосторонніх угод, які були би 

невигідними для США. Такий підхід, як уже йшлося, був підтриманий (і 

обґрунтований) низкою впливових на той час неоконсервативних радників 

при адміністрації президента і частиною наукової еліти країни [96, c. 318]. У 

цьому контексті, тогочасний міністр оборони США Д. Рамсфельд доволі 

швидко визнав, що події 11 вересня і наступна «війна з тероризмом» були 

унікальною можливістю застосувати безпрецедентну могутність США та 

«перекроїти світ» [76, c. 227]. У підсумку, американські політики початку 

ХХІ ст., як і їхні попередники в період після Другої світової війни, прагнуть 

нав’язати власне бачення можливого нового світового порядку. Проте, на 

відміну від гегемонії минулого, характер сучасної гегемонії є менш 

мультилатеральним. Наприклад, у сфері безпеки американська політика стає 

все більш односторонньою. Це було, зокрема, сформульовано у відносно 
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новій доктрині «випередження». Натомість, в економічній сфері все 

частіше простежується схильність до розвитку співпраці США з іншими 

акторами на двосторонній основі [146, c. 84]. 

Тим не менше, сучасна гегемонія все ж має спільні риси з гегемонією 

попередньої епохи: як і під час холодної війни, так і у новій «війні з 

тероризмом» існує чітка взаємопов’язаність безпекових і економічних 

питань. Це, насамперед, простежується у тому, як США використовують 

свою могутність для забезпечення дотримання власного всеосяжного 

стратегічного порядку денного. Втім, на відміну від ситуації холодної війни, 

сьогодні не існує протилежного блоку, який слугував би притягальним 

чинником для незадоволених політикою США акторів чи їхніх суперників. 

Тому наслідки спроб США систематично пов’язувати питання, що 

стосуються безпеки і торгівлі, чітко обумовлюють поведінку менш 

потужних, проте стратегічно важливих союзників. Для прикладу, Таїланд, що 

одним із перших приступив до активної боротьби з глобальними 

«терористичними загрозами», керувався, насамперед, не стільки питаннями 

міжнародної безпеки, скільки бажанням укласти двосторонню угоду про 

вільну торгівлю зі США [164, c. 89]. Таким чином, США не лише захищають 

власні національні інтереси, але й руйнують підвалини багатосторонності у 

міжнародних зносинах, запроваджуючи, водночас, вигідний їм двосторонній 

формат взаємозв’язків. 

Відштовхуючись від окреслених трьох чинників, що визначають 

сучасний характер гегемонії США, логічним є питання щодо майбутнього 

американського домінування. 

Беручи до уваги історію й закономірності становлення американської 

гегемонії, проаналізовані в попередньому розділі, можна дійти висновку, що 

нещодавні зміни в характері гегемонії США є доволі істотними й означають 

її трансформацію від радше консенсусної, багатосторонньої форми реалізації, 

яка переважала впродовж більшої частини післявоєнного періоду, до більш 

одностороннього та всеосяжного формату американського домінування.  
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Сьогодні складно однозначно стверджувати, чи буде така політика 

США тривалою і чи не намагатимуться інші країни «збалансувати» 

американську могутність, як це передбачають представники реалістичного 

напряму теорії міжнародні відносин. Проте, це аж ніяк не означає, що дії 

сучасного гегемона на міжнародній арені залишаються без наслідків та є 

цілком автономними. Для прикладу, економічна ситуація в США суттєво 

залежить від зміни світових фінансових ринків, від припливу іноземного 

капіталу тощо. Крім того, незважаючи на безсумнівну економічну могутність 

США, витрати цієї держави на реальне використання латентної військової 

переваги є доволі істотними [188, c. 258]. 

Іншим та мабуть найбільш яскравим прикладом обмеженого характеру 

американської могутності стала війна в Іраку, де схильність США до 

односторонніх дій проявила себе чи не найбільше. Військова кампанія з 

встановлення порядку і «зміни режиму» в Іраку, виявилися надзвичайно 

дорогою, жорстокою і довготривалою [126, c. 19]. Однак, найбільш 

негативним наслідком стала необхідність використання мультилатералізму з 

метою подолання наслідків вторгнення в Ірак: критика на адресу ООН з боку 

США, основним акцентом якої були звинувачення у недієвості цієї 

організації, була замінена на прохання про допомогу у вирішенні іракського 

конфлікту. Згодом стали очевидними негативні наслідки мілітаризації 

американської зовнішньої політики – вартість військової кампанії в Іраку 

постійно зростала, що в поєднанні з ідеологічною прихильністю до зниження 

податків в таборі прихильників республіканців, суттєво послабило 

економічну позицію США [146, c. 99]. 

Таким чином, будь-які довгострокові прогнози щодо майбутнього 

американської гегемонії, реалізовані на основі врахування швидкої та 

мінливої динаміки сучасного міжнародного середовища, можуть виявитися 

недостатньо обґрунтованими. Однак доцільно окреслити ключові чинники, 

які з’явилися у підходах адміністрацій США до зовнішньої політики, 

починаючи з президентства Дж. Буша молодшого, які, швидше за все, 
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впливатимуть на реалізацію американської гегемонії протягом декількох 

наступних десятиліть.  

Насамперед, зауважимо, що значною перевагою американської 

гегемонії впродовж більшої частини післявоєнного періоду була доцільність 

її існування з погляду союзників, які трактували домінування США, як 

вигідне для себе. Наприклад, безпрецедентний економічний підйом Східної 

Азії та нездатність будь-якої з країн цього регіону кинути виклик 

американській гегемонії, слід розглядати саме в цьому контексті [102, c. 136]. 

Ключовим питанням сьогодні є те, чи схожа поступливість з американського 

боку щодо країн Азії, Європи чи навіть Латинської Америки буде 

довготривалою, якщо США і надалі продовжуватимуть надавати перевагу 

односторонньому підходу у здійсненні власної політики у міжнародному 

середовищі. Адже у той час, коли взаємозалежність та економічна інтеграція 

між державами світу стають все важливішими аспектами міжнародних 

відносин, коли з’являються нові моделі глобального управління, які 

вимагають більш тісної взаємодії між окремими акторами, використання з 

боку США односторонніх дій, може загрожувати ключовим елементам 

міжнародної системи, у створенні якої вони відіграли настільки важливу 

роль. Отже, бажаючи того, чи ні, гегемонія США надалі визначатиме 

світовий порядок, в якому вони залишатимуться надзвичайно важливою 

частиною. 

Звертаючись до питання про можливе послаблення американського 

глобального лідерства, зазначимо, що принаймні до середини поточного 

століття істотного падіння могутності єдиної сучасної наддержави не 

відбудеться. Так, за підрахунками експертів Фонду Карнегі, Китаю 

знадобиться не менш як 47 років, щоб зрівнятися зі США за рівнем прибутків 

на душу населення, Індії – 123 роки. Водночас, у політичній сфері 

твердження про збереження за США статусу наймогутнішої держави світу 

знайшло відображення не лише в програмних зовнішньополітичних 

документах президента Б. Обами [62, c. 23], але й присутнє у риториці 
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новообраного президента Д. Трампа [219; 251]. Більше того, 

порівняльний аналіз як американських політологічних матеріалів і дослідних 

розробок, так і реальної поведінки США на міжнародній арені впродовж 

останніх років, дає змогу зробити узагальнення щодо засобів і методів, за 

допомогою яких ця країна має намір зміцнювати власну гегемонію. Так, на 

нашу думку, до сьогодні сформувалися чотири основні напрями гегемонічної 

політики США: 

 модернізація військової могутності; 

 використання інформаційно-технологічної переваги; 

 застосування фінансово-економічних важелів (макроекономічний 

вплив та санкції); 

 встановлення ідеологічної гегемонії. 

Кожен з цих напрямів, зрозуміло, заслуговує більш докладного 

розгляду, адже це сприятиме кращому розумінню трансформації 

гегемонічного статусу США на міжнародній арені у ХХІ ст. 

По-перше, застосування сили було і залишається провідним 

компонентом і основою американської зовнішньої політики. Наприклад, у 

документі «Оцінки стратегічної ситуації 1997 р.», що був підготовлений 

Національним оборонним університетом та Інститутом національних 

стратегічних досліджень під патронатом міністерства оборони США, 

йдеться: «З урахуванням широкого спектру ймовірних подій, США в 

найближче десятиліття зіткнуться з необхідністю забезпечити для себе 

широкі військові можливості. Незалежно від того, який варіант силової 

моделі оберуть для себе США, їхні збройні сили повинні будуть одночасно 

враховувати перспективи революції у військовій справі, підтримувати рівень 

боєздатності, необхідний для ураження противника в різних регіонах, а 

також бути спроможними до ведення численних операцій з підтримання 

миру» [94, c. 33-34]. 

