Необхідно також зазначити, що етнічні та культурні меншини все більше
починають представляти і здійснювати свої інтереси в державних структурах,
що в перспективі може істотно вплинути на внутрішньодержавний устрій країн.
Важливим є й те, що мультикультуралізм започаткував таке поняття, як
«політкоректність». Однак гострі проблеми і питання замовчуються. Меншини
користуються цим, щоб привернути до себе увагу, звинувачуючи критиків у
ксенофобії, расизмі та нетерпимості. Так разом з діалогом зникає і розвиток
мультикультуралізму, накопичуються проблеми.
Важливою особливістю сучасного етапу мультикультуралізму є те, що
мультикультуралістський експеримент проводився в контексті складних
соціальних, політичних та економічних перетворень у світі. Сьогодні
відбувається тісне зіткнення культур і знаходження спільної мови, діалогу. Все
це підкреслює, що мультикультурне суспільство не може бути ідеально
гармонійним. Тут були і будуть складні взаємини. Події, що відбуваються в
сучасному світі, породжують ситуацію зникаючої культурної ідентичності,
самовідчуття себе «скрізь трохи іноземцем».
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Анотація. У тезах висвітлено основи функціонування сучасної мультиполярної
системи міжнародних відносин з урахуванням великих держав та наддержави. Увага
привертається до критеріїв наддержави та відповідності їм КНР. Наведено статистичні
дані для відображення розвитку та світового лідерства КНР.
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В епоху мультиполярної системи міжнародних відносин надзвичайно
важливим фактором постає статус численних акторів міжнародної арени.
Відтак, значення того чи іншого гравця несе прямий відбиток як на регіональний
вплив цього суб’єкта, так і на міжнародну систему загалом.
Метою дослідження є аналіз статусу наддержави КНР в сучасній системі
міжнародних відносин.
В історичному вимірі певний час існувало дві наддержави, що
утворювало біполярну систему міжнародних відносин. Відповідно до таких
реалій, кожна наддержава домінувала в коаліції союзних держав і
конкурувала з іншою наддержавою за вплив серед неприєднаних країн [6,
с. 35]. На сьогодні, хоча існує лише одна загальновизнана наддержава – США
[1, с. 28], сучасну систему міжнародних відносин складно назвати
однополярною, адже, за таких обставин, єдину наддержаву неможливо було б
стримувати будь-якою сукупністю інших гравців, а тому наддержава
отримувала б фактично необмежений контроль усіх акторів на міжнародній
арені [6, с. 35]. Насправді сучасна мультиполярна система міжнародних
відносин налічує сім великих держав, що мають значний вплив на
встановлення світового порядку денного: Сполучені Штати Америки
(одночасно і наддержава), Сполучене Королівство, Французька Республіка,
Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, Федеративна
Республіка Німеччина та Японська Держава [5]. За різними ознаками деякі з
великих держав відносять до таких, що потенційно можуть стати
наддержавами. Список потенційних наддержав є варіативним, але найчастіше
з великих держав у ньому фігурують КНР [7, с. 4] та РФ [10, с. 4], а також
Індія [3, с. 165] та Бразилія [3, с. 149].
Для того, аби окреслити відповідні риси КНР як наддержави, варто
визначити критерії наддержави. За визначенням Макміллана, наддержава – це
держава, що має потужну військову, економічну та політичну силу [12]. У
Кембриджському словнику англійської мови термін «наддержава» подається як
держава, політична та військова сила якої має світове значення [11]. За
концепцією А. Л. Міллер поняття наддержави є дещо ширшим, і вимірюється
чотирма осями: економічною, військовою, політичною та культурною (м’якою
силою) [9].
Відповідно до першого критерію, КНР впевнено рухається до отримання
наддержавного статусу. Уже зараз Китай виступає одним із світових
економічних лідерів, значення якого продовжує зростати [1, с. 45]. За даними
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МВФ станом на жовтень 2020 року КНР посіла друге місце (після США) серед
світових економік із номінальним ВВП у розмірі 14,8 трлн дол. США [13].
Приміром, показник номінального ВВП США за той же період сягнув 20,8 трлн
дол. США [3], а тому в економічному вимірі КНР дійсно є потужним гравцем.
Щоправда, економічна міць держави вимірюється на лише об’ємом економіки,
оскільки не менш важливим залишається внутрішній розвиток та піднесення
купівельної спроможності громадян. Враховуючи показник ВВП на душу
населення, різниця між КНР і США стає значно помітнішою: у 2020 році ВВП
на душу населення Китайської Народної Республіки склав 16,7 тис. дол. США
[4] проти 65,2 тис. дол. США у Сполучених Штатах [4].
Наступним важливим показником постає військова міць держави. За
даними «Global Firepower», КНР посідає 3-тє місце ув світі за військовим
потенціалом (після США та РФ) [8]. Оборонний бюджет КНР складає 178,2 млрд
дол. США [8]. Це, звісно, значно менше, ніж у світової наддержави (740,5 млрд
дол. США) [8], однак у КНР у військовому вимірі є ще одна перевага. Разом з
іншими великими державами та наддержавою США, КНР володіє 5-им у світі
ядерним потенціалом [14]. Статус наддержави прямо не вимагає конкретного
ядерного потенціалу, однак цей фактор цілком задовольняє пункт щодо
військової міці держави та здатності впливати на світову політику.
Політичний фактор могутності будь-якої держави прямопропорційно
залежить від розвитку інших складових. Враховуючи вищезазначені аспекти
економічної та військової потужності КНР, можна зробити висновок, що КНР
має вагомий вплив не лише на регіональному, а й на світовому рівні.
Останньою складовою розвитку наддержави є поширення власної
культури, тобто застосування м’якої сили. Розвиток за цим вектором також
підпадає під пункти порядку денного КНР. Відтак, у 2013 році Президент КНР
Сі Цзіньпін оголосив відкриття нового «подвійного торгового коридору», що
повинен активізували взаємодію Китаю з країнами Центральної Азії,
Середнього Сходу та Європи [2]. Загалом ініціатива «нового шовкового шляху»
повинна охопити майже 60 держав світу та підкріплюватися китайськими
інвестиціями для стимуляції розвитку проекту в інших країнах і запуску «другої
глобалізації» (за китайськими принципами) [2]. За успішної реалізації такої
широкомасштабної ініціативи КНР однозначно має усі шанси претендувати на
роль глобального лідера.
Отже, у сучасній мультиполярній системі міжнародних відносин прийнято
виділяти одну наддержаву, тимчасом як низка великих держав постійно
конкурує за лідерство в регіонах. Останнім часом одна із великих держав –
КНР – значно вирізняється серед інших великих держав, що робить її помітною
на міжнародній арені та позбавляє сумнівів щодо її статусу великої держави чи
наддержави. Відповідно до 4-ох критеріїв наддержави КНР міцно стоїть на
шляху розвитку, отримуючи високі показники в економічній і військовій
галузях, а також у сфері застосування м’якої сили. Хоча деякі показники і
потребують розвитку, однак КНР впевнено розвивається та виступає однією із
найбільш впевнених потенційних наддержав.
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the US and PRC. Also help to reveal the reasons for their conflict, and possible consequences for
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