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ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ 
БЛОКІВ НА ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ПРОБЛЕМ 

Анотація. Постановкою проблеми у статті визначається те, що у сучасному світі, 
де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами і само-
ізоляція будь-якої країни вочевидь є для неї шкідливою, важливе місце посідають 
різні форми міжнародного співробітництва. 

Вивчення діяльності міжнародної організації, ідентифікації її місця на світовій 
арені розглядають кожним фахівцем зі свого куту зору. 

Визначено, що міждержавні організації почали існування ще в  XVII-XVIII ст., 
переважно як військові або торгові союзи чи угруповання. Починаючи з 50-х років  
XX ст., поступово виникла і зміцнилася система міжнародних організацій. 

Нині у  світі існує величезна кількість різноманітних блоків і  союзів країн, які 
можна об’єднати у три групи: політичні (військово-політичні), економічні та зміша-
ні.

Головною метою політичних організацій є об’єднання країн, для яких політична 
мета діяльності має визначальних характер. 

Однією з найбільш важливих з економічних галузей є фінансова, недарма її на-
зивають кровоносною системою економіки. 

До змішаних блоків належать інтеграційні угруповання країн, метою яких є спів-
робітництво в декількох сферах.

Серед чинників формування й  розвитку системи міжнародних організацій ос-
таннім часом дедалі більшого значення набувають глобальні проблеми сучасності. 

Новою проблемою, яка викликає велике занепокоєння та вимагає для свого рі-
шення скоординованих зусиль міжнародних організацій та урядів усіх країн світу, є 
медична (санітарно-епідеміологічна). Про це свідчать події кінця грудня 2019 – по-
чатку березня 2020 року із глобальним розповсюдженням коронавірусної інфекції 
COVID-19.
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На цьому фоні питання економічних домовленостей та співпраці в міжнародних 
організаціях відійшли на другий план і кожна країна почала закривати свої власні 
кордони задля убезпечення від зараження своїх громадян. 

Таким чином, можемо спостерігати картину, коли власні інтереси держави ста-
ють переважаючими над інтересами організацій (зменшується довіра всередині 
міжнародних організацій). Проте, проявляється і зворотній тренд, адже ВООЗ стали 
довіряти набагато більше через її дії по недопущенню розповсюдження коронавіру-
су та виробленню рекомендацій національним урядам. 

Таким чином, нові виклики привносять нові проблеми та рішення, й удоскона-
люють світовий політичний процес, адже саме його можна визначити як сукупність 
дій та взаємовідносин суб’єктів політики на міжнародній арені.

Досліджено, що у  сучасній політичній науці важливою залишається розробка 
комплексного підходу до трактування багатосторонніх механізмів співробітництва 
між державами – міжнародних організацій як важливого елемента системи міжна-
родних відносин. Вирішення сучасних міжнародних проблем, викликів, що вини-
кають в  різних сферах управління та життєдіяльності, вимагають розробки нових 
моделей функціонування різних типів міжнародних організацій і повинні стати ос-
новою для ефективного відстоювання власних національних інтересів у рамках між-
народних політичних інститутів. Світ вже не буде таким, як раніше.

А Україна повинна отримати для себе нові знання, нових партнерів, нові ролі та 
перспективи залучення її до широкого кола співтовариств в міжнародних організа-
ціях.

Ключові слова: міжнародна політика, міжнародні блоки, міжнародні організа-
ції, міжнародні відносини, глобалізація.
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INTEGRATION INFLUENCE OF INTERNATIONAL 
BLOCKS ON SOLVING INTERNATIONAL 

PROBLEMS

Abstract. The statement of the problem in the article determines that in the modern 
world, where no natural borders are an obstacle to communication between peoples and 
self-isolation of any country is obviously harmful to it, various forms of international 
cooperation occupy an important place.

The study of the activities of an international organization, the identification of its 
place on the world stage are considered by each specialist from their own angle of view.

It is determined that interstate organizations began to exist in the XVII-XVIII centuries, 
mainly as military or trade unions or groups. Since the 1950s, a system of international 
organizations has gradually emerged and strengthened.
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Now in the world there are a huge number of different blocs and alliances of countries 
that can be combined into three groups: political (military-political), economic and mixed.

The main goal of political organizations is to unite countries for which the political 
goal of activity is decisive.

One of the most important in economic sectors is the financial one, not without reason 
it is called the circulatory system of the economy.

Mixed blocs include integration groupings of countries whose goal is cooperation in 
several areas.

Among the factors of formation and development of the system of international 
organizations, the global problems of today have become increasingly important.

