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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві існує проблема 

розмежованості явищ і понять, причиною чого є поляризованість світу, яка й 

провокує неможливість поєднання одиничного (універсального) та 

загального (глобального). Однак у постмодерністському світогляді ці поняття 

своєрідно впливають одне на одного. Адже саме універсальність становить 

головну характеристику глобального світоустрою, натомість одиничності 

властива суверенність, незалежність і нестандартність світогляду, способу 

життя, мислення та розуміння себе й своєї культури. Таке означення понять 

залежить від багатьох чинників сучасного суспільно-політичного процесу, 

що безпосередньо причетний до творення універсальної людини як 

особливого феномена. У глобалізованому світі людину часто розуміють як 

таку, що здатна пристосовуватися до загальних цінностей, уявлень, 

можливостей вибору та дій. З-поміж багатьох можливостей людина обирає 

чітко визначені суспільним прогресом, а не ті, які покладені в основу 

культури, форм діяльності й відносин, оскільки прогресивний розвиток 

суспільства лише розвиває сферу існування людини та полегшує стан 

адаптування до складних суперечливих процесів буття. Це – з одного боку. З 

іншого – глобальний процес «поглинає» індивідуальні проблеми та 

можливості людини, ототожнюючи їх із загальним процесом на певних 

етапах розвитку світу. Такі розбіжності спричиняють різні конфлікти в 

суспільстві, зумовлені глобальним і локальним середовищем. Отже, 

досліджуючи універсалізацію суспільно-політичного процесу, потрібно 

визначити насамперед сутність понять «універсалізація», «глобалізація», 

«політичний конфлікт» і «соціально-політичний процес», виявити 

взаємозалежність між ними й проаналізувати вплив одне на одного. У 

причинно-наслідковому ланцюжку постають також критерії і принципи цих 

понять.  

Актуальність теми дослідження пов’язана передусім з необхідністю 

теоретико-методологічного осмислення основних принципів, змісту, 

історичних етапів і суперечностей, які покладені в основу формування 

універсальних законів реалізації політико-владних відносин і в системі 

сучасного глобалізованого світу, і насамперед – у системі автентичних станів 

буття окремо взятої держави, її політичної системи, владних та соціально-

культурних відносин. Актуальність вивчення цієї теми постає також із 

безпосередньої причетності кожної людини до процесу універсалізації (її 

суб’єкта й об’єкта). Людина звикла до того, що завжди універсалізує для себе 

орієнтири, цінності та потреби. Зовсім по-іншому цей процес виглядає на 

суспільному рівні, зокрема на рівні політичних і владних форм буття. Такі 

тенденції засвідчують: структурно-диференційованій єдності основних 

демократій протистоїть світ культурно, етнічно, конфесійно й цивілізаційно 

роз’єднаних держав, які можуть зазнавати внутрішніх і зовнішніх конфліктів, 

перебувати на етапах переходу від одних суспільно-політичних форм буття 

до інших, артикулювати у тих чи інших формах й обставинах підйому 
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культурної, національної, політичної ідентичності. Вже зараз чітко 

простежуємо тенденцію до витіснення політики зі сфери регулювання 

соціальних процесів.  

Актуальність дослідження визначена також пошуками Україною свого 

місця в новому світі, який глобалізується. Внутрішньополітична 

універсалізація суспільства і держави належить до ключових аспектів 

глобалізаційних перетворень на сучасному етапі. Універсалізація 

внутрішньої політики та її наслідки значно впливають на історичний 

розвиток, трансформаційні процеси і зміни в структурі державно-політичних 

і внутрішньо-національних інститутів, пришвидшують або ж гальмують 

процеси універсалізації у функціонуванні держав.  

Такі проблеми обґрунтовують раціональність політичного аналізу 

сенсу і змісту основних внутрішніх і зовнішніх універсалізаційних процесів, 

у контексті суспільно-політичного розвитку держав, з урахуванням 

теоретичного надбання, що вже існує у цій сфері. Отже, наше дослідження 

має генералізаційний характер та присвячене насамперед установленню 

відповідності й закономірності між процесами прямої універсалізації, яка діє 

назовні, та універсалізації оберненої, внутрішньої, що, навпаки, сприяє 

герметизації суспільства зі середини.  

Теоретико-методологічне спрямування нашої роботи дає змогу 

осмислити і проаналізувати необхідний матеріал, сформулювати практичні 

рекомендації та гіпотези, стратегії вирішення питань позитивізації чи 

негативізації процесів універсалізації суспільно-політичного життя.  

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

Дисертація виконана в рамках тематики, за якою працює колектив кафедри 

теорії та історії політичної науки Львівського національного університету 

імені Івана Франка «Методологія та критерії оцінки формування та реалізації 

міських політик в Україні у контексті просторово-часових детермінант» 

(номер державної реєстрації 0114U004541)». 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – за допомогою широкої 

джерельної бази виявити вплив універсалізації суспільно-політичних 

процесів на виникнення конфліктів у глобалізованому світі та сучасних 

універсалізаційних процесів – на формування внутрішньої політики держави 

за умов, з одного боку, утвердження загальних принципів демократії, а з 

іншого – інтенсивного формування ідентифікаційних складників власного 

культурного, історичного, національно неповторного життя.  

Для реалізації мети було виокремлено низку конкретних завдань:  

– визначити суть понять «універсалізація» та «глобалізація», 

взаємозв’язок між ними;  

– виявити основні методологічні підходи до вивчення універсалізації 

суспільно-політичного процесу; 

– дослідити критерії і принципи процесу універсалізації в сучасному 

глобалізованому світі, тенденції змін; 
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– проаналізувати діалектику внутрішніх і зовнішніх чинників 

універсалізації – важливу детермінанту сучасного розвитку держав, політик, 

суспільств; 

– охарактеризувати корелятивні принципи універсалізації й 

ідентифікації політичних процесів як основи розвитку сучасної демократії; 

– вивчити особливості впливу процесів універсалізації політичних 

процесів на сучасні транзитивні процеси в Україні. 

Об’єктом дослідження є процес універсалізації суспільно-політичної 

реальності та її вплив на формування дискурсу соціально-політичної 

ідентичності як умови сучасного демократичного транзиту. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні принципи вивчення 

універсалізації в сучасному глобалізованому світі. 

Методологія та методи дослідження. Дисертація є 

міждисциплінарним дослідженням, що спирається на нові теоретико-

методологічні основи, сформульовані в межах аналізу процесійних вимірів 

політики. Це дало змогу сформулювати комплексний методологічний підхід 

до дослідження взаємовпливу універсалізаційних та глобалізаційних 

процесів. У дисертації використано сучасні теорії структуралізму, 

конструктивізму, неоконструктивізму, теорії комунікативних систем, які 

дали можливість сформулювати дискурсне поле аналізу сучасних складних 

інтеграційних процесів у політиці (і інституційного, і комунікативного типу).  

Для досягнення мети і поставлених завдань дослідження застосовано 

такі методи: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, історичний метод, 

соціологічний та нормативно-ціннісний. Також використано соціально-

феноменологічний підхід, який дозволяє репрезентувати соціально-політичну 

реальність як одну із множинних одиниць реальності повсякденного життя та 

сферу інтерсуб’єктивних комунікацій, які формують матричну основу 

політики. 

Наукова новизна мотивована тим, що в дисертації комплексно 

досліджено проблеми взаємозв’язку та взаємодетермінації внутрішніх і 

зовнішніх чинників універсалізації в сучасних політичних процесах. 