По-друге, можливість використання США власних можливостей у 

сфері інформаційних технологій була найбільш чітко визначена в статті 
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«Інформаційна перевага Америки», авторства двох відомих 

американських експертів – Дж. Ная і В. Оуенса, опублікованій у впливовому 

журналі «Foreign Affairs» (1996 р.). Зокрема, у ній йдеться, що «[у сучасному 

світі] знання – є більшою силою, ніж будь-коли раніше. Країна, що здатна 

успішніше за інших очолити інформаційну революцію, буде потужнішою за 

будь-яку іншу. У найближчому майбутньому такою країною будуть США. 

Америка має очевидну перевагу у військовій могутності й економічному 

потенціалі. Але її суттєвішою перевагою є здатність збирати, обробляти, 

використовувати та поширювати інформацію, і ця перевага [США], 

найімовірніше, збільшиться у найближче десятиліття. Вона базується на 

інвестиціях холодної війни та відкритого суспільства Америки, завдяки чому 

США лідирують у провідних засобах зв’язку, технології обробки інформації, 

космічному спостереженні, прямому мовленні, високошвидкісних 

комп’ютерах і володіють безпрецедентною здатністю інтегруватися в 

комплексну інформаційну систему» [161, c. 395-396]. 

По-третє, фінансово-економічний аспект сучасної гегемонії США є 

найбільш багатоплановим і, відповідно, доволі складним для вичерпної 

характеристики. У зв’язку з цим, пропонуємо виділити декілька 

найістотніших його компонентів: 

• Факт використання національної валюти США – долара як 

основної міжнародної резервної валюти, або універсального засобу 

розрахунків та оцінки в системі світових економічних зв’язків, надає цій 

країні безумовні геоекономічні переваги. Тому США надзвичайно обережно 

ставляться до потенційної появи іншої міжнародної валюти, здатної скласти 

конкуренцію долару. Наприклад, американці дуже активно опирались появі 

євро як єдиної валюти Європейського Союзу [12]. 

• Активна діяльність міжнародних фінансових інституцій – 

Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) та Світового Банку (СБ), в яких 

США ще з часу заснування відіграють провідну роль. Відповідно, МВФ і СБ 
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здійснюють доволі специфічну політику стосовно країн-клієнтів, що 

часто враховує та відображає зовнішньополітичні інтереси США [94, c. 34]. 

• «Забезпечення свободи доступу» до джерел найважливіших 

природних ресурсів у багатьох ключових районах світу, що стало одним із 

пріоритетних напрямів геостратегії США в останні роки. Зокрема, у 

контексті здійснення цієї геостратегії можна розглядати не лише операцію 

«Буря в пустелі» з подальшим збереженням постійної військової присутності 

США в зоні Перської затоки, але й маневри Вашингтону щодо затвердження 

зони особливих інтересів США у басейні Каспію (де знаходяться значні 

поклади нафтогазових ресурсів), та численні спроби розширити сферу 

американського впливу на Балканах [246, c. 88]. 

• Застосування різноманітних економічних санкцій проти 

невигідних Вашингтону іноземних держав та урядів останнім часом стає 

фактично невід’ємною складовою зовнішньої політики США. Наприклад, 

сьогодні під тиском американських санкцій перебуває значна кількість 

держав, зокрема, КНДР, Росія та ін. [106] 

По-четверте, ідеологічний вимір американської гегемонії посідає 

провідне місце у геополітичній стратегії США. На нашу думку, одним із 

сучасних критеріїв, що визначає глобальний статус країни-лідера є її 

здатність виконувати системотворчу роль. Так, наприклад, відомий 

російський політолог-міжнародник О. Богатуров запропонував схему ієрархії 

держав, яка була побудована на наступних показниках: 

• збройна сила, придатна для використання з метою встановлення 

контролю за поведінкою інших держав; 

• економічна могутність, як передумова здатності підтримувати власну 

силу; 

• ідеологічний вплив, пов’язаний із виникненням у інших держав 

бажання добровільно підкорятися лідеру, прислуховуватися до його 

думки чи просто імітувати його поведінку [9]. 
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Варто зауважити, що у специфічних умовах сучасної світової 

системи силове врегулювання політичних чи, тим більше, економічних 

процесів стає надто неефективним, щоб його можна було вважати дієвим 

інструментом. Тому, військовий потенціал США навряд чи можна розглядати 

як провідний чинник їхньої могутності. Більше того, будь-які військові дії на 

сучасному етапі існування міжнародної системи неминуче спричинятимуть її 

дестабілізацію. Зі свого боку США, як жодна з інших великих держав, 

зацікавлені саме у збережені міжнародної стабільності, оскільки вона є 

головною умовою їхнього добробуту та розвитку [246, c. 88].  

Таким чином, елементи імперської політики та стратегії США, прояви 

яких викликали значний резонанс у світі є, на нашу думку, ідеологічно-

світоглядним рудиментом холодної війни та інших періодів протистояння (а 

відповідно й взаємодії) з гегемонами минулого. Вони, радше, заважають, а не 

сприяють реалізації актуальних зовнішньо- та внутрішньополітичних завдань 

США щодо утримання ними позиції гегемона [12]. 

Перемога на президентських виборах у США Д. Трампа викликала не 

лише внутрішньодержавну напруженість, але й поставила під сумнів 

майбутнє міжнародної системи, яку ця країна ретельно вибудовувала 

впродовж останніх десятиліть. Д. Трамп, як і всі американські президенти 

продовжує захищати фундаментальні стратегічні інтереси США, що 

залишаються незмінними впродовж 240 років: забезпечення фізичної безпеки 

держави, економічного добробуту її громадян та американського способу 

життя. Однак, перцепція міжнародного середовища з боку нового президента 

та його розуміння загроз фундаментальним стратегічним інтересам США, 

суттєво різниться від позицій його попередників. 

Можна стверджувати, що у світогляді нового президента США домінує 

уявлення щодо трьох основних небезпек: 

1) Загроз з боку «радикального ісламу», що створює екзистенціальну 

«цивілізаційну» загрозу для США, а тому її слід ліквідувати раз і назавжди; 
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2) Загроз для економіки США через несправедливі торговельні 

угоди та практики з боку основних американських конкурентів. Зокрема, на 

переконання Трампа, «згубні торгові угоди» як НАФТА спустошують 

американське виробництво і сприяють зниженню винагороди для мільйонів 

американських працівників. Наголосимо, що президент США відмовився 

підписати угоду про Транс-Тихоокеанське партнерство (ТТП), окресливши її 

як «насильство» над власною країною. 

З перспектив Трампа, Китай є ворогом № 1 для США в економічній 

сфері. Якщо Трамп часто звинувачував Японію в «економічному хижацтві» 

проти Сполучених Штатів в 1980-х роках, то сьогодні він стверджує, що «ми 

(тобто США – М.П.) вже знаходимось у стані торгової війни з Китаєм, у 

якій Пекін наразі перемагає» [106; 251]. 

3) Загроз через нелегальну імміграцію, темпи і масштаби якої, на 

переконання Д. Трампа, коштували тисячам американських громадян 

робочих місць, призвели до зниження заробітної плати й погіршення умов 

проживання, навчання, сплати податків та погіршення умов життя. 

Більше того, пов’язуючи це питання з питанням терористичної загрози, 

Д. Трамп постійно зображає мусульманських біженців, іммігрантів та їхніх 

дітей як «троянського коня» з поширення радикального ісламу в США. 

У відповідь на ці загрози, новий президент США ініціював нову 

національну стратегію «Америка на першому місці» (англ. America First), яка 

містить чотири основні складові: 

По-перше, запровадження нової політики в економічній сфері, яку 

головний стратег Білого Дому С. Беннон визначає як «економічний 

націоналізм» [219]. З метою її започаткування Д. Трамп відкликав США з 

ТТП. Він також пообіцяв переглянути участь країни в НАФТА, якщо Канада 

і Мексика не виконають умови США. Крім цього, новий американський 

президент пригрозив введенням нових несприятливих тарифів для КНР та 

інших держав, що беруть участь у нечесній торгівлі [106]. 
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По-друге, запровадження радикальної політики національної 

безпеки, яка передбачає побудову стіни на кордоні США з Мексикою; масові 

депортації нелегальних іммігрантів (починаючи з тих, щодо кого відкрите 

кримінальне провадження); ймовірну заборону прийому сирійських біженців; 

заборону легальної імміграції  з низки мусульманських країн; реєстрацію 

усіх мусульман, що проживають на території США та їхню перевірку щодо 

екстримістських переконань [251]. 