A new problem that causes great concern and requires the coordinated efforts of 
international organizations and governments of all countries of the world for its solution 
is the medical (sanitary and epidemiological). This is evidenced by the events of the end 
of December 2019 – early March 2020 with the global spread of coronavirus infection 
COVID-19.

Against this background, the issue of economic arrangements and cooperation in 
international organizations receded into the background and the country began to close 
its own borders to protect its citizens from infection.

Thus, we can observe the picture when the state’s own interests become predominant 
over the interests of organizations (trust within international organizations decreases). 
However, the reverse trend is also evident, because WHO has begun to trust much more 
because of its action to prevent the spread of coronavirus and to make recommendations 
to national governments.

Thus, new challenges bring new problems and solutions, and improve the global 
political process, because it can be defined as a set of actions and relationships between 
political actors in the international arena.

It is proved that in modern political science, the development of an integrated 
approach to the interpretation of multilateral mechanisms of cooperation between 
states – international organizations as an important element of the system of international 
relations remains important. The solution of modern international problems and 
challenges arising in various areas of management and life, require the development of 
new models of functioning of various types of international organizations and should be 
the basis for the effective upholding of their own national interests within the framework 
of international political institutions. The world will not be the same as before.

And Ukraine should acquire new knowledge, new partners, new roles and prospects for 
attracting it to a wide range of communities in international organizations.

Keywords: international politics, international blocs, international organizations, 
international relations, globalization.
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Постановка проблеми. У сучас-
ному світі, де жодні природні кордо-
ни не є перешкодою для спілкування 
між народами і самоізоляція будь-якої 
країни вочевидь є для неї шкідливою, 
важливе місце посідають різні фор-
ми міжнародного співробітництва. 
Однією з  таких форм є міжнародні 
організації  – об’єднання держав або 
національних громад, у тому числі не-
урядового характеру, для досягнення 
загальних цілей у політиці, економіці, 
соціальній сфері, науці, культурі тощо. 
Міжнародна організація створюєть-
ся на підставі угоди її учасників. При 
цьому діяльність кожної міжнародної 
організації регламентується її стату-
том [].

Глобальний характер міжнарод-
них відносин та розширення сфер за-
стосування міжнародних організацій 
привертає все більше уваги до міжна-
родних організацій серед науковців 
різних сфер наукового пізнання, по-
чинаючи від істориків та економістів 
і  закінчуючи політологами, філолога-
ми, лінгвістами, правниками, соціоло-
гами, математиками та інших. 

Вивчення діяльності міжнародної 
організації, ідентифікації її місця на 
світовій арені розглядають кожним 
фахівцем зі свого куту зору. Зрештою, 
і  саме визначення міжнародної орга-
нізації як механізму багатосторонньо-
го співробітництва увійшло в  науко-
вий обіг не так вже й давно. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Багато вчених присвятили 
увагу дослідженню діяльності міжна-
родних організацій. О. Кучик вивчав 
теоретико-методологічний аспект 
еволюції поняття міжнародної орга-
нізації. В. Ачкасов, С. Ланцов, А. Голі-
ков, Ю. Гріцак, Н. Казакова, В. Сідоров 

та А. Дмитрієв і  І. Балута аналізували 
роль міжнародних організацій у  сві-
товому процесі глобалізації. П. Ма-
ланчук, Е. Авдокушин, К. Смитиенко 
вивчали міжнародні економічні від-
носини. 

Мета статті. Попри аналіз діяль-
ності міжнародних організацій в  ок-
ремих сферах економіки, вивчення 
міжнародних блоків, їх впливу на 
вирішення проблем, що виникають 
у  нашому швидкозмінному світі, не 
отримало достатнього дослідження 
у  науковій літературі. Тому дане до-
слідження присвячене класифікації 
міжнародних блоків та вивченню їх 
інтеграційного впливу на вирішення 
міжнародних проблем.

Виклад основного матеріалу. В 
умовах сучасної глобалізації виникли 
і отримали розвиток нові суб’єкти со-
ціально-економічної діяльності, до 
яких відносяться і  міжнародні орга-
нізації. Міжнародна організація  – це 
об’єднання держав, установ, фізичних 
осіб, що спільно реалізують програму 
або мету на підставі певних правил та 
процедур і  діяльність яких виходить 
за межі національних кордонів. Осо-
бливістю міжнародних організацій як 
суб’єктів сучасної глобальної економі-
ки є те, що вони, поряд з державними 
органами, є її регуляторами. Але на 
відміну від державних органів, міжна-
родні організації виконують регулюю-
чі функції на наднаціональному рівні. 
Як регулятори міжнародні організа-
ції мають значний вплив на розвиток 
і  спрямованість світової економіки, 
оскільки вони залучають в  упорядко-
ваний процес чимало держав.