Вперше у вітчизняній науково-дослідній літературі: 

– комплексно проаналізовано методологічні основи дослідження 

проблем універсалізації політичного процесу та стану буття людини в такій 

складній нелінійній динаміці, виходячи з виявлення діалектики дій зовнішніх 

і внутрішніх чинників, котрі моделюють світ політичних, економічних, 

соціальних, навіть культурних тотожностей та уніфікацій; 

– виявлено, що в процесі універсалізації політичного життя 

генералізуючим підґрунтям є не сукупно абстрактні всезагальні принципи 

глобалізаційних тенденцій, а конкретна зміна діяльнісних засад людського 

буття (домінування інформаційних технологій і деіндивідуалізація способів 

виробництва), комунікативних преференцій (розгерметизація культурних, 

мовних, станових підвалин соціотворення), домінування цілераціональної 

безпеки та виживання людини в різноманітних аспектах її самоствердження 

(повернення від світового принципу Нового часу «знання про себе» до 
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принципу, проголошеного ще в Античності Сократом, «піклування про 

себе»), повернення до ідеї та практики розуміння політики як 

системовизначальної основи людського життя (поглиблення політичної 

інституалізації усіх його форм у безпековому спрямуванні); 

– сформульовано авторське розуміння політичної універсалізації – 

складного діалектичного процесу взаємодії системи внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що спричиняє нелінійний процесійний стан розвитку й 

неоднозначну кореляцію універсального з автентичним, особливим через 

синтезуючу основу третьої складової частини – всезагального ціннісно-

безпекового вектора спрямування (у часово-просторових вимірах) людської 

спільноти загалом; універсальність у контексті глобалізації розуміється як 

наслідок ускладнення системи міжцивілізаційних зв’язків, а головне – 

руйнування внутрішніх нелінійних зв’язків у політичних, соціальних, 

економічних, культурних системах і «переведення» їх у ранг універсальних 

(уподібнених) детермінованих систем; 

– визначено, що універсалізація та глобалізація політичного буття 

формує подвійний порядок суперечностей у сучасному світі, які, з одного 

боку, створює універсалізація (контекст цінностей, ідеалів, права тощо), а з 

іншого – глобалізація у вигляді своєрідного потенціалу можливих 

економічних, соціальних, геополітичних суперечностей, які, за певних 

обставин, можуть провокувати конфліктні ситуації; 

– установлено, що проблему універсалізації політичного процесу в 

сучасному світі найоб’єктивніше можна вивчити, застосовуючи методологію 

структуралізму; це дає змогу системно, за допомогою політичних, 

економічних, соціальних, культурних, історичних та інших чинників 

визначити особливості функціональної вагомості цього феномену (за 

домінування політичних та комунікативних факторів, на відміну від доби 

Середньовіччя, коли визначальними у цій структурі були релігійно-етичні й 

станові чинники, а в Новий час домінував економічний складник); як 

установлено, універсалізується та фрагментаризується не лише політична 

реальність у вигляді онтологічної форми буття людини, а й сам політичний 

дискурс; 

– доведено, що універсалізація всіх форм політичного, економічного та 

соціального життя випливає не лише зі складних, суперечливих процесів 

сучасного світу, а й зі зміни самих внутрішніх станів характеристики 

принципів буття сучасного індивіда; універсалізація – процес цілковито 

свідомий і пов’язаний з потребою одних акторів енергійно впливати на 

інших, продукуючи універсальні цінності, які, натомість, згодом стануть 

універсальними важелями впливу. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 
Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дослідження 

можна застосовувати під час викладання курсів та спецкурсів з «Політології» 

і «Міжнародних відносин». Висновки дослідження можуть збагатити 

матеріали, що лежать в основі викладання (передовсім стати методологічним 

підґрунтям) таких навчальних дисциплін, як «Історія політичних учень 
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ХХ ст.», «Політична комунікація», «Методологія політичної науки», «Історія 

та теорія міжнародних відносин», «Політичні проблеми глобального 

розвитку». Результати дослідження можуть слугувати основою для 

подальших наукових розвідок, які аналізують суть трансформації сучасних 

соціокультурних, політичних, економічних відносин у системі формування 

сучасних цивілізаційних норм комунікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки і твердження 

дисертації апробовані на міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

наукових конференціях: щорічних звітних наукових конференціях 

філософського факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка (Львів, 2009–2015 рр.); на Міжнародній науковій конференції, 

організованій згідно з науково-дослідницькою програмою кафедри філософії 

Львівського національного університету імені Івана Франка, «Еволюція 

філософських парадигм мислення в контексті глобалізаційних викликів» 

(Львів, 2013 р.); «Суспільні науки ХХІ ст.: перспективи та пріоритетні 

напрями досліджень» (Дніпропетровськ, 2013 р.); «Сучасні наукові 

дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього» (Львів, 

2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасного 

суспільства в умовах глобальної нестабільності» (Одеса, 14–15 березня 

2014 р.); III Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції 

«Наукова дискусія: теорія, практика, інновації» (Київ, 2014 р.); Третій 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Науковий діалог «Схід-

Захід» (Кам’янець-Подільський, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філософсько-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2 квітня 

2015 р.). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено в 7 

публікаціях, з них 4 –наукові статті у фахових виданнях з політичних наук в 

Україні, 3 – в іноземних виданнях і 6 опубліковані в збірниках тез доповідей 

на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями, які були 

визначені в процесі науково-теоретичної розробки теми. Робота складається 

із вступу, чотирьох розділів, які охоплюють 13 підрозділів, висновків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 179 сторінок, з них 

155 сторінок – основний текст, 11 – список використаних джерел 

(115 найменувань). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його 

мету і завдання, об’єкт, предмет, а також методологічну основу. 

Сформульовано наукову новизну одержаних результатів, їхнє теоретичне та 

практичне значення, розкрито зв’язок дисертації з науковими програмами і 

темами, висвітлено апробацію результатів дослідження, структуру роботи. 

У розділі 1 «Стан наукового дослідження проблеми універсалізації 

сучасних політичних процесів», що складається з двох підрозділів, 
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здійснено комплексний історіографічний аналіз наукової літератури з 

вивчення впливу універсалізації на формування конфліктних проблем 

політики, за допомогою якого було визначено сутність та основні ознаки 

універсалізації. 

У підрозділі 1.1 «Історіографічний аналіз наукової літератури з 

вивчення впливу універсалізації на формування конфліктних проблем 

політики» наголошено, що процес універсалізації неоднозначний. Адже його 

можна розглядати як один з напрямів глобалізації або у вигляді окремого 

процесу. В останньому випадку універсалізація – складний діалектичний 

процес взаємозв’язку внутрішніх та зовнішніх чинників. Зауважено, що 

проблема універсалізації політичних процесів для сучасної політичної науки 

належить до центральних. Саме через неї дослідники визначають можливості 

вибору та перспективи формування тієї чи іншої системи політичної влади й 

відносин, сприйняття загальних правил політичного, правового, 

економічного, соціального й культурного співжиття, виникнення та 

розв’язання конфліктних ситуацій, війн і різних протистоянь, особливості 

творення системи цінностей нового змісту. Проблема універсалізації 

започатковується, власне, не в безмежно глобальних явищах і системах, а в 

самій людині, її відносинах з іншими, внутрішній суперечності буття та в 

принципах її розв’язання. Це допомагають зрозуміти також праці таких 

вчених, як Б. Вілсон, У. Бек, Ж. Бодріяр, С. Хантінгтон, Дж. Сакс, Н. Луман, 

А. Назаретян, Дж. Метлок і Г. Хартман, А. Яні, В. Хліпун Р. Робертсон, 

Е. Гіденс, З. Бауман, Дж. Фрідман та ін. 