По-третє, новий «трансакціоналізм», який є центральною складовою 

нової зовнішньої політики США. Він, зокрема, передбачає, що Сполучені 

Штати повинні співпрацювати з будь-якою державою світу, якщо це 

сприятиме реалізації американських стратегічних інтересів, навіть у випадку, 

якщо потенційний партнер не поділятиме американських цінностей. Як 

найбільш бажана розглядається стратегічна перебудова співпраці з Росією. 

Саме цю країну Трамп та окремі з його радників трактують як природного 

партнера США не лише в боротьбі проти ісламських екстремістів, але як 

потенційного союзника у можливому протистоянні з Китаєм. 

По-четверте, новий президент США оголосив плани щодо потужної 

мілітаризації. Зокрема, під час передвиборної кампанії Трамп закликав до 

примноження морських, повітряних і сухопутних військ США, а також до 

інвестування в нові засоби ведення війни, вдосконалення кібер- та ядерної 

зброї. Кінцевою метою, на переконання Трампа, є нарощення військового 

потенціалу для стримування потенційних супротивників, а не участь у 

військових авантюрах на міжнародній арені, чи зміцнення існуючих альянсів 

за участю США [106]. 

Таким чином, велика стратегія новопризначеного президента США 

Д. Трампа суперечить багаторічними традиціям американської зовнішньої 

політики і створює істотну загрозу для ліберального міжнародного порядку, 

який не лише сприяв процвітанню цієї держави протягом останніх семи 

десятиліть, але й виступав гарантією її національної безпеки. Ця стратегія 

покликана ізолювати США від існуючих союзників, відмовитися від ролі 
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світового поліцейського, кинути виклик Китаю та всьому арабському 

світу, співпрацювати з Росією, яка роками була основним суперником США 

на міжнародній арені. Наслідком її втілення може стати колапс міжнародного 

порядку, який США вибудовували десятиліттями й у якому вони були 

беззаперечним лідером. 

Саме з цією метою США, як гегемон у міжнародній системі (навіть в 

умовах послаблення власних лідерських позицій), готові застосовувати як 

«м’яку», так і «жорстку» сили. Більше того, цю тезу підтверджує сучасна 

зовнішня політика США.  

І нарешті, варто зазначити, що США упродовж наступних двох-трьох 

десятиліть здатні оволодіти ключовими світовими позиціями на таких 

напрямах: 

• у Північній Америці та у Західній півкулі; 

• в усіх чотирьох океанах та космосі; 

• у військовій могутності та військових дослідженнях; 

• на основних світових ринках, у науці та практичних розробках; 

• в інформаційній революції; 

• у продуктивності праці; 

• у залученні талановитих іммігрантів; 

• у світовій університетській освіті; 

• у провідних засобах масової інформації; 

• у популярній культурі та залученні симпатій молоді; 

• у міжнародній допомозі [43, c. 15-16]. 

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що США, як мінімум до 

кінця першої половини цього століття залишатимуться глобальним 

економічним, військово-політичним і науково-технологічним лідером, який 

розбудовуватиме свої відносини з союзниками і рештою країн світу, 

виходячи з цілей збереження власного статусу наддержави та захисту від 

глобальних викликів і загроз. 
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4.3. Потенціал та сценарії утвердження нової гегемонії у сучасних 

міжнародних відносинах 

У ХХІ ст. відбулася зміна умов для глобального чи регіонального 

лідерства. Такі стратегічні та політичні фактори як контроль над світовими 

грошовими потоками, визначення міжнародного порядку денного, 

застосування військової сили в ключових регіонах, а також реалізація 

ідеологічного впливу на інші країни та регіони світу, стали незамінними 

атрибутами впливової держави. У цьому контексті актор, що дотримується 

всіх вказаних умов краще за інших, володіє реальною здатністю до примусу 

й може ефективного реалізувати її щодо інших держав, зможе встановити 

власну регіональну гегемонію. Більше того, такий актор зможе претендувати 

на статус глобального центру сили, якщо він поширить свій вплив на весь 

світ.  

З метою визначення потенційних можливостей та окреслення 

можливих сценаріїв утвердження нової гегемонії у сучасних міжнародних 

відносинах, вважаємо за необхідне проаналізувати спершу відносини 

могутності початку ХХІ ст. Для цього пропонуємо врахувати три особливі 

складові цих відносин, а саме: 1) нове безпекове середовище, що 

сформувалось наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; 2) глобальний баланс сил 

на початку ХХІ ст., а також його вплив на трансформацію умов становлення 

регіонального та глобального лідерства; 3) сучасні тенденції у сфері відносин 

могутності. 

По-перше, розглядаючи зміни, які відбулися у безпековому середовищі, 

слід зауважити, що переважання оптимізму щодо перспектив покращення 

ситуації у сфері безпеки в світі, який поширився зі завершенням холодної 

війни, не було тривалим. Завершення ХХ ст. супроводжувалося виникненням 

нових різновидів конфліктів з етнічним, релігійним та навіть племінним 

забарвленням, які не були характерними для періоду холодної війни. 

Паралельно з цими конфліктами, виникли нові форми загроз з боку нових 

учасників міжнародних відносин, які до того часу недооцінювалися або 



 174 

ігнорувалися національними акторами, безпекові структури яких 

зосереджувалися, в основному, на протидії традиційним військовим 

загрозам. Зокрема, пріоритетними питаннями порядку денного міжнародної 

безпеки стали тероризм і організована злочинність, що здійснювалися 

недержавними групами та вибірково підтримувалися окремими державами 

задля досягнення власних національних інтересів [112, c. 38-39]. 

По-друге, процес реконструкції міжнародної системи, що розпочався в 

період після завершення холодної війни триває й сьогодні, тяжіє до 

встановлення багатополярного світового порядку. Водночас, беззаперечним є 

той факт, що міжнародне середовище стає більш хаотичним. Серед причин 

існування таких тенденцій слід виокремити наступні:  

1) Функціональна неефективність та відсутність механізмів реального 

впливу міжнародних інституцій, відповідальних за збереження миру та 

безпеки; 

2) Перетворення таких стратегічних ресурсів як вода, нафта і 

природний газ на джерела політичного впливу, а відтак – зарахування їх до 

важливих безпекових чинників; 

3) Енергетичне суперництво могутніх акторів; 

4) Загострення етнічних та релігійних проблем, врегулювання яких 

ускладнюється через інструменталізацію концепцій демократії, поширення 

прав людини і боротьбу з тероризмом; 

5) Посилення дисбалансу між регіонами в процесі глобалізації [218, c. 

189-191]. 

Варто зазначити, що фундаментальним викликом ХХІ ст. є відсутність 

інституційних рамок для боротьби з масштабними, далекосяжними і 

складними проблемами глобального характеру. Вчені виділяють загалом 

чотири основних типи інституційого дефіциту, які свідчать про необхідність 

реформ сучасного міжнародного порядку: 

- Співвідношення сил у Раді Безпеки ООН, яке склалося за підсумками 

Другої світової війни. Якщо значна кількість членів ООН вимагає рівності, то 
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окремі розвинуті держави, як наприклад, ФРН чи Японія домагаються для 

себе привілейованого статусу в цьому органі). 

- Співвідношення голосів у так званих Бреттон-Вудських установах 

(Світовий Банк, МВФ), необхідність зміни якого була задекларована в Сіетлі 

1999 р. 

- Схильність Сполучених Штатів Америки до одностороннього 

використання власного військового, економічного, інформаційного та 

політичного потенціалу з метою реалізації національних інтересів. 

- Необхідність подолання спеціалізованими агентствами сучасних 

проблем, що були викликані загальною взаємозалежністю держав світу [81]. 

Б. Бузан стверджує, що сьогодні існують три домінуючі теоретичні 

напрями, які намагаються пояснити безпекове середовище після закінчення 

холодної війни, а саме: неореалізм, глобалізм і регіоналізм [89, c. 13]. 

Зокрема, представники неореалістичного напряму вважають, що 

міжнародний порядок, як і раніше, є державоцентричним, а розподіл сил у 

міжнародній системі, відповідно, змінюється від однополярності до 

багатополярності й навпаки. На противагу неореалістам, глобалісти 

поєднують культурний, транснаціональний і міжнародний економіко-

політичний підходи й зосереджуються на структурній ролі неурядових 

акторів міжнародної системи (корпорації, міжнародні неурядові організації, 

міжурядові організації та організації, спрямовані на розвиток громадянського 

суспільства тощо). Більше того, на думку представників глобалістського 

напряму, ці актори контролюють міжнародний капітал, технології, 

інформаційні потоки та діяльність міжнародних організацій, а держава є 

лише гравцем у глобальній мережі. І нарешті, представники регіоналізму 

наголошують на тому, що регіональні проблеми, які супроводжуються 

зникненням біполярності та слабких гравців в асиметричній міжнародній 

системі, сприяють перенесенню внутрішньодержавної ситуації кожної 

національної держави на перший план її діяльності у міжнародних 
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відносинах, а також фокусують на геополітичній та геоекономічній 

ситуації у близькому оточенні [161, c. 49]. 