По суті, майже немає на світі дер-
жави, яка не була б членом якоїсь ор-
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ганізації; більшість країн залучена до 
декількох організацій [2].

Отже, міжнародні організації, 
об’єднуючи у  своїх рамках економіч-
ний, політичний, науковий потенці-
ал різних держав-членів, володіють 
великими можливостями й  можуть 
здійснювати принциповий вплив на 
розвиток світової економіки. Тому їх 
можна визнати стратегічно важливи-
ми суб’єктами державного розвитку 
[3].

Оскільки динаміка розширення 
застосування механізмів діяльності 
міжнародних організацій у  сучасній 
світовій політиці зумовила постанов-
ку питання не лише визначення на-
укового змісту поняття «міжнародна 
організація», а й з’ясування суті та ха-
рактеру діяльності цих утворень. Отож 
видається доцільним зробити корот-
кий екскурс у минуле та сьогодення [4].

Міждержавні організації почали 
існування ще в XVII-XVIII ст., переваж-
но як військові або торгові союзи чи 
угруповання. Починаючи з  50-х років 
XX ст., поступово виникла і зміцнила-
ся система міжнародних організацій. 
Інтеграційні процеси, що виникли 
в  Західній Європі, згодом охопили 
й інші райони світу, в тому числі кра-
їни Північної та Південної Америки, 
Південно-Східної Азії, Африки. Зро-
стала не тільки кількість міжнародних 
організацій, а й їх ефективність, зміц-
нювалися зв’язки між країнами-у-
часницями. І якщо спочатку країни 
об’єднувалися для реалізації спільних 
політичних або воєнних цілей, а тіль-
ки потім починали реалізовувати еко-
номічні цілі, то в  більш пізніші часи 
об’єднання розпочиналися з  реалі-
зації економічних цілей, а  вже потім 

відбувалася інтеграція політичних або 
воєнних цілей.

Так, наприклад, Організація Об’єд-
наних Націй починала формуватися 
для реалізації політичних цілей, на-
самперед, для захисту прав та свобод 
людини та підтримки миру і  стабіль-
ності у  міждержавних відносинах. 
Проте дуже швидко її діяльність поча-
ла поширюватися й  через створення 
інших міжнародних структур, таких 
як ЮНЕСКО (культура), ВООЗ (охорона 
здоров’я) або ФАО (сільське господар-
ство/продукти харчування).

Нині у  світі існує величезна кіль-
кість різноманітних блоків і  союзів 
країн, які можна об’єднати у три гру-
пи: політичні (військово-політичні), 
економічні та змішані [5].

Хоча головною метою політичних 
організацій є об’єднання країн, для 
яких політична мета діяльності має 
визначальних характер, проте, напри-
клад, Ліга арабських держав головною 
метою передбачає захист інтересів 
арабських країн в  світі, координації 
діяльності для піднесення добробуту, 
для зміцнення політичної і  культур-
ної єдності країн-членів, узгодження 
дій у  військовій сфері. Схожі цілі має 
Організація Ісламська конференція, 
але в  основу її політичної діяльності 
покладено не національну, а  конфе-
сіональну солідарність. Політичний 
характер має Організація африкан-
ської єдності (ОАЄ), хоч серед її цілей 
є й  економічні. В Європі також діють 
міжнародні організації, в  яких полі-
тична функція є головною. Це – Рада 
Європи, Організація з  безпеки і  спів-
робітництва в Європі (ОБСЄ).

Організації воєнного, або обо-
ронного, характеру тісно пов’язані 
з  політичним типом організацій. Так, 
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Західноєвропейський союз є воєн-
но-політичною організацією. Маа-
стрихтською декларацією (1991 р.) 
його визначено як «оборонну складо-
ву» Європейського Союзу (ЄС), проте 
ці дві організації поки що діють як 
самостійні. Чисто військовими за ха-
рактером є Північно-Атлантична обо-
ронна організація (НАТО), колишня 
Організація країн Варшавської угоди.

Основною метою діяльності полі-
тичних блоків є співробітництво кра-
їн-учасниць у  політичній та військо-
вій сферах, участь у створенні систем 
колективної оборони, співпраця щодо 
підтримки миру й безпеки на їх тери-
торіях та загалом у світі, координація 
зусиль для вирішення військово-полі-
тичних і правових проблем. Найбільш 
крупні з них.

Сьогодні, до таких блоків-органі-
зацій відносяться: 

• Організація Північноатлан-
тичного договору – НАТО. 

• Організація безпеки і  співро-
бітництва в Європі (ОБСЄ).

• Організація Африканської єд-
ності – ОАЄ. 