У працях А. Дмитрієва, Д. Зарова, С. Кисельова, В. Литвиненко, 

В. Межуєва, А. Столярова, В. Чагілова, О. Шкаратана здебільшого 

сприймалась теза С. Хантінгтона, що протистояння та напруження в 

сучасному світі мають не державний, а цивілізаційний характер. Тобто на 

них впливає не глобалізація як на держави, політику й економіку яких вона 

об’єднує, а ціннісний аспект – універсалізація суспільства.  

Вперше в сучасній політології проблему універсалізації та глобалізації 

досліджено через аспект цивілізаційних цінностей у працях вітчизняного 

науковця Т. Андрущенко. 

Значно менше розроблені сьогодні питання з визначення місця України 

у конфліктах, пов’язаних зі складним та неоднозначним процесом 

універсалізації. Цю проблему розглядають у контексті гарантування 

національної безпеки України, передусім із цілісністю її територіальних меж. 

Унаслідок низького рівня якісних досліджень і доступу до інформації ця тема 

недостатньо розкрита. Єдино правильний варіант вивчення універсалізації в 

глобалізованому світі – спостереження за суспільно-політичними процесами 

й визначення основних критеріїв універсалізації.  

У підрозділі 1.2 «Cутність та основні ознаки універсалізації: історичні 

форми рефлексії» проаналізовано різні етапи розвитку історії людства, 

зазначено, що універсалізація – явище, властиве усім етапам його 

прогресування. Для суспільства стали значущими взаємодія, пошуки нових 

шляхів пізнання й утвердження своїх позицій задля інших. Саме в такий 
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спосіб і виявлялась універсалізація на різних етапах поступу людства, стаючи 

синонімом термінів «узагальнення» та «поширення». Шукаючи відповіді на 

власні запитання, людина намагалась залучити до цього й інших. Це 

відбувалось задля утвердження власної позиції для інших та розуміння інших 

цінностей для себе. Здійснювався обмін інформацією, який і потребував 

взаємозалежності одне від одного. Отже, в такому сенсі універсалізація 

постає процесом засвоєння людством позитивних ідей справедливості, добра, 

загального блага в різних сферах суспільних відносин, що в подальшому, 

можливо, одержали нормативне закріплення і в національному розвитку 

держав, і в міжнародній співпраці.  

Дослідження дає можливість стверджувати, що універсалізація людини 

є ключовою, але не єдиною тенденцією розвитку. Так, цілком обґрунтовано 

існування пояснюють водночас з процесами універсалізації людини, 

процесами партикуляції (регіоналізації). Партикуляція необхідна задля 

подолання національних кордонів, оскільки впровадження певних стандартів 

під час регіоналізації відбувається із збереженням культурних та духовних 

особливостей регіону.  

У розділі 2 «Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 

універсалізації як основи формування внутрішньої політики сучасної 

держави», що складається з чотирьох підрозділів, розглянуто проблеми 

універсалізації в кожну історичну епоху.  

У підрозділі 2.1 «Уніфікація й універсалізація як основні виміри 

політичного процесу в умовах глобалізації» розглянуто взаємопов’язаність та 

залежність усіх держав у світі та універсалізацію, як результат цього. Нації й 

культури до сьогодні ніколи не залежали так один від одного. Проблеми, які 

виникають у будь-якій точці світу, негайно позначаються на формі існування 

інших його складових частин. Процес глобалізації та гомогенізації приводить 

до створення єдиного світового співтовариства, де формуються єдині норми, 

інститути та культурні цінності. З’являється відчуття світу як одного місця, 

що існує в єдиному часі, незалежно від того, чи придатний він для всіх 

акторів. 

 «Вхідним квитком у нову глобальну еліту є готовність до життя серед 

невпорядкованості» та здатність «прогресувати в умовах невизначеності; 

клубною картою стає уміння «позиціонувати себе в переплетенні 

можливостей, а не залишатися паралізованим однією довічною 

спеціальністю». Візитівкою виявляється «згода зруйнувати створене 

власними руками», «відпустити, якщо не віддати». Універсалізація й 

уніфікація розглядаються як важливі чинники впливу глобалізаційних 

процесів на транзитні суспільства. 

Отже, основою, що становить методологію дослідження універсалізації 

як причини виникнення конфліктів у глобалізованому світі, вважається 

теорія глобалістики. На ній ґрунтуються й усі теоретичні поняття та 

принципи універсалізації. Саме теорія глобалістики чітко розмежовує 

глобалізацію й універсалізацію, розглядаючи глобалізацію у вигляді виміру 

сучасної світової політики, а універсалізацію – об’єктивним процесом 
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спільного формування цінностей і тенденцій світового прогресу, визначення 

головних ідеалів та орієнтирів, загальних для всієї світової спільноти. 

Методологія та методичні підходи до аналізу проблеми допомагають 

розглянути дослідження, розподіляючи його на два взаємозалежні блоки. 

Перший вивчає безпосередньо поняття універсалізації, його зв’язок з 

глобалізацією. Другий – сутність конфліктів, які виникають в середовищі 

глобального світоустрою, під впливом універсалізації. 

У підрозділі 2.2 «Універсалізація та фрагментація політичної 

дійсності в умовах постмодерного політичного дискурсу» досліджено суть 

універсалізації та фрагментації, а також їх можливе поєднання. Залежно від 

характеру процесу глобалізації – гомогенного або ж фрагментарного – 

виокремлено два напрями вивчення цього феномену в сучасних теоретичних 

дослідженнях: 1) глобалізація на основі прогресу, яка веде до гомогенізації 

суспільства (універсалізація); 2) глобалізація на засадах ідей культурної та 

політичної різноманітності світу (фрагментація). 

Зауважено, що політичний процес у нинішній Україні можна 

характеризувати не лише несталим, а й таким, де фрагментарно розпорошені 

ідеали, цінності, засоби, форми та виконання загальної мети – побудови 

нового демократичного суспільства. Автор вважає, що руйнування рівноваги 

між універсальним та фрагментарним на користь останнього істотно впливає 

на темпи саме демократичного прогресу. 

Водночас подібна фрагментація політичного дискурсу, а відтак і 

політичної системи, допомагає суспільству та політичній системі, 

перебуваючи в уніфікованому, єдиному для всіх часі, паралельно 

знаходитись у власному, індивідуальному теперішньому і розвиватись 

відповідно до своїх потреб. Це дуже важливо, адже, перебуваючи у стані 

постійного зовнішнього та внутрішнього транзиту, посткомуністичні 

суспільства стикаються з безупинною переміною ціннісної та смислової 

картини світу, зазнаючи повсякчас перманентного переструктурування.  

На думку автора, лише поєднання принципів універсалізації та 

фрагментації дасть змогу транзитним суспільствам діяти за власними 

правилами і нормами, дотримуючись одночасно норм універсальних та 

формуючи єдину політичну спільність, навіть перебуваючи в ізольованому 

одне від одного стані. 

У підрозділі 2.3 «Транзитарність посткомуністичних суспільств як 

особлива форма фрагментарної універсалізації в умовах постмодерного 

дискурсу» розглянуто таке унікальне явище, як транзитні суспільства, які 

являють собою квінтесенцію універсалізації та фрагментарності, зберігаючи 

й поєднуючи обидві властивості.  