Терористичні атаки 11 вересня 2001 р. стали одним із найважливіших 

чинників, що мали значний вплив на формування нового світового порядку. 

Адже, у той час, як терор став способом використання сили слабкими 

учасниками міжнародних відносин в асиметричній системі міжнародних 

відносин, він також вплинув на подальшу активну мілітаризацію 

американської зовнішньої політики. З перспектив теорії міжнародних 

відносин, складовою якої є теоретизування щодо питань конфліктів та 

міжнародної безпеки, тероризм існував завжди, однак після подій 11 вересня 

2001 р., спектр його наслідків став суттєво ширшим, спричиняючи загальне 

занепокоєння, яке підживлювали теорії змови [181, c. 219-220]. 

Фрагментація, невизначеність, сумніви і страх почали домінувати в новій 

міжнародній системі. 

Загалом, глобальні виклики міжнародній безпеці у перші роки ХХІ ст. 

були значно різноманітнішими у порівнянні з викликами ХХ ст. Зменшився 

традиційний зв’язок між національним суверенітетом і безпекою держави. 

Війна перестала бути виключно державною проблемою, як це було раніше. 

Поодинокі війни, які у минулому велися розвиненими країнами, у 

майбутньому вестимуться з мінімальним застосуванням зброї масового 

ураження їх метою буде встановлення контролю над суперником та його 

роззброєння [250, c. 28].  

І нарешті, по-третє, – аналізуючи сучасні тенденції відносин 

могутності, слід наголосити на тому, що цей аспект безпосередньо залежить 

від двох попередніх. Адже на нього впливає як розстановка сил на 

міжнародній арені, так і характер їхньої взаємодії. 

Існує низка підходів до класифікації центрів сили. Найчастіше 

виділяють категорійний (геополітичний, економічний центр сили тощо) та 

географічний (глобальний, континентальний центр сили тощо) підходи. 

Зокрема, геополітичні центри сили визначаються як «держави або групи 
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держав, здатні розвивати джерела могутності як всередині, так і за 

межами власної території, а також впливати на ці джерела з метою 

отримання більшої користі, порівняно з іншими державами» [171]. У цьому 

контексті геополітичні центри сили класифікуються на: 1) глобальні (США); 

2) континентальні (Китай, Росія); 3) регіональні (Індія, Бразилія, Іран, 

Японія); 4) об’єднані (НАТО, Шанхайська організація співробітництва); 5) 

обмежені (Канада, Мексика, Туреччина, Ізраїль, Південна Корея). Водночас, 

ЄС, НАФТА та АТЕС визначаються як економічні центри сили [89, c. 65-67]. 

У таблиці (Табл. 4.1.), подано прогнози щодо подальших тенденцій у 

світовому виробництві на основі дослідження Р. Таммена та Я. Куґлера 

(подано у відсотках – %) [231, c. 115-118].  

Табл. 4.1. 

Тенденції у світовому виробництві могутніх акторів 

Держава 
Рік 

1945 1975 2005 2020 2050 

США 60 55 30 30 20 

Китай 10 - 20 30 35 

ЄС 20 30 40 25 15 

Індія 8 8 8 20 30 

Джерело: [Tammen, Kugler Chatham, NJ 2000 P.XX] 

 

З огляду на наведені дані, можна припустити, що вже у 2020 р. Китай 

наздожене США, досягаючи 30% від рівня світового виробництва. Більше 

того, за цими параметрами Китай та Індія випередять США вже в цьому 

десятилітті. Крім того, передбачається, що баланс сил зміститься від 

західного блоку (США і ЄС) на Далекий Схід (Китай і Індія). Прогнозується, 

що частка західного блоку в світовому виробництві знизиться до 35%, а 

частка Далекого Сходу зросте до 65%. 

З метою визначити, як розвиватимуться відносини могутності у 

міжнародній системі і як буде змінюватися баланс сил між впливовими 
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акторами протягом цього століття, слід вдатися до актороцентричної 

перспективи. Додатковим елементом для розуміння динаміки міжнародних 

відносин є характер відповіді на п’ять сучасних геополітичних питань:  

 Щодо перспектив відносин між ЄС та США;  

 Щодо перспектив Китаю як конкурента США; 

 Щодо статусу РФ;  

 Щодо незалежної політики Японії в безпековій сфері; 

 Щодо позиції регіональних центрів сили, зокрема Індії, Бразилії та 

Ірану.  

Беручи до уваги виділені складові відносин могутності, які 

сформувалися на початку нашого століття, зосередимося на кожному з цих 

п’яти питань й проаналізуємо потенційні сценарії утвердження нової 

гегемонії у сучасних міжнародних відносинах. 

Розглядаючи перспективи у відносинах між ЄС та США, наголосимо, 

що ЄС, через низку проблем внутрішнього розвитку, далекий від статусу 

сили, здатної кинути виклик США у першій чверті цього століття. Він 

суттєво відстає від сучасного гегемона як у військовій, так і в політичній 

площині, а також демонструє брак рішучості у врегулюванні поточних 

проблем. 

ЄС знадобиться багато часу, щоб досягти такого рівня політичної 

інтеграції, який би дозволив конкурувати зі США. Крім того, такі старі і, 

водночас, найвпливовіші держави європейського континенту, як Велика 

Британія, ФРН та Франція, поодинці є надто слабкими, щоб наздогнати 

США. Більше того, внаслідок стрімкого розширення в період з 2004 по 2014 

рр., ЄС дедалі більше зазнає геополітичних і соціокультурних випробувань, 

подолання яких не завжди залежить від самих європейців. Тут, доцільно 

згадати небезпеку для територіальної цілісності та суверенітету окремих 

держав Європи, яку створив прецедент визнання незалежності Косово, чи 

про три вагомі кризи, які ЄС пережив лише за останні два роки: фінансова 

криза в так званих “PIGS” країнах (Португалія, Ірландія, Греція та Іспанія), 
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вихід Великої Британії з ЄС, а також безпрецедентна за своїми 

масштабами міграційна криза [230]. 

Тому чи не єдиною перспективою у відносинах ЄС та США є їхнє 

подальше співробітництво та партнерство, без яких державам Європи не 

вдасться досягти успіху на міжнародній арені. Підкреслимо, що йдеться як 

про політичну та фінансово-економічну сфери, так і про військове 

співробітництво (в межах НАТО) а також підтримку загальноприйнятих 

«цінностей» Західного світу. 

Найімовірніший сценарій, за якого США поступляться своїми 

гегемонічними позиціями іншому актору на міжнародній арені, пов’язаний, 

насамперед, із «китайським фактором». Щодо цього щороку в світі видається 

велика кількість науково-публіцистичної та спеціальної літератури. Причина 

є очевидною – стрімке економічне піднесення Китаю, що надає 

першочергового значення проблемі трансформації міжнародної системи під 

впливом цього феномену [46, c. 11]. Доволі цікавим є те, що в науковій 

спільноті все частіше звучать твердження, що іншим державам не лише не 

варто остерігатися комплексної могутності Китаю, а навпаки – потрібно 

пристосовуватися до зростання його впливу в системі міжнародних відносин 

[181, c. 65]. Зокрема, редактор американського тижневика Newsweek 

Ф. Закаріа у своїй резонансній книжці «Постамериканський світ» зазначив: 

«Вашингтону, задля інтересів власного процвітання доведеться 

пристосуватися до піднесення Азії, на чолі з Китаєм» [254, c. 16]. 

Слід зазначити, що у 2008 р. Національна розвідувальна рада США 

опублікувала аналітичну доповідь «Глобальні зміни світу – 2025». У цій 

доповіді зростання китайського сукупного потенціалу розглядається як 

найважливіше та найскладніше явище сучасності, наслідком якого стане 

«перетворення Китаю на новий полюс світового порядку» [29, c. 34]. У ній 

також зазначалося, що до цього часу Китай стане другою за величиною 

економікою світу та матиме найбільший військовий потенціал.  
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Варто також зауважити, що окремі прогнози авторів цієї доповіді, 

зокрема, щодо темпів зростання китайського економічного потенціалу, 

почали здійснюватися набагато раніше за вказані терміни. Так, за даними 

британського видання The Economist, у 2005 р. Китай за обсягом ВВП2 

посідав 6-е місце, а за розміром на душу населення – 74-е серед 111 країн 

світу [46]. А у 2009–2010 рр. світовий економічний рейтинг Китаю суттєво 

підвищився. По-перше, на хвилі подолання наслідків світової фінансово-

економічної кризи КНР за обсягом ВВП вийшла на друге місце у світі, 

випередивши Японію, ВВП якої в 2009 р. скоротився майже на 5%. По-друге, 

Китай фактично став найбільшою промисловою державою світу: на 

промислове виробництво припадає не менш як 50% ВВП, тобто 2,5 трлн. дол. 