• АНЗЮС. Тристоронній союз 
Австралії, Нової Зеландії та США.

• АНЗЮК. П’ятисторонній блок 
Великої Британії, Австралії, Нової Зе-
ландії, Малайзії та Сінгапуру.

• Організація Американських 
держав  – ОАД. Військово-політич-
ний союз [Міжнародні організації та 
союзи. URL: http://geografica.net.ua/
publ/galuzi_geografiji/ekonomichna_
g e o g r a f i j a _ z a r u b i z h n i k h _ k r a j i n /
mizhnarodni_organizaciji_ta_sojuzi_
politichni_bloki/64-1-0-851]. 

Україна сьогодні входить до ОБСЄ 
(з 1992 року), а у 2013 головувала в цій 
організації. Серед ключових пріорите-

тів головування України в ОБСЄ у 2013 
році було врегулювання тривалих 
конфліктів, зміцнення заходів довіри 
і  безпеки на просторі ОБСЄ, викори-
стання потенціалу Організації в забез-
печенні енергетичної безпеки, спри-
яння економічному розвитку, в  тому 
числі розбудові нових торговельних 
і транспортних коридорів [6].

До Конституції України у 2019 році 
було внесено зміни щодо євроінтегра-
ційного та євроатлантичного курсів 
України [7], які були підтверджені і но-
вим Президентом України В. Зелен-
ським. Аналіз діяльності політичних 
військово-політичних блоків та вико-
ристання їх можливостей для України 
ми плануємо розглянути в  майбут-
ніх дослідженнях, а  сьогодні більше 
розглянемо економічні та економіч-
но-політичні блоки (змішані).

Однією з  найбільш важливих 
з економічних галузей є фінансова, не-
дарма її називають кровоносною сис-
темою економіки. Адже ефективний 
розвиток і окремих компаній, і націо-
нальних економік потребує відповід-
ного фінансування. Це спричинило 
створення цілої системи міжнародних 
фінансових організацій (МФО), ліде-
ром якої є Світовий банк (World Bank, 
WB). Світовий банк – економічно-фі-
нансова група, що складається з п’яти 
організацій:

• Міжнародний банк рекон-
струкції й  розвитку (МБРР). В ос-
нові діяльності МБРР  – допомога 
країнам-членам в  їх економічному 
розвитку, насамперед таким, що роз-
виваються. Ця міжнародна фінан-
сово-кредитна установа, яка надає 
довгострокові кредити під державні 
програми тільки урядам та централь-
ним банкам країн-членів [8]. Працює 
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в  тісному співробітництву з  Міжна-
родною асоціацією розвитку (МАР), ді-
яльність якої спрямована, перш за все, 
на фінансування найменш розвинутих 
країн через заохочення розвитку при-
ватного сектора, мобілізації внутріш-
ніх і  зовнішніх джерел капіталу [9]. 
Україна стала членом МАР у 2004 році.

• Міжнародна фінансова кор-
порація (МФК). Основною метою 
створення організації було сприяння 
зміцненню приватного сектору в кра-
їнах, що розвиваються, та країнах 
з  перехідною економікою; надання 
допомоги в управлінні підприємствам 
за участю як іноземного капіталу, так 
і  місцевих інвестицій; стимулюван-
ня надходження приватного капіта-
лу у  виробничу сферу [10]. Членство 
в МФК припускає і членство в МБРР, на 
сьогодні членами є близько 200 країн.

• Багатостороння агенція гаран-
тування інвестицій (БАГІ), метою якої 
є сприяння спрямуванню прямих іно-
земних інвестицій у країни, що розви-
ваються, страхування від політичних 
ризиків та надання гарантій приват-
ним інвесторам, а також надання кон-
сультаційних та інформаційних послуг 
[11]. Україна набула членства у  1994 
році.

• Міжнародний центр з  уре-
гулювання інвестиційних спорів 
(МЦУІС). Ця організація є великим 
міждержавним інститутом, який за-
ймається урегулюванням міжнарод-
них інвестицій. Він має великий дос-
від у  цій галузі. Держави домовилися 
про те, що МЦВІС є форумом для вре-
гулювання суперечок між інвестором 
і  державою в  більшості міжнародних 
інвестиційних договорів і в численних 
інвестиційних законах і  контрактах 
[12].

Міжнародний валютний фонд 
(МВФ), є ще однією фінансовою орга-
нізацією, яка здійснює значний вплив 
на світову економіку і  формування 
стратегій її розвитку [13]. МВФ під-
тримує міжнародну фінансову ста-
більність, що полегшує міжнародну 
торгівлю, сприяє зайнятості і стійкому 
економічному розвитку. МВФ керуєть-
ся і підзвітний своїм 189 країнам-чле-
нам. Основне завдання МВФ полягає 
в  забезпеченні стабільності міжна-
родної валютної системи  – системи 
обмінних курсів і міжнародних плате-
жів, яка дозволяє країнам і їхнім гро-
мадянам здійснювати операції один 
з одним.