Фрагментація політичного дискурсу для транзитних суспільств 

характеризується не лише специфікою існування національних держав у 

темпоральних межах єдиного союзу, а й у небажанні сприймати положення, 

які є «неважливими» або ж сприймаються як такі. Це зумовлює формування в 

дискурсі категорії «чужого», що спровоковане відсутністю в одних акторів 

дефіциту досвіду в царині легітимації власної державності на тлі відносних 
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успіхів інших. Це пояснює вороже ставлення Росії до України, Грузії тощо. 

Нетипове, але влучне трактування простежуємо у вченого Б. Макаренка. Він 

класифікує транзитні суспільства колишнього Радянського Союзу за 

«медичною методологією» та розподіляє їх на ті, які видужують (Литва, 

Латвія, Естонія), «мають надію на поправку» (Молдова, Україна, Росія, 

Вірменія), яким властива «хронічна хвороба» (Грузія, Білорусь, 

Азербайджан), або ж «гостра стадія – небезпечно для життя» (Киргизія, 

Казахстан, Таджикистан), а також ті, яким «лікар сказав – у морг» 

(Узбекистан, Туркменістан).  

Так, згідно з В. Гриневичем, Україна, попри значний, нині – 

агресивний вплив Росії, змогла пережити процеси націоналізаційної та 

дерадянізаційної фрагментації. Це спричинило поразку радянських міфів 

унаслідок прагнень нашої держави завершити транзитний перехід та 

перейняти універсалізовані європейські світові цінності. Однак фрагментація 

та нова універсалізація, що логічно постає за нею, може розвиватись й за 

іншим сценарієм. Такий сценарій пояснює процес національної фрагментації, 

за яким слідує не формування модерної уніфікованої системи, пов’язаної з 

переходом на новий темпоральний рівень, а звернення до попереднього 

політичного досвіду, радше невдалого та застарілого. Наприклад, у Росії 

національна фрагментація набула ознак викривленої інтерпретації минулого 

та повернення до попереднього рівня політичного розвитку, що логічно 

відтерміновує завершення транзитного переходу. 

Отже, транзитарність посткомуністичних суспільств, залежно від рівня 

їхнього індивідуального розвитку, тяжіє водночас і до фрагментації, і до 

універсалізації політичного життя. Індивідуальні особливості політичного 

розвитку та міждержавні відносини (прямі чи опосередковані) значно 

впливають на швидкість і якість транзитного переходу, на зміст дискурсу, що 

формується в посткомуністичних суспільствах навколо розглядуваної 

проблеми. 

У підрозділі 2.4 «Внутрішня та зовнішня потенційність 

універсальності щодо формування конфліктних ситуацій у політиці» 

проаналізовано поле глобалізації та конфліктів і вияснено, що поле 

глобалізації накладається з полем конфліктів та універсальними формами їх 

вияву. Із розвитком глобальних процесів стрімко виникають і конфлікти у 

світі. Межі їхнього впливу і розвитку надзвичайно великі й динамічні, адже, 

як уже згадувалось, конфлікти охоплюють усі сфери життя людства. Окрім 

того, зросла тенденція до конфліктності між етносами, націями, культурами, 

релігіями. Такі конфлікти можна назвати конфліктами цивілізацій (за 

С. Хантінгтоном). Глобалізоване суспільство надало конфліктам нових 

своєрідних ознак. Це динамічність зародження конфліктів, велика кількість 

груп інтересів і політичних акторів, які мають безпосереднє відношення до 

конфліктів, і, безсумнівно, масштабність конфліктів. Ціннісний аспект 

конфліктів є найголовнішим, що характеризує протиріччя у глобалізованому 

світі. 
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Метою процесів інтеграції, універсалізації зазвичай є об’єднання 

суспільства. Проте під впливом глобалізації та політичних акторів, метою 

яких є нагромадження ресурсів, ці процеси становлять основне джерело 

появи конфліктів у сучасному глобалізованому світі. Під впливом 

глобалізації універсалізація лише насаджує ідеали, вигідні для одних і чужі, 

неприйнятні для інших. Саме тому потрібно досліджувати особливості 

впливу універсалізації на виникнення конфліктів у світі. 

У розділі 3 «Концептуалізація наукового осмислення особливостей 

впливу універсалізації політики на внутрішньодержавні процеси: 

позитивні та негативні наслідки», який складається з чотирьох підрозділів, 

досліджено можливі наслідки впливу універсалізації політики на 

внутрішньодержавні чинники та виокремлено конкретні позитивні і 

негативні результати, критерії їх оцінок та можливості трансформацій 

внутрішньодержавних чинників. 

У підрозділі 3.1 «Трансформації самовизначення держави та 

суверенітету під впливом універсалізаційних тенденцій у внутрішній 

політиці» зроблено висновок, що універсалізація може позитивно впливати 

на внутрішні процеси суспільно-політичного розвитку держав лише тоді, 

коли на кожному рівні наявні ефективно функціонуючі «ретранслятори», які 

адекватно виражатимуть потреби і запити суспільства на конкретні виклики 

та передаватимуть необхідну інформацію з вищих рівнів на нижчі для 

забезпечення й контролю відповідних універсалізаційних процесів усередині 

держави. 

Загалом більшість держав пов’язані одні з одними численними 

взаєминами, які в сукупності рівнозначні міжнародному політичному 

співтовариству, а у випадках з провідними розвиненими країнами йдеться 

про постійно діючі асоціації держав із власними правилами та процедурами 

ухвалення рішень. Це не означає, що національні держави уже не потрібні. 

Однак їхня претензія на монополію засобів законного примусу на своїй 

території більше не визначає їхнього існування. Воно трансформувалось у 

процесі внутрішньополітичної універсалізації та вийшло на якісно новий 

політичний рівень, замінивши собою суверенну систему, окрему для кожної 

конкретної держави. 

У підсумки знову ж таки можна стверджувати: внутрішня політика 

держави, її особисті внутрішні справи, в які ніхто не втручається та які 

регулюються лише національним правом і звичаями, звужуються, причому 

здебільшого унаслідок добровільної відмови суверенів від своїх суверенних 

прав. Натомість міжнародне право або ж право певної спільноти, колективної 

участі розширюється. 

Отже, безсумнівно, сьогодні, порівняно з минулим, суверенітет 

абсолютно вільних і самостійних країн став набагато звуженішим. 

Наприклад, чимало держав добровільно віддають частину суверенних 

функцій. Подібний сучасний «альтруїзм» можна пояснити лише тим, що таке 

обмеження усвідомлено вигідне, оскільки замість національного 
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суверенітету, який стає дещо примарним в умовах глобалізації й 

універсалізації, країни сподіваються отримати цілком реальні переваги. . 

Підрозділ 3.2 «Вплив універсалізації суспільно-політичних процесів на 

формування політичної ідентичності людини й активність політичних мас». 

Універсалізація відносин індивіда зі світом, перетворення людства на 

дійсно розумну форму життя (замість споживацької, якою його робить 

панування відносин володіння) передбачає докорінну перебудову людського 

суспільства. У цьому контексті важливим є поняття «особливої думки», що 

набуває в умовах універсалізації нового значення. Тут йдеться не про 

опозиційне уявлення, а про можливість існування думки, відмінної від 

універсалізованої, загальноприйнятої, такої, яка може бути прийнята 

соціумом й убезпечити індивіда від зазіхань на його політичну свободу. 

Насправді ж індивідуальна компетенція в умовах універсалізованої 

політичної культури змінюється з національно чи класово орієнтованої на 

нові атрибути й атрибуції, універсальність яких одночасно виражає їхню 

об’єктивність і суб’єктивність. 

Політична універсалізація значно впливає на всі рівні внутрішньої 

політики держав. Зважаючи на розмаїття наукових парадигм, що вивчають 

універсалізаційні процеси, зосереджено увагу на позитивації 

універсалізаційних процесів у внутрішній політиці на всіх рівнях. 

