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СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ  
СТРУКТУРНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ 

Анотація. Проблема структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації набула особливої ак-
туальності у зв’язку із посиленням процесів регіоналізації у світовій економіці та їх впливом на процеси 
глобалізації. На початку XXI ст. процеси регіоналізації стали сприяти не стільки розвитку глобалізації, 
скільки формуванню блоків країн, здатних до конфліктів з метою посилення своєї ролі у світовій економі-
ці. Тому питання структурної взаємозалежності регіоналізації та глобалізації загострилося, а його вирі-
шення стало можливим шляхом поглиблення теоретичного дослідження їх структурної взаємозалежності, 
виявлення причин виникнення суперечностей між ними і внесення пропозицій, спрямованих на узгод-
ження глобалізації та регіоналізації. В основу методології дослідження структурної взаємозалежності 
глобалізації та регіоналізації пропонується покласти системно-синергетичний підхід, який розглядається 
як симбіоз системного підходу та синергетики й враховує здатність економічних систем до саморегуляції.
Ключові слова: системно-синергетичний підхід, глобалізація, регіоналізація, структурна взаємозалежність, 
синергетика, саморегуляція.
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SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH TO THE STUDY OF STRUCTURAL 
INTERDEPENDENCE BETWEEN GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION

Summary. The problem of the structural interdependence of globalization and regionalization has become par-
ticularly relevant in view of the increasing regionalization processes in the world economy and their impact on 
globalization processes. At the beginning of the XXI century. processes of regionalization have contributed not so 
much to the development of globalization, but to the formation of blocks of countries capable of conflict in order 
to strengthen their role in the world economy. Therefore, the issue of the structural interdependence between the 
above mentioned processes has become in the focus of scientific research, and its solution is made possible by deep-
ening the theoretical study of their structural interdependence, identifying the causes of contradictions between 
them and making proposals aimed at reconciling globalization and regionalization. Globalization is the result of 
the interaction of subsystems of a complex system of the world economy, which include supranational subsystems 
of macro-level – regional integration associations, national subsystems of macro-level – national states, national 
subsystems of micro-level – national enterprises, transnational subsystems of microlevels formed by technology 
pieces and subsystems of international economic institutions and includes regional processes, transnationaliza-
tion and chain-building. Regionalization is the result of the formation of supranational subsystems through the 
interaction of national macro-level subsystems and subsystems of international economic institutions. Transna-
tionalization is the result of the formation of multinational microlevel subsystems in cooperation with the sub-
system of international economic institutions. The methodology for the study of the structural interdependence 
of globalization and regionalization is based on a synergistic approach, which is considered as a symbiosis of a 
systems approach and synergy and takes into account the ability of economic systems to self-regulate.
Keywords: system-synergetic approach, globalization, regionalization, structural interdependence, synergetics, 
self-regulation.

Постановка проблеми. Використання 
системно-синергетичного підходу для роз-

криття структурної взаємозалежності регіона-
лізації та глобалізації обгрунтовується тим, що 
перебіг вищезазначених процесів відбувається 
у світовому господарстві, яке представляє собою 
складну систему.

Аналіз останніх досліджень. Системний 
та синергетичний підходи у економічній на-
уці широко використовували такі відомі вчені: 
С. Амін, Р. Арон, А.І. Берг, Ф. Бродель, Х. Булл, 
І. Уолерстайн, Б. Гаврилишин, Й. Галтунг, 
В.М. Геєць, Дж.К. Гелбрейт, А.А. Гриценко, 
С.А. Єрохін, М.І. Звєряков, М. Кастельс, М. Ка-
план, Гж.В. Колодко, Р. Кохейн, Е.Г. Кочетов, 
О. Ланг, Д.Г. Лук’яненко, Дж. Най, В.Є. Новиць-
кий, Ю.М. Пахомов, І. Пригожин, Р. Роузкран, 
А.П. Румянцев, Є.В. Савельєв, Г. Саймон, В.Р. Сі-
денко, Я.М. Столярчук, А.І. Сухоруков, В.М. Тара-
севич, К. Уолтс, А.С. Філіпенко, А.Г. Франк, Г. Ха-

кен, В.І. Чужиков, М.Г. Чумаченко, О.М. Шаров, 
О.І. Шнирков, Дж. Форрестер, О. Янг.