З метою підтримки стабільності 
і  запобігання кризам в  міжнародній 
валютній системі МВФ контролює 
політику країн-членів, а також націо-
нальні, регіональні і  глобальні еконо-
мічні та фінансові події за допомогою 
офіційної системи, відомої як спо-
стереження. МВФ надає консультації 
країнам-членам і  просуває політику, 
спрямовану на сприяння економічній 
стабільності, зниження уразливості до 
економічних і  фінансових криз і  під-
вищення рівня життя. 

Також організація надає кредити 
своїм країнам-членам, які відчува-
ють реальні або потенційні проблеми 
з  платіжним балансом, є основним 
обов’язком МВФ. Програми коригу-
вання по окремим країнам розро-
бляються в  тісному співробітництві 
з  МВФ і  підтримується фінансування 
МВФ, і  поточна фінансова підтримка 
залежить від ефективного здійснення 
цих коригувань. 

МВФ надає технічну допомо-
гу і  навчання, щоб допомогти кра-
їнам-членам у  створенні більш 
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ефективних економічних інститутів 
і  зміцненні відповідного людського 
потенціалу. Це включає, наприклад, 
розробку і реалізацію більш ефектив-
них політик в сфері оподаткування та 
адміністрування, управління витра-
тами, грошово-кредитної і  валютної 
політики, нагляд і  регулювання бан-
ківської і фінансової систем.

МВФ випускає міжнародний ре-
зервний актив, відомий як спеціаль-
ні права запозичення, або СДР, який 
може доповнювати офіційні резерви 
країн-членів як резервна валюта.

• Світовий банк і  Міжнародний 
валютний фонд сформували основу 
сучасної інституціональної валют-
но-кредитної системи. Всі інші інсти-
тути, у тому числі регіональні, так чи 
інакше залежать від них, знаходяться 
під впливом їх економічної політики. 
Значною мірою це пояснюється тим, 
що країни, які входять до регіональ-
них інститутів (наприклад, до Євро-
пейського інвестиційного банку), є 
водночас членами МВФ і  Світового 
банку. Це підкреслює значний потен-
ціал цих міжнародних фінансових ор-
ганізацій та їх принципово важливу 
роль у формуванні міжнародних стра-
тегій економічного розвитку [14].

До змішаних блоків належать ін-
теграційні угруповання країн, метою 
яких є співробітництво в  декількох 
сферах. Напрями співробітництва ви-
значаються цілями створеної органі-
зації, а саме:

• Асоціація країн Півден-
но-Східної Азії – АСЕАН (Association of 
South East Asian Nations – ASEAN). Ге-
ополітична та економічна міжнародна 
організація, до якої входять 10 країн, 
розташованих в Південно-Східній Азіï, 
головною метою якої є прискорення 

економічного розвитку та соціального 
прогресу в  краïнах-учасницях, захист 
миру та стабільності в регіоні, а також 
надання краïнам-учасницям змоги 
мирного розв’язання спірних питань, 
яких між цими країнами доволі бага-
то.

• Асоціація регіонального спів-
робітництва країн Південної Азії  – 
СААРК (South Asian Association of the 
regional Cooperation – SAARC). Метою 
діяльності цієї політико-економіч-
ної організації (8 країн) є сприяння 
добробуту народів Південної Азії та 
поліпшення їхньої якості життя; при-
скорити економічне зростання, соці-
альний прогрес та культурний роз-
виток у  регіоні та надати всім людям 
можливість жити гідно та реалізовува-
ти свій повний потенціал; сприяти та 
зміцненню колективної самостійності 
серед країн Південної Азії; сприяти 
взаємній довірі, розумінню та оцін-
ці проблем один одного; сприяти ак-
тивному співробітництву та взаємо-
допомозі в  економічній, соціальній, 
культурній, технічній та науковій сфе-
рах; зміцнювати співпрацю з  іншими 
країнами, що розвиваються; посилити 
співпрацю між собою на міжнародних 
форумах з  питань спільних інтересів; 
співпрацювати з міжнародними та ре-
гіональними організаціями з подібни-
ми цілями та цілями [15].

• Карибське співтовариство  – 
КАРІКОМ (Caribbean Community  – 
CARICOM). Це політична й економічна 
організація із співробітництва у  сфе-
рах торгівлі, кредиту, валютних відно-
син, координації економічної та зов-
нішньої політики.