У США цей показник нижчий – приблизно 2 трлн. дол. (щоправда, населення 

США майже в п’ять разів поступається населенню Китаю) [110]. І, нарешті, 

по-третє, обігнавши Німеччину, Китай став головним світовим експортером 

[45, c. 438]. Більше того, експерти Фонду Карнегі вважають, що до 2035 р. 

китайська економіка вийде на перше місце у світі та перевищить 

американську як мінімум удвічі. Згідно з їхніми прогнозами, ВВП КНР у 

2035 р. становитиме 82 трлн. дол. порівняно із 44 трлн. – у США [181, c. 299]. 

До того ж, працюючи на історичну перспективу і оперуючи 

категоріями світової політики, Китай поступово перетворюється на носія 

глобалізації в її азійсько-тихоокеанському вимірі. Підтвердженням цього є 

активна підтримка Пекіном концепції «єдиного АТР у XXI ст.», що дає йому 

можливість поширювати власну торгово-економічну діяльність у рамках 

АТЕС. Зокрема, виступаючи одним з ініціаторів нових інтеграційних 

моделей у Південно-Східній Азії (АСЕАН + 1; АСЕАН + 3; АСЕАН + 6), 

Китай незмінно підтримував інтереси країн субрегіону [174, c. 92-93]. Таким 

чином, інтеграційні процеси в регіоні зазнають дедалі більшого економічного 

впливу Китаю, а сама глобалізація стає східно-азійською за формою. Крім 

того, Китай також створив нові інституційні структури за межами 

                                                           

2  обчислюється за методикою порівняльно-купівельної спроможності (ПКС) 
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американської досяжності, а саме – Шанхайську організацію 

співробітництва (ШОС). До складу останньої, крім Китаю, входять Росія, 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Разом з Індією, Іраном, 

Монголією та Пакистаном у ролі спостерігачів, вони сприяють 

економічному, енергетичному і військово-політичному співробітництву в 

регіоні Центральної Азії [113, c. 151]. Саме в цьому й полягає парадокс 

сучасності, коли північноамериканська та євроатлантична за походженням 

глобалізація починає поступатися масштабами та активністю своєму 

азійсько-тихоокеанському різновиду.  

Можна стверджувати, що за умови збереження такої динаміки розвитку 

Китай зможе претендувати на роль світового лідера. Адже його міжнародно-

політична вага та авторитет, з огляду на інтенсивний економічний розвиток, 

постійно зростає, що, в свою чергу, додає динамізму трансформації 

міжнародної системи та визначає поведінку міжнародних акторів на світовій 

арені. Однак, наразі КНР бракує однієї із найважливіших складових 

глобальної гегемонії – загальноприйнятної ідеології. Наразі Китай не може 

запропонувати нічого, що конкурувало би з американською глобалізацією, 

демократією та лібералізмом і дало б змогу цій країні заповнити ідеологічний 

(соціо-культурний) вимір потенційної гегемонії.  

Залишається відповісти на останнє запитання: якими є цілі Китаю у 

новому світовому порядку? Перш за все, роль Китаю у забезпеченні безпеки 

у Східній Азії продовжуватиме зростати. Однак, нез’ясованим залишається 

те, чи зводитиметься вона до формату миротворця, який використовуватиме 

дипломатію та погрози для запобігання конфлікту, чи диктатора – військової 

потуги, яка досягатиме власних цілей через використання військового 

потенціалу. Офіційний Пекін, особливо у варіанті стратегії «наступу 

зачаруванням» у Південній та Південно-Східній Азії, продовжує 

наголошувати на мирних цілях КНР та бажанні досягнути встановлення 

нового світового порядку, заснованого на наступних принципах: 
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1. Рівноправного членства у міжнародному суспільстві усіх держав, 

незалежно від їхнього розміру та потенціалу, що передбачає право на 

однакову участь в обговоренні та розв’язанні міжнародних питань.  

2. Незалежного обрання кожною державою власної суспільної, 

політичної та економічної систем, а також відповідних напрямків розвитку, з 

огляду на національні особливості та можливості. При цьому, втручання у 

внутрішні справи інших держав, чи нав’язування їм власних цінностей, 

ідеології, чи шляхів розвитку є неприйнятними. 

3. Взаємоповаги щодо суверенітету та територіальної цілісності. За 

жодних обставин неприпустимим є захоплення або відчуження територій 

іншої держави. Міжнародні спори повинні вирішуватись справедливим 

шляхом, через мирні переговори, а не шляхом погрози чи застосуванням 

сили. 

4. Рівності й взаємної вигоди економічного обміну між державами з 

метою досягнення спільного розвитку та добробуту усіх країн світу. 

Виключною умовою для цього є розвиток справедливих економічних 

відносин та надання економічної допомоги без прив’язки до будь-яких 

політичних умов. З огляду на взаємозалежність у світовій економіці, 

недостатній розвиток національного господарства великої кількості держав 

третього світу є несприятливим чинником для розвинутих країн та не слугує 

зміцненню миру й стабільності у світі. 

Згідно з офіційною позицією уряду КНР, утвердження миру та 

добробуту в світі передбачає співпрацю усіх міжнародних акторів на основі 

статуту ООН. Водночас, зовнішня політика Китаю є орієнтованою на 

реалізацію власних національних інтересів. Питання безпеки, економічного 

зростання, військової могутності та впливу будуть основними напрямами 

діяльності наступних китайських лідерів. Водночас, рішення керівної 

верхівки КНР впливатимуть на стабільність міжнародної системи, оскільки 

факт сучасного регіонального лідерства Китаю не означає, що ця країна не є 

могутнім міжнародним актором [46, c. 17-18; 113, c. 152-153]. 



 183 

Наступним питанням, яке є особливо актуальним для нашої 

держави, є місце Росії в постбіполярному світі. Варто зазначити, що саме 

внаслідок розпаду СРСР і з огляду на неспроможність його правонаступниці 

– Росії – відігравати роль глобальної держави, США та Китай стали 

ключовими елементами транзитивної за своїми параметрами міжнародної 

системи, а РФ набула другорядного значення. Це, однак, не означає, що ця 

держава позбавлена гегемонічного потенціалу.  

Зокрема, впродовж останніх двох десятиліть Росія неодноразово 

демонструвала своє бажання та потенціал до встановлення регіональної 

гегемонії, що, на наше переконання, є однією з передумов для встановлення 

глобальної гегемонії. Війна РФ з Грузією, військові дії в невизнаній 

Чеченській Республіці Ічкерії, підтримка Вірменії у Нагірно-Карабахському 

конфлікті, територіальні суперечки з Китаєм та Японією, втручання у 

близькосхідний конфлікт, анексія Криму та розпал війни на Сході України, а 

також вплив на політику більшості держав-сусідів – все це є виразними й 

непоодинокими проявами претензій РФ на встановлення політичного, 

економічного, військового та ідеологічного лідерства в регіоні, а також 

бажання конкурувати зі США за глобальну гегемонію. 

Однак, попри такі амбіції Росії на міжнародній арені, вони не зовсім 

обґрунтовані: по-перше, США, незважаючи на завершення холодної війни, 

все ще розглядають РФ як суперника та відповідно вибудовують власну 

зовнішньополітичну стратегію; по-друге, Китай також розглядає Росію як 

суперника (і не лише в площині глобальної, але й регіональної гегемонії) і 

намагатиметься обмежити шанси Росії на гегемонію, починаючи вже від її 

регіонального рівня; по-третє, незважаючи на постійну демонстрацію власної 

військової могутності, військовий потенціал РФ не належить до 

найсучасніших: переважає застаріла техніка, армія фінансується недостатньо; 

і нарешті, економіка Росії страждає від постійних військових конфліктів та 

санкцій Заходу у відповідь на політику держави. Тому, сьогодні РФ не може 

претендувати на глобальну гегемонію, адже вона не здатна конкурувати зі 
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США у жодному з п’яти окреслених нами вимірів гегемонії. Більше того, 

вона не спроможна встановити навіть власної регіональної гегемонії через 

постійну присутність у цьому регіоні як США, так і Китаю [83, c. 118-120]. 