Варто також відзначити вагомий внесок ла-
уреата Нобелівської премії В. Леонтьєва, який 
світову економіку, як і економіку окремої краї-
ни, вивчав як систему взаємозалежних процесів 
[1, с. 369]. Зокрема, вищезазначену проблему до-
бре розкрито у роботі Стаффорда Біра, присвяче-
ній аналізу систем різної природи, де вчений до-
водить, що економіка належить до дуже складних 
ймовірнісних (стохастичних) систем [2, c. 33–34]. 

Мета статті – обґрунтувати необхідність ви-
користання системно-синергетичного підходуу 
дослідженні інтеграційних процесів та структур-
ної взаємозалежності регіоналізації і глобаліза-
ції у світовому господарстві.

Виклад основного матеріалу. Розкриття 
законів розвитку складних систем разом із тео-
рією систем потребує враховувати закони синер-
гетики, міждисциплінарного напряму наукових 
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досліджень, що вивчає закономірності самоор-
ганізації, впорядкування хаосу та зворотний 
процес у відкритих, нелінійних, складноорга-
нізованих, нестійких системах [3]. Синергетика 
є наукою про самоорганізацію і саморегуляцію 
складних нелінійних відкритих систем, відпо-
відно до якої такі системи у своємурозвиткові мо-
жуть втрачати стабільність, потрапляти у точки 
біфуркації, точки біфуркаційних переходів. Це 
наслідок того, що динамічна система є струк-
турно нестійкою [4]. Такі біфуркаційні переходи 
мають ймовірнісний, стохастичний характер, що 
й ускладнює передбачення подальшого розвит-
ку системи і потребує включення у систему регу-
ляторів, здатних забезпечити у точці біфуркації 
вибір системою подальшої траєкторії, що сприя-
тиме якнайшвидшому встановленню нової рів-
новаги системи та її розвитку. Враховуючи те, що 
точка біфуркації системи – це точка виникнен-
ня у системі нестабільного кризового стану і що 
в умовах відкритості та нелінійності згідно з те-
орією синергетики система навіть при незначно-
му, флуктуативному впливі може різко змінити 
динаміку своєї поведінки, очевидно, що як прин-
ципові зміни динаміки системи, так і відновлен-
ня попередньої динаміки пов’язані із точкою бі-
фуркації, точкою багатоваріантності подальшого 
розвитку системи і зміною її структури. 

Як підкреслює В.П. Решетило, складно ор-
ганізованим системам не можна нав’язувати 
шляхи подальшого розвитку. Важливо виявити 
і зрозуміти, як сприяти власним тенденціям їх 
еволюції і виводити системи на траєкторії, адек-
ватні їх внутрішній структурі. При цьому існує 
можливість скорочувати шлях розвитку систе-
ми, резонансно збуджуючи внутрішні структури, 
близькі до атракторів еволюції [5, с. 13–14].

Синергетичний аспект організації акцентує на 
впорядкованості хаотичних станів. Такий процес 
є складним, має свої закономірності та алгоритми. 
Для врівноваження складних дисипативних систем 
(в тому числі соціальних) не існує простих вольових 
рішень. Навпаки, іманентною для них є пристосова-
ність та пластичність поведінки в якості основопо-
ложних властивостей нелінійних динамічних сис-
тем, що дозволяє зберігати потенціал нерівноваги 
та уникати глухих кутів в еволюції [6, с. 101–102]. 
Отже, встановлення рівноваги і гармонізація сис-
теми може вимагати здійснення значних зусиль 
з боку системи, про що свідчить, зокрема, подолан-
ня першої глобальної кризи 2008-2009 рр., інформа-
ційні, фінансові та матеріальні витрати для врівно-
важення світового господарства. 

Оскільки вище йшлося про відновлення, або 
збереження структурної рівноваги системи і про 
небезпечні наслідки її втрати при досягненні точ-
ки біфуркації системи, то особливо важливим для 
дослідження процесів глобалізації та регіоналіза-
ції стає питання забезпечення контролю їх струк-
турної взаємозалежності, адже саме тут може бути 
досягнута точка біфуркації, яка виведе систему 
світового господарства з рівноваги з можливими 
невідомими і серйозними для неї наслідками.