• Ліга Арабських держав  – ЛАД 
(League of Arab States  – LAS). 22 дер-
жави арабського світу погоджуються 
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тримати тісне співробітництво в  пи-
таннях економіки, комунікації, куль-
тури, відмовляються від насильства 
як засобу врегулювання конфліктних 
ситуацій між членами, а також в кон-
фліктах, в яких беруть участь не члени. 
Також було досягнуто згоди до співро-
бітництва у військових справах [16].

• Організація «Ісламська кон-
ференція»  – ОІК (Organization of the 
Islamic Conference – OIC). Є другою за 
величиною міжурядовою організацією 
після Організації Об’єднаних Націй, 
в  яку входять 57 держав, розташова-
них на чотирьох континентах. Органі-
зація – це колективний голос мусуль-
манського світу, яка має на меті захист 
інтересів мусульманського світу в дусі 
союзництва міжнародного рівня. 
Пріоритетними галузями є питання 
миру і  безпеки, боротьба з  бідністю, 
боротьба з  тероризмом, інвестиції та 
фінанси, продовольча безпека, нау-
ка і техніка, зміна клімату і  стійкість, 
помірність, культура і  міжконфесійна 
гармонія, розширення прав і  можли-
востей жінок [17].

• Співдружність націй 
(Commonwealth). Була створена 1947 
року. Це добровільна асоціація неза-
лежних держав, символом якої є бри-
танський монарх, визнаний главою 
Співдружності [18]. Ця організація 
співпрацює в  спільних інтересах сво-
їх народів і в сприянні міжнародному 
взаєморозумінню, і миру в усьому сві-
ті і  впливає на міжнародне співтова-
риство в благо всіх через прагнення до 
спільних принципів і цінностей.

• Співдружність Незалежних 
Держав  – СНД. Союз майже всіх ко-
лишніх республік Радянського Союзу 
(крім країн Прибалтики). В 2008 році 
зі складу СНД вийшла Грузія на знак 

протесту проти російсько-грузинської 
війни, а  в 2018 році внаслідок агресії 
на Сході України про припинення сво-
го асоційованого членства в СНД зая-
вила Україна [19]. Про ці процеси до-
кладно згадувалося в [20].

Світова організація торгівлі 
(СОТ)  – головний міжнародний регу-
лятор світової торгівлі. Стратегічною 
метою СОТ є лібералізація світової 
торгівлі, усунення дискримінаційних 
перешкод на шляху потоків товарів та 
послуг, вільний доступ до національ-
них ринків і  джерел сировини. Мета 
СОТ зумовлює її функції: 

а) нагляд за станом світової тор-
гівлі та надання консультацій з питань 
управління в  галузі міжнародної тор-
гівлі; 

б) забезпечення механізмів розв’я-
зання міжнародних торговельних спо-
рів;

в) розроблення і прийняття світо-
вих стандартів торгівлі;

г) нагляд за торговельною політи-
кою країн;

д) обговорення нагальних проблем 
міжнародної торгівлі.

Особливе місце серед всіх між-
народних організацій посідає Орга-
нізація Об’єднаних Націй (ООН)  – це 
глобальна, універсальна, багатофунк-
ціональна, міждержавна організація. 
Переважна більшість програм, комі-
сій, спеціалізованих закладів, фондів 
ООН спрямована на регулювання еко-
номічного співробітництва між її чле-
нами. Серед спеціалізованих закладів 
є могутні організації, які беззапереч-
но керують сьогодні найважливішими 
сферами міжнародної економіки,  – 
МВФ, Світовий банк, Світова організа-
ція торгівлі. 
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В структурі ООН є органи, що регу-
люють міжнародні економічні відно-
сини на галузевому рівні:

• Організація Об’єднаних Націй 
з промислового розвитку (ЮНІДО), 

• Продовольча і  сільськогоспо-
дарська організація (ФАО), 

• Міжнародна організація ци-
вільної авіації (ІКАО) тощо:

• координують співробітництво 
між країнами на регіональному рівні 
регіональні комісії Економічної і соці-
альної ради ООН (ЕКОСОР). 

ООН своєчасно реагує на політич-
ні і  економічні зрушення, що відбу-
ваються у  світі. Наприклад, з  розпа-
дом колоніальної системи у  середині 
ХХ ст. виникла велика група країн, що 
розвиваються. Цим державам конче 
необхідна економічна допомога. ООН 
взяла на себе основне завдання з  ви-
рішення проблеми [Козак Ю. Г. Між-
народні стратегії економічного роз-
витку. К. Центр навчальної літератури. 
2009. 356 с.]. Було утворено:

• Міжнародну асоціацію розвит-
ку (МАР), головна мета якої – кредиту-
вання саме цієї групи країн;

• Програму розвитку Організа-
ція Об’єднаних Націй (ПРООН), що та-
кож спрямована насамперед на допо-
могу країнам, що розвиваються; 

• Конференцію з торгівлі й роз-
витку (ЮНКТАД) та Організацію з про-
мислового розвитку (ЮНІДО) з анало-
гічними пріоритетами. 