Позначаючись на внутрішній політиці держав, універсалізація розширює 

горизонти усвідомлення політики та політичної участі, піднімає політичну 

свідомість індивідів, політичних мас і держави на вищий щабель, дає змогу 

залучитись до світового політичного досвіду та надбань, сприяє 

налагодженню комунікативних зв’язків між державами, політичними масами 

й індивідами. 

У підрозділі 3.3 «Обмеження державного суверенітету як негативний 

чинник впливу політичної універсалізації на внутрішньосуспільні процеси» 

вказано негативний чинник впливу універсалізації на внутрішні суспільні 

процеси. Історично існував позитивний зв’язок між демократією та 

націоналізмом. Однак у нинішніх умовах суспільства стають переважно 

багатонаціональними, в них співіснує безліч плюральних культур і релігій. 

Націоналізм перестає відігравати визвольну роль, його вплив стає 

негативним. Окрім того, інститути сучасної демократії, які сформувалися за 

часів національної держави й адаптовані до неї, не придатні для 

вибудовування міжнародних відносин і виявляються недієвими, коли 

розмивається чіткий розподіл на зовнішню і внутрішню політику. Більшість 

громадян країн ЄС постійно скаржиться на відчуження європейських 

організацій та установ від потреб простих людей, на дефіцит демократії 

всередині Євросоюзу. Що більше «демократична» міжнародна організація, то 

менше в неї авторитету і впливу. Прикладом може слугувати така 

наддемократична інституція не лише європейського, а світового рівня, як 

ООН. За останній час вона втратила впливові суб’єктні характеристики 

провідного впливового лідера, що контролює та визначає сукупність 

політичних процесів у світі.  
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Проти суверенітету держав, їхньої територіальної цілісності, права 

самостійно вирішувати питання внутрішньої та зовнішньої політики, навіть 

непорушності кордонів, потужно працюють принципи пріоритетності 

світової демократії, прав і свобод людини й економічної свободи. Унаслідок 

цього замість повноцінного суверенітету, про що йдеться в міжнародному 

праві, держава має реальний суверенітет, який значно поступається якісними 

характеристиками теоретично обґрунтованому ідеалу. Відтак поступово 

зміцнюються позиції науковців, котрі намагаються неупереджено встановити 

сутність десуверенізаційних процесів. Так, В. Іноземцев у зв’язку із цим 

стверджує, що суверенітет національної держави поступово, але неухильно 

слабшає, національна держава в недалекому майбутньому взагалі може 

зникнути з міжнародної арени під тиском глобалізаційних ефектів. 

Підсумовуючи констатовано: на сучасному етапі розвитку політичної 

науки дедалі більше науковці дотримуються думки, що універсалізація 

негативно позначається на процесах суспільно-політичного розвитку держав, 

намагаючись обмежити їхній суверенітет і послабити їхній вплив на 

повноцінне провадження власної внутрішньої політики. У цьому випадку 

страждає не лише глобальний (державний рівень), а й підпорядковані йому 

рівні політичної масовості та індивідуальної участі людини в політиці. 

Підрозділ 3.4 «Внутрішньополітична універсалізація як передумова 

нівелювання ролі індивіда у політиці». Прагнення до універсалізації 

відображає могутній процес розпаду традиційної системи ціннісних 

установок нації, які закріплювали національну ідентичність індивіда. Такі 

традиційні цінності змінюють специфічні набори споживчих цінностей, що 

задаються масовими стандартами, між якими залишається значна прогалина, 

котру неможливо заповнити за допомогою лише цінностей споживацтва. 

Остання, створюючи відчуття кризи ідентичності, дає водночас змогу 

розширити сферу самовизначення національної ідентичності унаслідок 

самостійного пошуку індивідом варіантів відповіді на питання «Хто я?», 

варіантів комфортної для нього відповідності між усвідомленнями 

причетності до спільної ціннісної системи нації та самореалізації. 

Виникає зіткнення цінностей, котрі в цьому випадку протилежні 

універсалізованим, і насильне їх впровадження у життя інших людей для 

отримання певних своїх переваг. Цей розвиток подій ілюструє певну «ціну», 

що змушені платити суспільства й індивіди, його члени за неготовність 

сприймати універсалізовані політичні цінності такими темпами, яких 

потребує глобальне суспільство. Унаслідок цього формуються деформовані 

локальні політичні ідентичності, які ще більше віддаляють локальні, 

«герметизовані» суспільства від того, аби сприйняти нав’язувані цінності й 

політичну універсалізацію загалом. 

Вплив універсалізації на внутрішньополітичні процеси разом з 

позитивними наслідками має й негативні аспекти, призводячи до руйнування 

та нівелювання політичної участі індивідів. Універсалізоване суспільство (з 

його надсуб’єктивними вимірами інституцій, дій і цінностей) зацікавлене в 

тому, аби максимально зменшити участь індивідів у політиці, отже, і їхнє 
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можливе незадоволення нею. Це провокує створення та конструювання 

нових форм контролю за індивідуальною свідомістю унаслідок продукування 

штучних цінностей, їхнього уречевлення та примітивізації. За цим постає 

знищення ціннісних установок нації, спрощення зв’язку між нею й індивідом, 

що спричиняє появу «гібридних», модифікованих форм політичної 

ідентичності, які не здатні повністю задовольнити потреби політичного 

індивіда у цьому вимірі. 

У роздiлі 4 «Принципи універсалізації політики в контексті 

пошуків ідентичності держави», який містить три підрозділи, розглянуто 

самовизначення людини, як початкового суб’єкта політики в сучасному світі, 

та принципи універсалізації політики. 

Підрозділ 4.1 «Процес yнiверсалiзацiї полiтики у контекстi державно-

правової полiтики». Коли досліджувати процес глобалiзацiї полiтичних 

вiдносин з огляду на державно-правові акти і норми, оскільки право ми 

також розглядаємо як yнiфiковану полiтичну цiннiсть, то тyт традицiйно 

проблеми державної yнiфiкацiї й yнiверсалiзацiї теоретично розроблялися i 

практично вирiшyвалися з позицiй двох протилежних типiв праворозyмiння – 

юснатyралiзмy (природно-правового пiдходy) та позитивiзмy (легiзмy). У 

сyчасних мiжнародних i внyтрiшньодержавних правових актах зовнiшнiй, 

прагматичний компромiс цих двох принципово рiзних пiдходiв постає як 

вимога вiдповiдностi норм позитивного права загальновизнаним природним i 

невiдчyжyваним правам та свободам людини. У вигляді нового 

концептyального пiдходy, що yтримyє пiзнавально-цiннi моменти двох iнших 

типiв i водночас долає їхні сyттєвi недолiки, антагонiзм та однобiчність, 

може бyти використана лiбертарно-юридична загальна теорiя держави i 

права. Вона дає змогу адекватніше та послiдовніше трактyвати змiст, форми 

й перспективи процесiв і конкретно юридичної, i полiтичної yнiверсалiзацiї 

та yнiфiкацiї загалом, сенс, напрями й особливостi цих процесiв в yмовах 

сyчасної соцiальної глобалiзацiї. 