Незважаючи на це, РФ за допомогою засобів гібридної війни 

намагається сьогодні змінити встановлений світовий порядок, порушити 

міжнародну систему безпеки та послабити ЄС. До того ж, чинний президент 

Росії В. Путін, прагне скористатися з перемоги на президентських виборах у 

США Д. Трампа, з огляду на перспективи здійснення ним ізоляціоністської 

політики. Таким чином, влада Росії намагатиметься компенсувати 

відставання держави в економічному вимірі гегемонії шляхом посилення 

військового та політичного виміру домінування. 

Сумнівною є також можливість набуття статусу наддержави Японією, 

яка сьогодні, хоч і є третьою економікою світу, однак переобтяжена 

історичним минулим, внутрішніми та зовнішніми зобов’язаннями. Тим 

більше, що правлячу еліту Японії досі влаштовувала роль стратегічного 

союзника та головного економічного партнера США. Даються взнаки й 

чисельні проблеми Японії, пов’язані з подоланням тривалої рецесії, хронічної 

кризи внутрішнього ринку та намагання посилити свої позиції в 

інтеграційних і безпекових структурах Азійсько-Тихоокеанського регіону 

(АТР) [130; 132, c. 119-120].  

Єдиним аспектом, який може мати потенційний вплив на перерозподіл 

сил на міжнародній арені є зростання прагнень Японії до ведення незалежної 

політики у військовій сфері. Так, у довгостроковій перспективі реалізація 

такого прагнення Японії може призвести до: 1) зменшення впливу США в 

регіоні, та, як наслідок, спричинити зростання тут впливу Китаю, Індії, чи 

навіть Росії; 2) створення азійсько-тихоокеанської противаги західним 

цінностями, ідеології та міжнародним фінансово-економічним, політичним і 

військовим інституціям/організаціям. 

Незважаючи на низьку ймовірність того, що Японія набуде статусу 

нової глобальної гегемонії, існують певні перспективи досягнення нею 
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гегемонічних позицій на регіональному рівні. При цьому особливого 

значення набуває те, яка з двох найперспективніших держав-кандидатів на 

подальшу глобальну гегемонію – Китай чи США – виявиться спроможною 

залучити Японію як економічно потужного та стратегічно вигідного 

регіонального гегемона до партнерства в боротьбі за глобальне лідерство 

[153, c. 154]. 

На завершення зосередимося на питанні ролі таких регіональних 

центрів сили, як Індія, Бразилія та Іран у найближчому майбутньому. Беручи 

до уваги попередній аналіз, можна дійти висновку про існування лише п’яти 

держав, які мають реальні шанси продемонструвати значний поступ та 

наздогнати США хоча б щодо окремих показників. Цими державами є, 

зокрема, Китай, який володіє необхідним потенціалом, щоб стати 

наймогутнішою країною у сфері промислового виробництва; Індія, яка 

демонструє значне економічне зростання з небаченим прогресом у 

технологіях програмного забезпечення; Росія, Японія і Бразилія, які мають 

значний потенціал, щоб наздогнати Китай та Індію [180]. Слід також взяти до 

уваги можливість того, що Бразилія, Південна Африка, Індонезія та навіть 

Росія, чи Японія можуть підтримати зростаючу роль Китаю та Індії, що 

суттєво вплине на їхні позиції на міжнародній арені. 

Відповідно, може йтися про декілька сценаріїв боротьби за майбутню 

гегемонію, які враховують фактор регіональних центрів сили: 

Перший сценарій – однополярний світ, тобто наявність одного 

глобального гегемона. Він передбачає два варіанти: глобальну гегемонію 

США або глобальну гегемонію Китаю в залежності від того, котра з цих 

держав переможе у боротьбі за ідеологічну гегемонію і зможе залучити на 

свій бік більшість регіональних центрів сили. 

Другий сценарій – біполярний світ, а саме наявність двох однаково-

могутніх претендентів на глобальну гегемонію, жоден із яких не має наміру 

поступитися. Такий сценарій передбачає утворення двох протилежних 

(ідеологічних) блоків у боротьбі за глобальне панування та доступ до 
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світових ресурсів. Потенційними лідерами таких блоків є США та Китай. 

З огляду на жорсткість протистояння, імовірним є застосування військових 

засобів у гегемонічній боротьбі, тобто чергова світова війна. 

Третій сценарій – мультиполярний світ держав, який передбачає 

відсутність єдиного глобального гегемона, чи двох конкурентних 

гегемонічних блоків. Такий сценарій вважаємо можливим, якщо могутність 

США під тиском інших держав претендентів на глобальну та регіональну 

гегемонію поступово зменшуватиметься, а Китай (як реальний претендент на 

глобальну гегемонію) з певних причин не буде здатним посісти позиції 

світового гегемона. Іншими словами, міжнародна система складатиметься з 

декількох полюсів, що формуватимуться навколо великих держав та 

регіональних центрів сили (США, Китай, Індія, Японія, Росія, Іран, Бразилія).  

Четвертий сценарій – мультиполярний світ організацій, де першорядну 

роль відіграють міжнародні інститути, які слугують реальним форумом для 

вирішення глобальних питань. Тут варто зауважити, що, по-перше, йдеться 

про цілком нові, а не про існуючі міжнародні універсальні організації, які 

будуть, насамперед, глобальними, і, водночас, враховуватимуть реальну 

ситуацію на міжнародній арені з метою забезпечити власну ефективність. 

По-друге, такий сценарій аж ніяк не применшує ролі національних держав, 

адже такі організації мають мати міжурядовий характер. Такий сценарій 

розглядаємо як найменш ймовірний із усіх вищеперелічених, адже історично 

так склалося, що легітимність будь-яких універсальних міжурядових форумів 

не завжди передбачає їхню ефективність на міжнародній арені. 

 

Висновки до розділу 4. 

Сьогодні США є найпотужнішою країною на світовій арені. Більше 

того, загальноприйнятим є твердження про те, що американська могутність 

та вплив є безпрецедентними. Порівнюючи глобальний вплив сучасної 

Америки з імперіями та гегемонами минулого, можна зробити висновок про 

обмеженість навіть римського панування до регіонального рівня, порівняно з 
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могутністю та впливом, якими сьогодні володіють США в глобальному 

контексті.  

Така відмінність між гегемоніями минулого та сучасною гегемонією є 

результатом змін у характері міжнародної системи загалом, що, в свою чергу, 

розширило спектр вимірів гегемонії. Якщо для могутніх держав минулого 

було достатньо застосування «жорсткої» сили щодо конкурентів, то для 

кожного наступного претендента на гегемонічний статус, з огляду на 

постійну еволюцію міжнародної системи, зумовлену змінами у характері 

відносин між акторами, цього було вже не достатньо.  

Таким чином, для держави-гегемона ХХІ ст. важливо володіти не лише 

військовою, політичною та економічною перевагою над іншими державами. 

На сучасному етапі розвитку людства, першочергового значення набувають 

інституційний та ідеологічний виміри домінування.  

Враховуючи постійно зростаючу взаємопов’язаність усіх елементів 

сучасної системи міжнародних відносин та появу нових безпрецедентних 

чинників, які її постійно змінюють, не можна однозначно стверджувати, що 

сучасний світ є однополярним. Найперспективнішим конкурентом США у 

боротьбі за гегемонію є Китай, який демонструє стабільно високі темпи 

зростання економіки та поступовість і виваженість у здійсненні зовнішньої 

політики. Як наслідок, може відбутися суттєва перебудова світової 

економічної і валютно-фінансової системи, а згодом також політичної, у 

рамках якої США більше не відіграватимуть першорядну роль. 

Принаймні до середини поточного століття стверджувати про 

гегемонічний занепад США передчасно, адже Китай, як і будь-яка інша 

держава-претендент на статус глобального лідера досі не здатна перевершити 

США у всіх п’яти сучасних вимірах гегемонії: військовому, економічному, 

політичному, інституційному та ідеологічному.  

У ХХІ ст. умови для глобального чи регіонального лідерства зазнали 

суттєвих змін. Такі стратегічні та політичні фактори як контроль над 

світовими грошовими потоками, визначення міжнародного порядку денного, 
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застосування військової сили в ключових регіонах, а також реалізація 

ідеологічного впливу на інші країни та регіони світу, стали незамінними 

атрибутами впливової держави. У такому контексті актор, що дотримується 

всіх цих умов краще ніж інші, а також володіє реальним правом на примус та 

може ефективно реалізувати його щодо інших акторів, зможе встановити 

власну регіональну гегемонію. Більше того, такий актор може претендувати 

на статус глобального центра сили, якщо він виявиться спроможним 

поширити свій вплив у світовому контексті. 