Крім того, ООН опікується пробле-
мою безпеки, у тому числі в економіч-
ній сфері.

Отже, ООН як глобальна, універ-
сальна, багатофункціональна, міждер-
жавна організація, яка охоплює своєю 
діяльністю майже всі сфери діяльності 
людства, у тому числі економічну, має 

надзвичайно великий вплив на фор-
мування міжнародних економічних 
стратегій. Найвідоміші стратегії еко-
номічного розвитку, розроблені струк-
турами ООН, були покладені в основу 
програм, що мали назву Декади еко-
номічного розвитку.

Міжнародні організації, посівши 
важливе місце у  процесі здійснен-
ня міжнародної політики, отримали 
й  певні ідентифікативні атрибути  – 
ознаки, характеристики, риси тощо. 
Французький дослідник Ш. Зоргбіб ви-
ділив три характеристики, які є прита-
манними для міжнародних організа-
цій сучасності:

• політична воля щодо співро-
бітництва, зафіксована в установчому 
договорі;

• постійно діючий апарат, який 
забезпечує правонаступність у  роз-
витку міжнародної організації;

• автономність компетенцій та 
рішень [21].

Водночас, ряд авторів виокремлю-
ють міждержавні відносини в  окрему 
теоретичну одиницю, наголошуючи, 
що у даному аспекті провідними акто-
рами є саме держави, а не міжнародні 
організації. Так, на думку Г. Перепе-
лиці, держава як традиційний актор 
міждержавних відносин визначається 
політичним режимом, формою дер-
жавного устрою, типом економічних 
відносин, характером соціальних від-
носин у суспільстві [22]. Держава також 
визначає роль політичної складової 
у міжнародних відносинах, адже поки 
існує держава як політичний інститут, 
початковим критерієм міжнародних 
відносин лишаються національний су-
веренітет і міждержавні кордони.

Погоджуючись з  твердженням  
Г. Перепелиці, слід зазначити, що кож-
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на держава, входячи в ту чи іншу між-
народну організацію, переслідує свою 
мету та цілі, взаємодіє з  іншими дер-
жавами у спосіб, прийнятий у цій ор-
ганізації.

Усю ж сукупність взаємодій  – як 
національних держав, так і міжнарод-
них організацій  – включає поняття 
міжнародної політики. Як зазначає 
Л. Герасіна, міжнародна політика має 
широкий соціальний вимір, оскільки 
характеризує взаємодію щонайменше 
двох і більше країн та міжнародних ор-
ганізацій. Вона також може охоплюва-
ти відразу всі сторони взаємозв’язків 
між політичними суб’єктами світової 
спільноти. Втім, її ключовою особли-
вістю є відсутність у світовій спільноті 
єдиного центру влади та управління, 
тому визначити «нередуковану» спе-
цифіку міжнародних відносин досить 
важко, адже вони відрізняються над-
звичайною складністю [23].

Зв’язок між міжнародними відно-
синами та міжнародними організаці-
ями має структурно-логічний харак-
тер, міжнародні організації, згідно 
формально-юридичного підходу, є 
суб’єктами міжнародних відносин, як 
і держави та міжнародні рухи. І якщо 
перші міжнародні організації носили 
неполітичний характер, то у контексті 
глобалізованого світу та домінуючих 
інтеграційних процесів, саме політич-
на складова стала відігравати провід-
ну роль.

Неабияку роль у  формуванні сис-
теми міжнародних організацій віді-
грає політичний чинник. Вирішення 
багатьох політичних проблем протя-
гом історії людства державні діячі на-
магались здійснити утворенням сою-
зів держав, блоків, пактів. Найчастіше 
такі міждержавні утворення мали пе-

реважно воєнну спрямованість і  роз-
падалися зі зміною політичної ситуа-
ції в світі.

Серед чинників формування й роз-
витку системи міжнародних організа-
цій останнім часом дедалі більшого 
значення набувають глобальні пробле-
ми сучасності. Це такі проблеми, які 
охоплюють увесь світ або значну його 
частину і  не можуть бути вирішені 
кожною країною поодинці. До них від-
носяться: проблема обмеженості при-
родних ресурсів; екологічна пробле-
ма; демографічна проблема; проблема 
роззброєння; продовольча проблема. 
Більшість із цих проблем вирішуються 
у  рамках діяльності міжнародних ор-
ганізацій, проте не завжди таке може 
бути, адже світ розвивається і виника-
ють нові проблеми (виклики).