Зазначимо, що розглянуті вище особливості 
системно-синергетичного підходу мають загаль-
носистемний характер та можуть бути викорис-
тані для дослідження будь-якої складної нелі-
нійної відкритої системи, яка характеризується 

певною структурою, тобто складається із підсис-
тем, що можуть у певних межах функціонувати 
незалежно одна від одної. Якщо ця незалежність 
зникає, система втрачає стабільність, і взаємодія 
підсистем може досягти точки біфуркації сис-
теми, її кризового режиму, коли система може 
втратити порядок і перейти до режиму хаотиза-
ції, посилення ентропії з наступною самоорга-
нізацією системи завдяки її відкритості й нелі-
нійності, відновленням порядку з формуванням 
нової структури та відповідно нової якості систе-
ми. Тобто, втрата системою стабільності і досяг-
нення нею точки біфуркації стають умовою на-
буття нею нової якості і переходу у новий режим 
функціонування. Така ситуація може виникати 
і у економічній системі світового господарства, 
зокрема у процесах його трансформації шляхом 
глобалізації та регіоналізації.

Глобалізація є результатом взаємодії підсис-
тем складної системи світового господарства, до 
яких належать наднаціональні підсистеми ма-
крорівня – регіональні інтеграційні об’єднання, 
національні підсистеми макрорівня – національ-
ні держави, національні підсистеми мікрорів-
ня – національні підприємства, транснаціональні 
підсистеми мікрорівня – багатонаціональні під-
приємства, а також елементів – виробничих мереж, 
сформованих частинами технологій, та підсистеми 
міжнародних економічних інституцій й включає 
у себе процеси регіоналізації, транснаціоналіза-
ції та мережевізації. Регіоналізація є результатом 
утворення наднаціональних підсистем шляхом 
взаємодії національних підсистем макрорівня 
та підсистеми міжнародних економічних інсти-
туцій. Транснаціоналізація є результатом утво-
рення багатонаціональних підсистем мікрорівня 
у взаємодії з підсистемою міжнародних еконо-
мічних інституцій. Мережевізація є результатом 
утворення виробничих мереж у взаємодії з підсис-
темою міжнародних економічних інституцій.

Структурну взаємозалежність регіоналіза-
ції та глобалізації схематично представлено на 
рис. 1, де показано, що структурна взаємозалеж-
ність регіоналізації та глобалізації знаходиться 
під впливом міжнародних економічних інститу-
цій, які формують підсистему системи світового 
господарства, тобто у системі світового госпо-
дарства існує механізм управління процесами 
глобалізації та регіоналізації. Регіоналізація 
охоплює частину світового господарства, а глоба-
лізація – все світове господарство, тобто регіона-
лізація є підсистемою глобалізації і зв’язки між 
ними мають ієрархічний характер.Представлене 
структурно світове господарство може бути роз-
ширене і ускладнене включенням цивілізацій-
ного фактора, який збільшує кількість підсистем 
і ускладнює систему світового господарства. 

Регіоналізацію можна охарактеризувати дина-
мікою зростання кількості регіональних інтеграцій-
них об’єднань, а транснаціоналізацію – динамікою 
зростання ТНК. Глобалізацію охарактеризувати 
навіть таким простим чином неможливо, тому що, 
як показано в попередньому підрозділі, незважа-
ючи на велику кількість наукових робіт, присвя-
чених проблемі глобалізації, немає однозначного 
загальноприйнятого і чітко сформульованого ви-
значення поняття глобалізації, відсутній й показ-
ник її кількісного вимірювання. Отже, кількісно 
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підтвердити і поглибити знання структурної вза-
ємозалежності складно, оскільки на сьогодні не 
існує єдиної методики кількісного виміру процесу 
глобалізації [7, с. 91, 95].

Системно-синергетичний підхід у досліджен-
ні структурної взаємозалежності регіоналізації 
та глобалізації у світовому господарстві базу-
ється на знаходженні кореляційної залежності 
між глобалізацією та регіоналізацією йформу-
люється як математична задача знаходження 
рівняння регресії[8], у якій визначаючі змін-
ні кількість багатонаціональних підприємств 
(БНП)x1, кількість регіональних інтеграційних 
об’єднань x2 та міжнародних економічних інсти-
туцій x3 впливають на залежну змінну глобаліза-
цію Yу середньому, що у загальній математичній 
формі записується як:

M(Y|x1,x2,x3) = f(x1, x2, x3).              (1)
Побудова рівняння регресії залежності гло-