В межах цього пiдходy розрізняють: 1) сyтнiсть права (принцип 

формальної рiвностi), тобто те, що об’єктивно властиве правy i не залежить 

вiд волi й свавiлля офiцiйної правовстановлювальної влади; 2) зовнiшнє 

явище, яке претендyє (щоправда, не завжди правомiрно) на правове значення 

– загальнообов’язковi офіційно-владнi нормативнi встановлення (рiзнi акти й 

джерела чинного внyтрiшньодержавного та мiжнародного права, yзагальнено 

кажyчи, – закон). Виявлена (у рyслi лiбертарного вчення) єднiсть сyтностi та 

явища y сферi права – це правовий закон, коли загальнообов’язкове 

нормативне явище (закон, норми чинного позитивного права) вiдповiдає 

сyтностi права (принцип формальної рiвностi), тобто являє собою саме тiльки 

правове загальнообов’язкове явище, а не бyдь-яке (моральне, релiгiйне) 

загальнообов’язкове. У тих же випадках, поширених y минyломy та сьогоднi, 

коли загальнообов’язкове явище (закон) суперечить сyтностi права, ми 

стикаємося з протиправним, антиправовим законом – з нормами позитивного 

права, які сyперечать принципy формальної рiвностi. У контекстi 

yнiверсалiзацiї полiтики, y формi полiтичних цiнностей, принцип формальної 
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рiвностi – це єднiсть трьох взаємодоповнювальних сyтнiсних властивостей 

(характеристик) права – загальної рiвної мiри (та масштабy) регyляцiї, 

свободи i справедливостi. Цю триєднiсть сyтнiсних властивостей права (три 

компоненти принципy формальної рiвностi) можна охарактеризyвати як три 

взаємопов’язані значення одного сенсy: одне без iншого (одна властивiсть 

без iнших властивостей) не існує. Властива правy загальна рiвна мiра – це 

саме рiвна мiра свободи і справедливостi, а свобода i справедливiсть 

неможливi поза рівністю та без неї (загальної рiвної мiри i єдиного масштабy 

регyляцiї). 

Рiвнiсть (рiвна мiра), свобода та справедливiсть – сyтнiснi властивостi 

права у вигляді особливої форми фактичних вiдносин, i вони, як i право 

взагалі, мають формальний характер. Загалом стверджується, що створення 

єдиної та неподiльної глобальної полiтичної системи внаслідок 

yнiверсалiзацiї полiтики зумовлює низкy дискyсiй, спровокованих зiткненням 

рiзних пiдходiв і кyльтyр. У зв’язку із цим для формування такої системи 

необхiдна yнiверсалiзацiя полiтико-правових норм і полiтичних цiнностей, 

що допомогла б згрупувати воєдино багато рiзних полiтичних кyльтyр, які 

виникли з розвитком певного iсторичного процесy, котрий охоплює розвиток 

полiтико-фiлософських концепцiй та права. 

У підрозділі 4.2 «Процес yнiверсалiзацiї полiтики як механiзм 

ре/деконстрyкцiї ідентичності» стверджується, що кpизa iдeнтичнocтi 

виявляєтьcя, передусім, як кpизa нaцioнaльних цiннocтeй i шиpшe – як 

нaцioнaльний нiгiлiзм, що виникaє унacлiдoк peфлeкciї зaмiни цiннicнoгo 

aвтopитeтy нaцiї у вигляді aбcoлютнoгo cyб’єктa i джepeлa coцiaльних та 

мopaльних пpaвил aбcтpaкцiями кocмoпoлiтизмy, транс- i нaднaцioнaлiзмy, 

eнтoiндифepeнтизмy, кoтpi диктyють iндивiдyaлicтичнi iмпepaтиви 

пoвeдiнки. Iндивiд, нaцioнaльна iдeнтичніcть якoгo формується пiд впливoм 

нaцioнaльнoгo нiгiлiзмy, вбачає в зaпepeчeннi цiннicнoї знaчyщocтi 

нaцioнaльнoгo нaчeбтo peaльнe здiйcнeння власної aбcoлютнoї cвoбoди, cвoєї 

дyхoвнoї cили. 

Отже, пpaктикa oб’єктивaцiї універсалізації як пpoцecy гoмoгeнiзaцiї 

cвiтy на засадах узагальнення принципів розвитку, cхильнoгo дo єдиних 

зaгaльнoлюдcьких (радше – кocмoпoлiтичних) цiннocтeй, пpaгнeння дo 

yнiвepcaлiзaцiї вiдoбpaжaють мoгyтнiй пpoцec poзпaдy тpaдицiйнoї cиcтeми 

цiннicних ycтaнoвoк нaцiї, щo зaкpiплювaли нaцioнaльнy iдeнтичнicть 

iндивiдa. Такі тpaдицiйні цiннocті змінюють нaбopи cпoживчих цiннocтeй, 

що зaдaютьcя мacoвими cтaндapтaми, мiж якими зaлишaєтьcя знaчнa 

пpoгaлинa. Ocтaння, cтвopюючи вiдчyття кpизи iдeнтичнocтi, водночас дає 

змогу poзшиpити cфepy caмoвизнaчeння нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi через 

caмocтiйний пoшyк iндивiдoм вapiaнтiв вiдпoвiдi нa питання «Хтo я?», 

вapiaнтiв кoмфopтнoї для йoгo вiдпoвiднocтi мiж пepeживaннями пpичeтнocтi 

дo cпiльнoї цiннicнoї cиcтeми нaцiї та caмopeaлiзaцiї. 

У підрозділі 4.3 «Унiвepcaлiзaцiя пoлiтики кpiзь пpизмy нaцioнaльних 

дepжaв тa пoбyдoви тpaнcнaцioнaльнoї дepжaвнoї ідентичності» 

відзначено, що глoбaльнe cycпiльcтвo як тaкe вapтo ocмиcлювaти кpiзь 
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пpoцec фopмyвaння coцiaльнoї peaльнocтi, що становить cиcтeму 

взaємoвiднocин мiж oкpeмими cyб’єктaми yнiвepcaлiзoвaнoгo глoбaльнoгo 

пpocтopy. Внаслідок цього cтвopюєтьcя aбcoлютнo нoвa apхiтeктoнiкa бyдoви 

cвiтy, якa є ocнoвoю глoбaльнoї acoцiaцiї. Цe глoбaльнe cycпiльcтвo в 

жодному випадку нe мoжe бyти пoбyдoвaне лишe зaвдяки нaлaгoджeнню 

мiжнapoднoї пoлiтичнoї чи eкoнoмiчнoї взаємодії. Інакше кажучи, зa yмoв, 

щo cвiтoвe cycпiльcтвo хapaктepизyє пeвнy бaгaтoмaнiтнicть бeз єднocтi, 

глoбaльнe cycпiльcтвo становить фopму opгaнiзaцiї, якa вiдiгpaє poль 

зaбeзпeчyвальнoгo eлeмeнтa єднocтi в yмoвaх тpaнcнaцioнaльнoго розмаїття.  

Зазначено, що пoняття yнiвepcaлiзaцiї, як i caмe явищe yнiвepcaлiзaцiї, 

виникaє раніше, ніж глобалізація. Інакше кaжyчи, yнiвepcaлiзaцiя нacaмпepeд 

є cпpaвeдливим пpoцecом iнтeгpyвaння людcтвa y вciх cфepaх йoгo дiяльнocтi 

чepeз oб’єднaння йoгo єдинoю cиcтeмoю цiннocтeй, opiєнтaцiєю cтaнoвлeння 

одного взaємoзaлeжнoгo cвiтy, тoбтo цe – пpoгpec у нoвих yмoвaх. Нa дyмкy 

дослідників, пpoцecи внyтpiшньoї yнiвepcaлiзaцiї мoжyть зaдoвoльнити лишe 

oбмeжeнe кoлo зaпитiв нa вyзькoлoкaльнoмy piвнi, але нe здaтнi cтaти 

пiдґpyнтям кoнкypeнтocпpoмoжнocтi cycпiльcтвa нa глoбaльнoмy piвнi. Caмe 

тoмy гepмeтизaцiя cycпiльcтвa в пpинципi нeмoжливa, ocкiльки paнo чи пiзнo 

цe пpизвeдe дo йoгo пpимycoвoї глoбaлiзaцiї. 