Новою проблемою, яка викликає 
велике занепокоєння та вимагає для 
свого рішення скоординованих зусиль 
міжнародних організацій та урядів 
усіх країн світу, є медична (санітар-
но-епідеміологічна). Про це свідчать 
події кінця грудня 2019 – початку бе-
резня 2020 року із глобальним розпов-
сюдженням коронавірусної інфекції 
COVID-19.

Спалах захворювання розпочав-
ся в середині грудня 2019 року в місті 
Ухань у  центральному Китаї з  вияв-
лення в місцевих мешканців пневмо-
нії невідомого походження, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2 
[24]. Вірус SARS-CoV-2 передається від 
людини до людини через краплинки 
слизу, що їх виділяє хвора людина. Ві-
рус зберігається на різних поверхнях 
впродовж багатьох годин, що дозволяє 
йому легко поширюватися. 

Влада Китаю доволі швидко роз-
робила дії, що перешкоджають його 
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розповсюдженню (закриття кордонів, 
жорсткий карантин на заражених те-
риторіях), проте спалах у Китаї швид-
ко перекинувся на держави Східної 
Азії, а  через авіасполучення з  Уханю 
й  до інших країн. Уже в  лютому 2020 
року спалахи відбулися в  Південній 
Кореї, Ірані, Італії, США, а  в середині 
березня головним центром епідемії 
стала Європа. Станом на 20 березня 
в  світі хворіє близько 250 тисяч осіб, 
більше 10 тисяч загинули [25].

Всесвітня Організація Охорони 
Здоров’я (ВООЗ) 11 березня 2020 року 
офіційно оголосила пандемію коро-
навірусу у світі []. Державні органи ба-
гатьох країн здійснюють надзвичайні 
заходи зі стримування пандемії. Дії 
китайського уряду в  провінції Хубей 
були названі безпрецедентними за 
ефективністю. Багато країн Європи та 
США у  першій половині березня за-
крили свої кордони, а  також авіа- та 
наземне сполучення. Серед заходів 
також ізоляція хворих, закриття на 
карантин навчальних, торговельних, 
розважальних закладів, заборона ма-
сових заходів, обмеження пересуван-
ня людей тощо. Пандемія спричини-
ла скасування масових і міжнародних 
подій, скорочення торгівлі та падіння 
економічних показників. 

На цьому фоні питання еконо-
мічних домовленостей та співпраці 
в  міжнародних організаціях відійшли 
на другий план і  кожна країна поча-
ла закривати свої власні кордони за-
для убезпечення від зараження своїх 
громадян. Такі дії призводять до спа-
ду економік багатьох прибуткових 
сфер (туризм, виробництво, авіація та 
інше), проте дають можливість зберег-
ти населення від зараження. 

Таким чином, можемо спостері-
гати картину, коли власні інтереси 
держави стають переважаючими над 
інтересами організацій (зменшується 
довіра всередині міжнародних органі-
зацій). Проте, проявляється і  зворот-
ній тренд, адже ВООЗ стали довіряти 
набагато більше через її дії по недопу-
щенню розповсюдження коронавірусу 
та виробленню рекомендацій націо-
нальним урядам. 

Таким чином, нові виклики прив-
носять нові проблеми та рішення, 
й удосконалюють світовий політичний 
процес, адже саме його можна визна-
чити як сукупність дій та взаємовід-
носин суб’єктів політики на міжна-
родній арені. В рамках цього процесу 
національні чи внутрішньодержавні 
політичні явища і процеси, які мають 
міжнародне значення, виходять на 
перший план і  стають цікавими для 
всього світу.

Висновки. У сучасній політичній 
науці важливою залишається розробка 
комплексного підходу до трактування 
багатосторонніх механізмів співробіт-
ництва між державами – міжнародних 
організацій як важливого елемента 
системи міжнародних відносин. Ви-
рішення сучасних міжнародних про-
блем, викликів, що виникають в різних 
сферах управління та життєдіяльності, 
вимагають розробки нових моделей 
функціонування різних типів міжна-
родних організацій і повинні стати ос-
новою для ефективного відстоювання 
власних національних інтересів у рам-
ках міжнародних політичних інститу-
тів. Світ вже не буде таким, як раніше.

А Україна повинна отримати для 
себе нові знання, нових партнерів, 
нові ролі та перспективи залучення 
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її до широкого кола співтовариств 
в міжнародних організаціях.
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