балізації від транснаціоналізації, регіоналізації 
та міжнародних економічних інституцій перш за 
все потребує наявності виборки емпіричних да-
них, які характеризують транснаціоналізацію, 
регіоналізацію та міжнародні економічні інсти-
туції, що забезпечують процеси глобалізації, а 
також дані, які характеризують глобалізацію на 
досліджуваному відрізку часу. Якщо кількість 
діючих міжнародних економічних організацій 
не змінюється, то визначення рівняння регресії 
глобалізації може обмежитися транснаціоналі-
зацією та регіоналізацією:

M(Y|x1.x2) = f(x1x2).                    (2)
Якщо необхідно виявити структурну взаємо-

залежність регіоналізації та глобалізації, то ви-
значення рівняння регресії глобалізації може об-
межитися регіоналізацією:

M(Y|x) = f(x).                          (3)
та 

M(x|Y) = f(Y).                          (4)
У спеціальній науковій літературі підкрес-

люється можливість визначення глобалізації 
ступенем глобалізації торгівлі, що аргументу-
ється роллю торгівлі у глобалізації. Наприклад, 
М.Д. Симонова пропонує для визначення по-
казника глобалізації використовувати показник 
глобалізації торгівлі Yt [9, с. 18–26]: 

Yt = 0,5 × (експорт товарів та послуг +  
+ імпорт товарів та послуг)/ВВП ×100%. 

Як приклад розрахунку структурної вза-
ємозалежності регіоналізації та глобалізації 
у світовому господарстві відповідно складемо 
матрицю (табл. 1), на основі якої можна винайти 
рівняння множинної регресії залежності глоба-
лізації від транснаціоналізації і регіоналізації 
та регіоналізації від глобалізації і транснаціо-
налізації. Для нашого дослідження принципове 
значення має підтвердження такої залежнос-
ті та її нелінійності, що нами було встановлено 
на основі теоретичного логічного дослідження 
структурної взаємозалежності регіоналізації 
та глобалізації. За даними табл. 1 можна розра-
хувати рівняння множинної регресії. Якщо воно 
нелінійне, то це дає підстави до застосування 
теоретичних положень синергетичного аналізу 
стосовно впливу структурної взаємозалежності 
регіоналізації та глобалізації на перебіг еконо-
мічних процесів у світовому господарстві й мож-
ливості досягнення ними точок нестабільності, 
біфуркації. Те, що ці процеси нелінійні, слідує 
вже з того, що динаміка показника ступеня гло-
балізації світової торгівлі нелінійна й визна-
чається нелінійним поліноміальним трендом:  
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Рис. 1. Структурна взаємозалежність глобалізації та регіоналізації у світовому господарстві 
Джерело: розробка автора
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y = -0,375x2 + 2,539x + 27,3 при достовірнос-
ті апроксимації R2 = 0,717. Факт нелінійності 
взаємозалежності регіоналізації та глобаліза-
ції підтверджує також розраховане за даними 
табл. 1 рівняння регресії залежності глобалізації 
від регіоналізації: Y = 1,2662x2-87,469x + 1765,5 при 
достовірності апроксимації R2 = 0,1007.

Отже, залежність глобалізації від регіоналіза-
ції має нелінійний характер. Причому регіоналі-
зація сприяє зменшенню глобалізації, що відпо-
відає нашому висновку про різноспрямованість 
процесів глобалізації та регіоналізації і не супер-
ечить висновку про те, що посилення глобалізації 
на основі транснаціоналізації сприяє розвитку ре-
гіоналізації. Дані, наведені у табл. 1, свідчать про 
те, що процеси транснаціоналізації потужніші 
процесів регіоналізації з точки зору чисельності 
суб’єктів, які приймають у них участь.

Основними країнами, які є ініціаторами глоба-
лізації, є країни «золотого мільярда», насамперед 
США, ЄС, Японія. Та якщо ці країни зацікавлені 
у глобалізації, яку зменшують процеси регіоналіза-
ції, то слід зробити висновок, що ці країни не за-
цікавлені у розвитку регіоналізації. Разом із тим 
вищезезначені країни приймають участь у про-
цесах регіоналізації, про що свідчать дані СОТ. 
Розв’язання цієї суперечності вимагає використан-
ня системно-синергетичного аналізу. Як бачимо, 
структурна взаємозалежність регіоналізації та гло-
балізації характеризується нелінійністю та відкри-
тістю. Остання проявляється вже у тому, що краї-
ни, які є ініціаторами транснаціоналізації, беруть 
участь і у процесах регіоналізації. А відтак вони 
одночасно приймають участь у організації та упо-
рядкуванні як глобалізації, так і регіоналізації. 