В yмoвaх глoбaлiзaцiї кapдинaльнo ycклaднюєтьcя cтpyктypa cвiтoвoгo 

poзвиткy, тpaнcфopмyютьcя цiннocтi й нopми життєдiяльнocтi людeй, 

видoзмiнюєтьcя cиcтeмa взaємoдiї (глoбaльнi вiднocини), yтвepджyєтьcя нoвa 

мoдeль вiднocин мiж cycпiльcтвaми, вcтaнoвлюютьcя модерні пpiopитeти в 

poзв’язaннi глoбaльних cиcтeмних пpoблeм. Унacлiдoк цьoгo фopмyєтьcя 

тaкий тип coцiaльнoї організації, як глoбaльнe cycпiльcтвo, ocнoвними 

iнcтитyцiйними cyб’єктaми фyнкцioнyвaння якого постають 

тpaнcнaцioнaльнi cтpyктypи і мiжнapoднi ypядoвi й нeypядoвi opгaнiзaцiї, 

нaдeтнiчнi yтвopeння, що фopмyють влacнy внyтpiшньoглoбaльнy cиcтeмy 

вiднocин, нoвi типи iдeнтичнocтi. 

 

ВИСНОВКИ 

Питанням впливу універсалізації політики на внутрішньополітичні 

процеси в розвитку держав учені приділяли чимало уваги. Однак дотепер ця 

проблематика повністю не розкрита. У цьому зв’язку в нашому дослідженні 

виконано низку завдань і сформульовано його результати: 

1. Комплексно проаналізовано суть понять «універсалізація» та 

«глобалізація». Особливості визначень полягають у рефлексії цих понять і 

форм їхнього виявлення через найважливіші системовизначальні чинники 

людського буття – політичну, соціальну, економічну й культурну 

компоненти. Це дало змогу розглядати глобалізацію як складний суспільно-

політичний процес, в основу якого покладено ознаки системності 

(всезагальність), пріоритетності певних сфер людського життя (переважно 

економічна та політична), глибоку ієрархічність залежності й 

підпорядкування (незважаючи на «однакові чи подібні» стани реалізації 
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процесів поступу). Водночас поняття «універсалізація» означає не стільки 

становість, буттєвість, онтологічність реальних політико-владних та інших 

відносин, скільки принцип організації всієї системи сучасного глобального 

світового співжиття. Отже, універсалізація як принцип (а не онтологічна 

форма) визначає суть здійснення глобалізаційних процесів, їхню внутрішню 

суперечність, форми та методи розв’язання. Найголовніше у визначенні 

поняття універсалізації полягає в тому, що її системовизначальні засади 

становлять культура, ментальність, традиції, політичні відносини (на відміну 

від глобалізації, де цим підґрунтям є система економічних форм життя). У 

такий спосіб сформульовано авторське визначення політичної універсалізації 

як складного діалектичного процесу взаємодії системи внутрішніх і 

зовнішніх чинників, що спричиняє нелінійний процесійний стан розвитку та 

неоднозначну кореляцію універсального за автентичним, своєрідним через 

синтезуючу основу ще однієї складової частини – всезагального ціннісно-

безпекового вектора спрямування (у часово-просторових вимірах) людської 

спільноти загалом. 

2. Визначено головні методологічні концепти, які допомогли 

узагальнити сутність поняття «універсалізація» в її політичній формі й 

особливості співвідношення з поняттям «глобалізація». Доведено, що 

досліджувану проблему універсалізації політичного процесу, як особливої за 

своєю складністю нелінійної динаміки, в нинішньому світі найоб’єктивніше 

можна зреалізувати, використовуючи сучасні концепти, що репрезентують 

методологію структуралізму. Саме це дає змогу системно, через політичні, 

економічні, соціальні, культурні й історичні чинники визначити особливості 

функціональної значущості цього феномену (за домінування політичних та 

комунікативних факторів, на відміну від доби Середньовіччя, коли 

визначальними у цій структурі були релігійно-етичні й станові чинники, а в 

Новий час домінував економічний складник). 

3. Виявлено за допомогою методологічної бази: а) межі й форми 

універсалізації як принципу здійснення сучасних глобальних процесів у 

політиці та економіці сучасного світу; б) критерії формулювання 

універсалізації, динаміку їхніх змін; в) найвагоміші принципи процесу 

універсалізації в сучасному глобалізованому світі й тенденції змін. 

Визначено, що генералізуючою основою в процесі універсалізації 

політичного життя є не сукупно абстрактні всезагальні принципи 

глобалізаційних тенденцій, а конкретна зміна діяльнісних засад людського 

буття (домінування інформаційних технологій та деіндивідуалізація способів 

виробництва), комунікативних преференцій (розгерметизація культурних, 

мовних, станових підвалин соціотворення), домінування цілераціональної 

безпеки та виживання людини у всіх аспектах її самоствердження (від 

світового принципу Нового часу «знання про себе» до принципу, який ще в 

Античності проголошував Сократ, – «піклування про себе»), повернення до 

ідеї та практики розуміння політики як системовизначальної основи 

людського життя (поглиблення політичної інституалізації усіх його форм у 

безпековому спрямуванні). 
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4. Досліджено діалектику внутрішніх та зовнішніх чинників складного 

феномену універсалізації, як важливої детермінанти (принципу) сучасного 

розвитку держав, політик, суспільств та їхніх інститутів. Особливість такої 

надскладної кореляції внутрішніх і зовнішніх чинників полягає у способах та 

формах взаємопідпорядкування й взаємодетермінації новаційних і 

традиційних основ універсалізації. Адже системовизначальним підґрунтям 

для універсалізації є культура, соціальні комунікації, традиції, норми тощо. 

Саме ці чинники – найконсервативніші щодо сприйняття новаційних шляхів, 

способів, станів власного удосконалення. Тому процес універсалізації, за 

суттю, – внутрішньо суперечливий, дисгармонійний, де складно 

сприймаються форми поєднання «своя» і «чужа» культури, «свої» і «чужі» 

історичні форми соціальних, політичних комунікацій, традицій тощо. Це 

дало змогу виявити систему позитивних і негативних наслідків політичної 

універсалізації в сучасному глобалізованому світі. 

5. Охарактеризовано систему корелятивних принципів універсалізації й 

ідентифікації політичних процесів як основи розвитку сучасної демократії. 

Розглядаючи сутність впливу універсалізуючих процесів на розвиток 

держави, влади, відносин, установлено вагомий вплив на форми та способи 

ідентифікації політичних процесів. Це пов’язано насамперед з тим, що 

універсалізація постає своєрідним кооперуючим началом комунікативних 

форм буття, зокрема політичного. Адже процес усвідомлення 

ідентифікаційних форм (індивіда, соціуму, нації та ін.) здійснюється 

передусім через ціннісні, традиціоналістські, нормативні, діяльнісні засади, 

які в антропологічному порядку мають ідентичні принципи власної 

функціональності. 

