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ВСТУП 
 
Глобалізація в її сучасному варіанті приводить до “переформатування” 

структури сучасного світу, а в результаті цього – до коригування національних 
систем державного управління, зміни стратегій економічного, політичного та 
духовного розвитку, що породжує суцільну взаємозалежність світу, яка і 
складає основу його функціонування. Зростаюча взаємозалежність уніфікує й 
стандартизує умови та фактори розвитку окремих країн світу, є своєрідним 
індикатором визначення рівня сталості розвитку національних держав, а отже, і 
їх потенціалу в протистоянні викликам глобалізаційних процесів, які й стають 
сьогодні основним критерієм об’єднання держав у відповідні глобальні чи 
регіональні структури. Протистояти таким глобалізаційним викликам здатна 
лише та держава, яка має активну систему управління, реалізує власну 
геополітичну стратегію розвитку, максимально оберігає свій суверенітет, 
орієнтується в глобальному просторі, а головне - володіє ефективними меха-
нізмами впливу та навіть і управління ним. 

Саме тому після того, як світ вступив у нове тисячоліття, будь-які 
науково-дослідні розвідки розпочинаються з питання, що таке сучасна глоба-
лізації, яких форм вона набуває сьогодні, чи насправді вона є такою вкрай 
необхідною складовою ефективного розвитку, чи все ж таки вона справляє 
негативний вплив на суспільне життя, якого будь-що треба уникнути, чи можна 
без неї обійтись або навіть і обминути, де фактично межі між об’єктивною та 
суб’єктивною складовою такого процесу. Єдиним винятком із цього є розу-
міння глобалізації як нового типу світового розвитку, що знаменує появу нових 
магістральних тенденцій, за якими буде розвиватись світ упродовж майбутніх 
кількох десятиліть, а тому важливо, аби кожна держава світу незалежно від 
рівня розвитку знайшла можливість вписатись у глобальний простір, інакше 
вона ризикує опинитись в ситуації глобальної ізоляції, яка, у свою чергу, 
спровокує її соціально-політичну та економічну деградацію. 

На сучасному етапі світового розвитку існують сотні різноманітних 
тлумачень глобалізації, які є абсолютно суперечливими та взаємовиключними, 
що тим самим увиразнює виникнення герменевтичної проблеми, яка пов’я-
зується з відсутністю єдиного розуміння сутності глобалізації та її викликів 
національними спільнотами, їх сподівань щодо неї, а також і прогнозування 
наслідків, до яких вона призведе.  

Переважна більшість дослідницьких підходів спрямована на з’ясування 
сутності впливу процесу глобалізації, представленого різними об’єктивними та 
суб’єктивними факторами, які суттєво змінюють глобальний світ, усе більше 
спонукаючи ту чи іншу державу прилаштуватися до нових умов існування, аби, 
так би мовити, “зіграти за новими правилами”.  

Реальне вирішення цієї проблеми стане можливим лише завдяки 
з’ясуванню геостратегічних розбіжностей, які сьогодні існують між народами 
стосовно розуміння стратегії розвитку в умовах глобалізації. Кожен народ має 
власний план та стратегію розвитку, яка адекватно відображає його ментально-
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історичні політичні, економічні та державно-управлінські традиції, а тому вони 
не завжди гармонійно можуть вплітатися у сучасні глобалізаційні процеси.  

Глобалізація є внутрішньо суперечливим процесом, оскільки, з одного 
боку, вона відкриває нові можливості для політичного та державно-управ-
лінського дискурсу, а з другого - загострює існуючі або породжує нові пробле-
ми, які сьогодні визначають як “виклики”, фактично вони є формами загострен-
ня проблем, породжених попередніми етапами світового розвитку, що свого 
часу не знайшли належного вирішення у світовій державно-управлінські 
практиці. Безпосередньо це стосується проблем загального характеру, які пов’я-
зані з появою нових факторів у світовому розвитку, і які ставлять під питання 
можливості нормального функціонування механізмів відтворення суспільного 
життя, стабільності системи міжнародних відносин, сталості світоустрою.  

Само собою зрозуміло, якщо ігнорувати глибинні причини, закладені в 
процесі глобалізації, і розглядати її як породження системи самою ж системою, 
то це приведе в остаточному підсумку до колапсу суспільного світоустрою. 
Аби уникнути цього, кожна наступна модель світового розвитку в умовах гло-
балізації має стати свідченням модернізації державного управління, що супро-
воджуватиметься трансформацією, а то і відмиранням застарілих її елементів з 
відповідним встановленням нових структурних внутрішньосистемних зв’язків. 