Незважаючи на переконливі гегемонічні позиції США, можна 

виокремити декілька держав чи їхніх об’єднань, які у перспективі можуть 

наздогнати чинного гегемона за низкою показників. Серед них: Китай, Індія, 

РФ, Японія а також Бразилія. Відповідно до наших оцінок, є декілька 

можливих сценаріїв боротьби за майбутню гегемонію, в яких враховано 

чинник регіональних центрів сили: однополярний світ, біполярний світ, 

мультиполярний світ та мультиполярний світ організацій. 
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ВИСНОВКИ 

Досягнення гегемонії можна розглядати як виразну або латентну 

зовнішньополітичну ціль кожної стабільної й порівняно розвиненої держави 

сучасного світу, адже саме гегемонічний статус забезпечує для окремого 

актора суттєві переваги у міжнародних відносинах.  

Гегемон може здійснювати як позитивний, так і деструктивний вплив у 

міжнародному середовищі. Оскільки гегемонія отримує найбільшу вигоду 

від існуючого укладу сил, саме для неї найважливішим є забезпечення 

стабільного функціонування міжнародної системи. Військова могутність 

гегемона гарантує мир у світі. Водночас, гегемон використовує свою 

могутність для того, щоб нав’язати власну волю всьому світу, і, якщо це стає 

необхідним, підвищує рівень насильства, пов’язаного з регіональними 

політичними конфліктами. Економіка гегемона є рушійною силою 

міжнародного економічного зростання та розвитку, однак, коли це необхідно, 

змінює розвиток світу у відповідності з власними гегемонічними 

прагненнями. Таким чином, явище гегемонії є важливим та суперечливим, 

що актуалізує його ретельне вивчення на рівні дисертаційної роботи.    

Здійснене в дисертаційній роботі дослідження гегемонії в теорії та 

практиці міжнародних відносин дає змогу зробити наступні висновки: 

1. Явище гегемонії широко досліджується в зарубіжній політичній 

науці. Зокрема були використані загальні теоретичні розробки таких 

дослідників, як Дж. Айкенберрі, Р. Арон, Р. Гилпін, Ч. Кіндлбергер, 

Р. Кеохейн, Р. Кокс, Дж. Най, Дж. Мірсхаймер, Дж. Моделскі, А. Органскі, 

Дж. Раггі, К. Реус-Сміт, С. Стрейндж та ін. Особливо слід наголосити на 

внеску А. Грамші, Р. Кокса та І. Валлерстайна, погляди яких мали 

основоположний вплив на формування теорії гегемонії в науці про 

міжнародні відносини. Водночас, порушена у роботі проблема є недостатньо 

опрацьованою в українському політологічному дискурсі.  

Окрім того, поглибленому розумінню явища гегемонії в міжнародних 

відносинах сприяло залучення поглядів Дж. Аріджі, Дж. Васкеза, 
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Й. Гальтунга, Н. Кондратьєва, Дж. Куглера, Р. Мансбаха, П. Моргана, 

Р. Осґуда, Дж. Розенау, К. Уолтца та ін. 

З огляду на те, що більшість праць вказаних авторів датовані або 

минулим століттям, або були написані щонайменше десять років тому, а 

також беручи до уваги складні процеси сучасного міжнародно-політичного 

розвитку, проблематика функціонування гегемонії й гегемонічних укладів у 

міжнародній системі набуває особливої актуальності. Відповідно, теорія 

гегемонії та суміжні із нею проблеми потребують подальшого розвитку та 

наукового дослідження. 

2. Під «гегемонією» здебільшого розуміють панівне становище 

окремого актора у військовій, економічній, політичній, інституційній та 

ідеологічній площинах щодо інших акторів у міжнародній системі.  

Держава-гегемон, зазвичай, характеризується визначеними, відмінними 

від інших держав особливостями, серед яких: найбільша військова 

могутність, найрозвиненіша економіка, наявність широкого колa союзників, 

здатність встановлювати правила реалізації політичних та економічних 

відносин між державами світу, і нарешті, визначати умови дискурсу у 

глобальних відносинах. Така держава повинна справді прагнути гегемонії, 

бути здатною захистити свій статус та продемонструвати намір діяти в 

інтересах усієї міжнародної системи, а не лише переслідувати власні цілі.  

Згідно з теорією гегемонічної стабільності, держава-гегемон відіграє 

ключову роль у підтриманні стабільності і порядку в міжнародній системі. З 

іншого боку, конфлікт між системою гегемонічних і анти-гегемонічних 

союзів був джерелом двох світових воєн та холодної війни.  

Фактор присутності, чи навпаки відсутності, держави-гегемона суттєво 

впливає на ситуацію в міжнародній системі, що по-різному трактується 

кожним із напрямів теорії міжнародних відносин. Неореалісти, наприклад, 

асоціюють явище гегемонії з панівним становищем однієї держави щодо 

інших. Це становище характеризується таким станом міжнародних відносин, 

при якому позиція держави визначається її матеріальною могутністю.  
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Нео-грамшистський підхід розширив розуміння гегемонічного 

порядку в міжнародних відносинах, як опертого не лише на примусі, але й на 

широкому міжнародному консенсусі. Ці ідеї згодом знайшли застосування 

при аналізі міжнародних режимів, зокрема, таких, як екологічна, торговельна 

та економічна політики.  

Отож, гегемонія базується як на примусі, так і на згоді через 

демократизацію участі. Вона поєднує в собі «жорстку силу» військового й 

економічного домінування та «м’яку силу» демократичних ідей і глобальних 

інституцій. Сучасна міжнародна система, побудована навколо гегемонії 

США, містить елементи як примусу, так і згоди. Вона може зазнати змін у 

будь-якому з напрямів, – перерости або в неофіційну імперію, або набути рис 

більш демократичного, мирного світового порядку. 

3. Погляди на гегемонію у представників різних напрямів та шкіл науки 

міжнародних відносин істотно різняться. Найбільше це стосується площини 

нормативних висновків щодо «бажаного», «неминучого» чи, навпаки, – 

«деструктивного» впливу гегемонії у міжнародній системі. Водночас, 

множина підходів забезпечує необхідне розуміння явища гегемонії як у 

теоретичній площині, так і вказує на можливості інструменталізації набутих 

знань при визначенні параметрів зовнішньополітичної поведінки у 

міжнародному середовищі з боку окремих акторів. Відповідно, аналіз 

підходів різних теоретичних шкіл міжнародних відносин до визначення 

цього поняття є важливим аспектом дослідження явища гегемонії загалом.  

Незважаючи на тривалу традицію дослідження поведінки та ролі 

держав-гегемонів на міжнародній арені, як в традиційних підходах до 

дослідження міжнародних відносин, так і в критичних, найвагоміший внесок 

на формування теорії гегемонії мали неореалізм, неолібералізм та нео-

грамшизм. 

Згідно з неореалістською теорією, могутність є ключовою змінною, яка 

відповідає за формування міжнародної поведінки. Гегемонія, відповідно, є 
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результатом встановлення абсолютної могутності певного актора над 

рештою акторів у міжнародній системі.  

Критика неореалістичної теорії гегемонії з боку неоліберальної школи 

міжнародних відносин базується на наступних твердженнях: по-перше, 

гегемонія є не настільки важливою для продовження розпочатої співпраці, як 

для її започаткування; по-друге, неореалістичні теорії гегемонії не 

враховують значення розвитку і занепаду гегемонів; по-третє, неореалістичні 

теорії гегемонії демонструють неспроможність в обґрунтуванні початку 

гегемонічних воєн. 

На переконання прихильників нео-грамшизму, гегемонія не 

обмежується лише пануванням, заснованим на примусі, санкціях, покаранні 

чи стимулі, вона також пов’язана з «інтелектуальним та моральним 

лідерством» у міжнародних відносинах. 

Гегемонія в трактуванні постпозитивістів є дискурсивним порядком. 

Вона складається з набору практик, що набули незалежної динаміки і більше 

не зводиться до соціальних сил, які були її першоджерелом. Водночас, 

поширення гегемонії, великою мірою, залежить як від соціальних сил, що 

були основою її становлення, так і від їхньої здатності до нейтралізації чи 

протиставлення контр-гегемонічним силам та проектам. На відміну від 

представників інших теоретичних напрямів, постпозитивісти не вважають 

суб’єктом гегемонії будь-яку могутню державу, групу держав, чи фактори 

виробництва, а безпосередньо зосереджуються на рівні індивіда. 