Виникає контраверсійна ситуація, як одно-
часно можуть відбуватися процеси упорядкуван-
ня, зниження ентропійності регіоналізації, яка 
є підсистемою глобалізації, та ентропійності гло-
балізації, які відбуваються у відкритій нелінійній 
системі світового господарства. Відповідь є такою: 
це може бути поясненолише у межах відносної 
самостійності цих процесів, адже регіоналізація 
є відносно самостійною підсистемою глобалізації.

Для підтвердження такої думки згадаємо, що 
відповідно до одного з найважливіших висновків 
синергетики є висновок про те, що закони само-
організації та дезорганізації систем універсальні, 
тобто не залежать від специфіки останніх. Якщо 
об’єктом дослідження є складна система, то вона 
функціонує за законами складних систем, одним 
із яких є закон зростання ентропії, згідно з яким 
розрив зовнішніх зв’язків, замкнутість будь-якої 
системи призводить до зростання ентропії, до де-
зорганізації системи [14, c. 142]. Відповідно до цьо-

го закону якщо регіоналізацію розглядати як від-
носно розімкнуту підсистему глобалізації, то стає 
ймовірним, що при їх замкненості, тобто виході зі 
стану відносної незалежності до стану замкненос-
ті, підвищення організованості однієї з них буде 
вести до дезорганізації іншої. Отже, підвищення 
організованості регіоналізації відповідно до за-
конів синергетики буде вести до дезорганізації 
глобалізації. Для розкриття такої структурної 
взаємозалежності регіоналізації та глобалізації 
згадаємо, що у основі регіоналізації знаходить-
ся дія закону МПП на певній території, стосовно 
певної сукупності національних держав, а в осно-
ві глобалізації – дія цього ж закону, але стосовно 
усього світового простору, простору світового гос-
подарства, а не його окремих частин. Для того, 
щоб ці два процеси розімкнути і цим допустити їх 
незалежний перебіг, слід виключити можливість 
участі в них одних і тих же суб’єктів. Однак це не-
можливо здійснити, тому що глобалізація за своїм 
визначенням передбачає можливість участі у ній 
усіх суб’єктів економічної діяльності.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Тому синергетичний аналіз структур-
ної взаємозалежності регіоналізації та глобалізації 
підтверджує складний і суперечливий її характер. 
Варто також зазначити, що якщо в основі регіона-
лізації лежать процеси торгівлі між країнами, які 
утворюють об’єднання, то в основі глобалізації ле-
жать процеси обміну капіталами та інформацією, 
які свідчить про доцільність вкладання капіталів 
за межами країни походження цих капіталів. Про-
цеси регіоналізації характеризуються передусім 
потоками товарів та послуг, а глобалізації – пото-
ками капіталів, передусім ПІІ.

Таким чином, якщо процеси регіоналізації 
можна охарактеризувати стосовно певних час-
тин світового господарства, то глобалізацію та-
ким чином розглядати неможливо: за визначен-
ням, вона може досліджуватися стосовно усього 
світового господарства і характеризується одна-
ково для будь-яких його частин. Тому аналіз пе-
ребігу процесів регіоналізації у різних частинах 
світового господарства не потребує його ув’язки 
з процесами глобалізації, що і надає можливість 
стосовно окремих частин світового господарства 
досліджувати розвиток процесів зменшення ен-
тропії і організації об’єднань, здатних виокрем-
люватися у підсистеми та формувати багатопо-
лярну світову економіку. Отже, перспективним 
виглядає і те, що для свого виокремлення з гло-
бальної світової системи господарства регіональ-
ні об’єднання мають не лише посилити внутріш-
ньорегіональну торгівлю, але й запровадити 
регіональні фінансові системи і валюти.

Таблиця 1
Основні показники глобалізації, транснаціоналізації та регіоналізації 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ВВП, млн. дол. США 65644956 71212289 73699292 76176342 78037088 74753058
Експорт + Імпорт товарів  
та послуг, млн. дол. США 38453241 45458205 46112404 47374041 48175636 42714318

Ступінь глобалізації світової 
торгівлі, %, Y 29,28 31,92 31,28 31,09 30,86 28,57

Кількість БНП, одиниць, x1 35000 39000 52000 63000 64000 77175
Кількість РІО, одиниць, x2 219 239 265 290 312 339

Джерело: [10; 11, с. 135;12; 13]
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