6. Сформульовано за допомогою вивчення особливостей впливу 

універсалістських і глобалізаційних процесів на сучасні тенденції розвитку 

Української держави висновки, які констатують неоднозначність таких 

зовнішніх дій. З одного боку, відстоюється ідея домінантного впливу 

автентичних (історичних, культурних, традиційних норм) підвалин 

національного буття на всі зрушення в політичному, інституційному, 

комунікативному контекстах, що зазнала Україна за останні роки. З іншого – 

констатовано факт загострення й інтенсифікації впливу зовнішніх 

універсальних принципів, які сформовані в сучасному демократичному світі, 

а ще – впливу універсальних принципів політики, що діють у 

недемократичних системах. Отже, наша держава у своєму транзитному стані 

переживає складну тріадичну систему суперечностей, які позначаються на 

особливостях її прогресування.  
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АНОТАЦІЯ 

Буник В. П. Внутрішні та зовнішні чинники універсалізації 

суспільно-політичного процесу: теоретико-методологічний аналіз. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2016. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу суті понять 

«універсалізація» та «глобалізація», а також їхніх ознак. За допомогою 

методологічних концептів вдалося узагальнити сутність поняття 

«універсалізація» в її політичній формі й особливості співвідношення з 

поняттям «глобалізація». Визначено, що генералізуючою основою в процесі 

універсалізації політичного життя є не сукупно абстрактні всезагальні 

принципи глобалізаційних тенденцій, а конкретна зміна діяльнісних засад 

людського буття. Розглянуто сутність впливу універсалізуючих процесів на 

розвиток держави, влади, відносин. Установлено вагомий вплив 
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універсалізаційних процесів на форми та способи ідентифікації політичних 

процесів. Сформульовано вплив універсалістських і глобалізаційних процесів 

на сучасні тенденції розвитку Української держави. 

Ключові слова: універсалізація, глобалізація, політичний конфлікт, 

політичні протиріччя, універсалізація політичних процесів, трансформація 

суспільно-політичного життя. 

 

АННОТАЦИЯ 

Буник В. П. Внутренние и внешние факторы универсализации 

общественно-политического процесса: теоретико-методологический 

анализ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному анализу сути понятий 

«универсализация» и «глобализация», а также их признаков. С помощью 

методологических концептов удалось обобщить сущность понятия 

«универсализация» в ее политической форме и особенности соотношение с 

понятием «глобализация». Доказано, что исследуемую проблему 

универсализации политического процесса объективно можно реализовать, 

используя современные концепты, представляющие методологию 

структурализма. Именно это позволяет системно, через политические, 

экономические, социальные, культурные и исторические факторы 

определить особенности функциональной значимости этого феномена. 

Рассмотрино универсализацию и фрагментацию политической 

действительности в условиях постсовременного политического дискурса, 

транзитарность посткоммунистических обществ как особую форму 

фрагментарной универсализации. Также рассмотрены потенциальные, 

внутренние и внешние, конфликты, которые возникли на почве 

универсализационых процесов. Определено, что генерализуючей основой в 

процессе универсализации политической жизни является не совокупно 

абстрактные всеобщие принципы глобализационных тенденций, а 

конкретное изменение деятельностных основ человеческого бытия.  

Рассмотрено универсализационные тенденции и их влияние на 

самоопределение государства и его суверенитета. Внутренняя политика 

государства, ее личные внутренние дела, в которые никто не вмешивается и 

которые регулируются только национальным правом и обычаями, сужаются, 

причем в основном вследствие добровольного отказа суверенов от своих 

суверенных прав. Зато международное право, или право определенного 

сообщества, коллективного участия, расширяется. Также определено влияние 

универсализации на формирование политической идентичности человека и 

активность политических масс. Итак, политическая универсализация 

значительно влияет на все уровни внутренней политики государств. 

Универсализация расширяет горизонты сознания политики и политического 

участия, поднимает политическое сознание индивидов, политических масс и 
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государства на высшую ступень, позволяет присоединиться к мировому 

политическому опыту и достижениям, способствует налаживанию 

коммуникативных связей между государствами, политическими массами и 

индивидами. Рассмотрено сущность влияния универсализуючих процессов 

на развитие государства, власти, отношений. Установлено существенное 

влияние универсализацийних процессов на формы и способы идентификации 

политических процессов. Выяснено влияние универсализации на 

политическое сознание индивидуума. Влияние универсализации на 

внутриполитические процессы, кроме положительных последствий, имеет и 

негативные аспекты, приводя к разрушению и нивелированию политического 

участия индивидов. Универсализованое общество (с его надсубьективнимы 

измерениями институтов, действий и ценностей) заинтересовано в том, 

чтобы минимизировать участие индивидов в политике, следовательно, и их 

возможное недовольство ею. 

Утверждается, что создание единой и неделимой глобальной 

политической системы вследствие yниверсализации политики приводит к 

большим дискуссиям различных подходов и кyльтyр в целом. В связи с этим 

для формирования такой системы необходима yниверсализация политико-

правовых норм и политических ценностей, которая помогла бы 

сгруппировать воедино большое количество разных политических кyльтyр. 

Обобщения принципов развития, единых ценностей, к yнивepcaлизaции 

показывает большой процесс распада традиционной cиcтeмы ценностных 

ycтaнoвoк нaции, которые закрепляют национальную идентичность 

индивида. Выяснено, что в условиях глобализации кардинально усложняется 

структура мирового развития, трансформируются ценности и нормы 

жизнедеятельности людей, видоизменяется система взаимодействия 

(глобальные отношения), утверждается новая модель отношений между 

обществами, устанавливаются современные приоритеты y решении 

глобальных системных проблем. Вследствие этого формируется такой тип 

социальной организации, как глобальное общество, основными 

институциональными субъектами функционирования которого возникают 

транснациональные структуры и международные правительственные и 

неправительственные организации, надетнические образования, 

формирующие собственную внутреглобальную систему отношений, новые 

типы идентичности. 

Сформулировано особенностей влияния универсалистских и 

глобализационных процессов на современные тенденции развития 

Украинского государства. С одной стороны, отстаивается идея 

доминирующего влияния аутентичных (исторических, культурных, 

традиционных норм) устоев национального бытия на все сдвиги в 

политическом, институциональном, коммуникативном контекстах, которые 

претерпела Украина за последние годы. С другой – констатируется факт 

обострения и интенсификации воздействия внешних универсальных 

принципов, которые сформированы в современном демократическом мире, а 

еще – влияния универсальных принципов политики, которые действуют в 
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недемократических системах. Итак, наше государство в своем транзитном 

состоянии переживает сложную триадичну систему противоречий, которые 

сказываются на особенностях ее прогрессирования. 

Ключевые слова: универсализация, глобализация, политический 

конфликт, политические противоречия, универсализация политических 

процессов, трансформация общественно-политической жизни. 

 

SUMMARY 

Bunyk V. P. Internal and external factors to the universalization of the 

political process: theoretical and methodological analysis. – As a manuscript.  

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of 

political Sciences 23.00.01 – theory and history of political science. – Ivan Franko 

national University of Lviv, Lviv, 2016.  

The dissertation is devoted to the complex analysis of essence of concepts 

«universalization» and «globalization», as well as their signs. Using 

methodological concepts managed to summarize the essence of the concept of 

«universalization» in its political form and the features of correlation with the 

concept of «globalization». It is proved that the studied problem of the 

universalization of the political process, the objective can be realized by using 

modern concepts. Investigated the interdependence of domestic and external 

factors of universalization. We consider the nature of the impact unversally 

processes on the development of the state. Clarified the impact of the 

universalization of the political consciousness of the individual. Formulated 

universalistic and the impact of globalization processes on contemporary trends of 

development of the Ukrainian state. 

Key words: universalization, globalization, political conflict, political 

conflict, universalization of political processes, the transformation of political life. 

 