Незважаючи на існування суттєвих розбіжностей щодо гегемонії у 

поглядах представників кожного з напрямів та підходів науки про 

міжнародні відносини, спільними для усіх теоретиків є переконання про 

існування явища гегемонії у міжнародних відносинах як складного явища, 

що має безпосередній вплив на характер міжнародної системи та поведінку 

акторів в її межах.  

4. В історичному контексті можна виокремити й обґрунтувати лише 

три чітко виражені випадки гегемонії, зокрема: Нідерландів у XVII ст., 
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Великої Британії у середині ХІХ ст. та США з середини ХХ ст. У 

першому випадку гегемонія була пов’язана зі зростанням морської, а згодом і 

торговельної могутності Голландії. Це, у підсумку, допомогло їй стати 

лідером у фінансовій сфері та досягти статусу світової держави-гегемона.  

Другим прикладом гегемонії була Британська імперія. Ця держава, як і 

Нідерланди, досягла гегемонічних позицій шляхом розвитку морської 

могутності, колонізувавши четверту частину суходолу. І, нарешті, третьою та 

досі чинною державою-гегемоном є США, які намагаються усіма можливими 

способами зберегти свій статус та переваги, які він забезпечує. США є 

першим прикладом досягнення гегемонії не шляхом односторонніх зусиль 

окремої держави, а через формування потужного альянсу союзників, який 

став одним із найвагоміших інструментів досягнення, розвитку та утримання 

американської гегемонії.  

У кожному з прикладів глобальної гегемонії, її становлення 

відбувалось за схожих історичних та геополітичних обставин, таких як, 

наприклад, розстановка сил у регіоні та світі, еволюція способів та засобів 

виробництва, географічне розташування, здатність до нарощення і 

застосування військової могутності та ін.  

Однак, незважаючи на визначені закономірності у становленні 

гегемонії, еволюція людства призводить до еволюції гегемонії. Однією з 

найпомітніших рис динаміки явища гегемонії в історичній ретроспективі є 

поступова трансформація як кількості її вимірів, так й інтенсивності їхнього 

наповнення.  

У процесі становлення, розвитку та занепаду держави-гегемона можна 

виокремити такі стадії: виокремлення претендента на статус гегемона, як 

правило у результаті масштабної війни; становлення гегемона, як глобальної 

наддержави та визначення структури політичних орієнтацій і сфер впливу в 

міжнародній системі; делегітимізація статусу гегемона, що полягає у 

порушенні субординації в системі; декомпозиція міжнародної системи 

загалом, або регіональної системи, зокрема.  



 194 

Процес занепаду гегемонії завжди відбувається паралельно з 

процесом її становлення, адже вони є взаємопов’язаними: послаблення 

чинного гегемона зазвичай спричинюється виникненням конкурента, 

нарощування переваги якого спричинює поступовий занепад старого 

гегемона і, відповідно, призводить до становлення нового гегемона у 

міжнародних відносинах. 

5. Відмінність між гегемоніями минулого та сучасною гегемонією є 

результатом змін у характері міжнародної системи загалом, що, у свою чергу, 

розширило спектр вимірів гегемонії. Державі-гегемону ХХІ ст. важливо 

володіти не лише військовою, політичною та економічною перевагою над 

іншими державами світу але й забезпечувати інституційне та ідеологічне 

домінування. Відповідно, держава-претендент на статус гегемона в межах 

нового міжнародного порядку, що перебуває на стадії становлення, повинна:  

1) володіти глобальною військовою могутністю, що переважає 

військову могутність конкурентів за кількісними та якісними параметрами, а 

також очолити систему військових союзів, яка є сильнішою, ніж будь-який 

суперницький військовий блок;  

2) мати найбільш конкурентну економіку, бути лідером на світових 

валютних і фінансових ринках та основним торговим партнером більшості 

(великих) держав і центрів сили; 

3) мати широкий спектр політичних союзників і міцні партнерські 

відносини з більшістю країн і великих держав світу;  

4) встановлювати більшість правил у глобальних політичних і 

економічних відносинах, а також мати безпосередній вплив на систему 

прийняття рішень в межах провідних міжнародних глобальних і 

регіональних форумів та організацій; 

5) генерувати та лобіювати серед усіх акторів міжнародної системи 

вигідну для себе систему загальних норм та цінностей.  

Враховуючи постійно зростаючу взаємопов’язаність усіх елементів 

сучасної системи міжнародних відносин та появу нових безпрецедентних 
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чинників, які її постійно змінюють, не можна однозначно стверджувати, 

що сучасний світ є цілком однополярним, у якому роль гегемона відіграють 

США.  

Найперспективнішим конкурентом США у боротьбі за гегемонію є 

Китай, який демонструє стабільно високі темпи зростання економіки та 

поступовість і виваженість у здійсненні зовнішньої політики, зокрема, 

шляхом формування міцної системи альянсів. Однак, принаймні до середини 

поточного століття твердження про гегемонічний занепад США видаються 

передчасними, адже, як Китай, так і будь-яка інша держава-претендент на 

статус глобального гегемона досі не демонструє здатності перевершити 

США у п’яти сучасних вимірах гегемонії: військовому, економічному, 

політичному, інституційному та ідеологічному.  

Сьогодні такі стратегічні і політичні чинники, як контроль над 

світовими грошовими потоками, визначення міжнародного порядку денного, 

застосування військової сили в ключових регіонах, а також реалізація 

ідеологічного впливу на інші країни, стали незамінними атрибутами 

впливової держави. Міжнародний актор, що володіє вказаними перевагами і 

можливостями, може встановити власну регіональну гегемонію. Більше того, 

він може претендувати на статус глобального центра сили – глобальну 

гегемонію, якщо буде здатним до розширення свого впливу у світовому 

контексті. 

6. Незважаючи на переконливі гегемонічні позиції США, можна 

виокремити декілька держав чи їхніх об’єднань, які у перспективі можуть 

наздогнати чинного гегемона за низкою показників. Серед них: Китай, Індія, 

РФ, Японія а також Бразилія. Варто також врахувати можливість підтримки 

зростаючої ролі Китаю або Індії з боку таких великих регіональних потуг, як 

Бразилія, Південна Африка, Індонезія, РФ чи Японія, що може суттєво 

вплинути на розстановку сил на міжнародній арені. 

Існує декілька можливих сценаріїв боротьби за майбутню гегемонію, в 

яких враховано чинник регіональних центрів сили: 
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Однополярний світ – наявність одного глобального гегемона (США 

або Китаю), що переможе у гегемонічній боротьбі, насамперед, у її 

ідеологічному вимірі та зможе залучити на свій «бік» більшість регіональних 

центрів сили. 

Біполярний світ – наявність двох однаково могутніх претендентів на 

глобальну гегемонію (США або Китаю), що передбачає утворення двох 

суперницьких блоків у боротьбі за глобальне панування власної ідеології та 

доступ до світових ресурсів. Потенційним наслідком такого протистояння  

може стати чергова світова війна. 

Мультиполярний світ держав, що характеризується відсутністю 

єдиного глобального гегемона, чи двох конкурентних гегемонічних блоків. 

Такий сценарій пов’язаний із можливістю занепаду могутності США та 

неспроможністю Китаю, як найреальнішого претендента на глобальну 

гегемонію, здобути гегемонічні позиції. У такому випадку, міжнародна 

система складатиметься з декількох полюсів, що формуватимуться навколо 

великих держав та регіональних центрів сили (США, КНР, Індія, Японія, РФ, 

Іран, Бразилія).  

Мультиполярний світ організацій, особливістю якого є ефективне 

функціонування міжнародних інституцій, як реальних форумів для 

вирішення глобальних питань. Йдеться про нові глобальні міжурядові 

організації, здатні враховувати й впливати на реальну ситуацію на 

міжнародній арені. Цей сценарій є найменш ймовірним із усіх перелічених, з 

огляду на суперечливий досвід діяльності універсальних міжурядових 

форумів. 

Актуальний характер порушеної проблеми, яка є малодослідженою у 

вітчизняному науковому дискурсі, дає змогу розглядати вивчення явища 

гегемонії у контексті становлення й еволюції міжнародних систем, як 

перспективний напрям розвитку української політичної теорії, що має 

безпосередній зв’язок із міжнародно-політичною практикою. Адже при 

формуванні національної зовнішньополітичної стратегії Україні потрібно 
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враховувати сучасні світові реалії та перспективні тенденції зміни укладу 

сил у міжнародному середовищі. Урахування положень теорії гегемонії та 

суміжних із нею загальних принципів динаміки могутності та еволюції 

міжнародних систем є особливо важливим з огляду на актуальні процеси 

боротьби держав-претендентів на регіональну та глобальну гегемонію, у які 

сьогодні залучена Україна.  
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