З одного боку, досліджувана нами проблема сьогодні начебто і є 
вирішеною, оскільки має всі необхідні для цього засоби, що є підставою для 
того, аби ми однозначно могли стверджувати, що глобалізація здатна породити 
новий міжкультурний діалог, проте ефективність чи неефективність його є 
справою вже іншого порядку. Події 11 вересня 2001 р. засвідчили своєрідний 
підрив характерних для початкового періоду новітньої історії понять дер-
жавного суверенітету, геополітичної незалежності світу.  

Фактично глобалізація призвела до різкого збільшення кількості недер-
жавних суб’єктів міжнародного життя, які володіють не меншими фінансовими 
ресурсами та відповідними політичними інструментами, ніж інші уряди, проте 
вони здатні діяти на території десятка країн, не дотримуючись при цьому 
ніяких міжнародно-правових норм. Це в кінцевому підсумку приводить до 
відсутності реального суб’єкта світової політики, здатного дати відсіч викликам 
глобалізації. Свідченням цього і стало формування американського світового 
лідерства, запропонованого правлячою елітою США на початку 90-х рр. У 
цьому плані США сподівалось на отримання статусу єдиної глобальної над-
держави, яка була б здатна запропонувати та реалізувати абсолютну та 
позитивну модель нового світового розвитку.  

Захист деякими країнами Заходу принципу “світ без кордонів”, який 
декларує переважання норм ліберально-демократичної культури державного 
управління, став розглядатись політичними та релігійними лідерами у багатьох 
країнах як загроза їх національно-культурній ідентичності, традиційним стилям 
життя. Це призвело до того, що баланс сил у світі виявився порушеним, 
оскільки він став перекладатись на сторону панування такої наддержави, як 
США, а не транснаціоналів. Виклики глобалізації породили конкретну загрозу 
для країн, навіть тих, які є центром їх реалізації. А це, у свою чергу, призвело 
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до констатації, що колишні методи та принципи забезпечення воєнної безпеки у 
нових умовах втратили свою ефективність.  

За останні роки в умовах такої мобільності світоустрою українське 
суспільство теж зазнало не менш суттєвих змін, що в остаточному підсумку 
призвело до формування уявлення про глобалізацію як нову форму суспільної 
свідомості, яка в широкому сенсі сьогодні має підміняти цілісну ідейно-
політичну концепцію розвитку, яка б поділялась всіма науковими та суспільно-
політичними колами. Відповідно до цього є всі необхідні підстави розглядати її 
як новий тип суспільного розвитку, який приводить до виникнення нових форм 
соціальної організації, які переважною мірою модернізують традиційну модель 
функціонування суспільства та держави. 

Розв’язання проблеми впливу глобалізації на сучасну систему державного 
управління закономірно має розпочинатись саме із з’ясування того, що саме 
слід розуміти під процесом глобалізації, чи світ у цілому, чи процес об’єднання 
окремих його регіонів, і хто насправді є дійсним суб’єктом глобалізації, окремі 
індивіди, групи людей, економічні та політичні структури держави. Це, 
зокрема, пов’язується з тим, що на сьогодні й досі існує певна неоднозначність 
у розумінні ідей глобалізації, з одного боку, а також неадекватність розуміння 
загальносвітових стандартів державно-управлінської практики, які породжені 
нею, з другого. Тоді постає питання, чи насправді глобалізація це соціальна 
реальність, чи вона умовна ідеологічна фікція, запропонована сучасному 
світові. Загальновизнаним є лише той факт, що сьогодні глобалізаційні процеси 
суттєво впливають на всі сфери суспільного життя і виокремити якусь одну із 
них, яка перебуває під більшим впливом, ніж інші, фактично неможливо. 
Відповідно до цього глобалізація породжує певний дисбаланс між розвиненими 
та нерозвиненими регіонами, що само собою виключає можливість налаго-
дження ефективного діалогу між його суб’єктами, а також приводить до 
процесу розвитку навздогін, передбачаючи так звану вестернізацію та націо-
налізацію, яка виключає можливість спільного пошуку налагодження полі-
тичного діалогу, оскільки вона певною мірою є всерегламентуючою. Слід 
вказати, що нагальна потреба спільних дій держав, що забезпечувало б 
взаємопроникнення різних версій глобалізації та формування об’єднуючої їх 
ідеологічної платформи не може розпочатися без узгоджених організаційних 
механізмів. Для вироблення таких механізмів необхідні інституційні основи, 
більш складні порівняно з попередніми організаційними формами.  

Сучасна ідейно-політична система глобалізму досить широко інтерпре-
тується суспільно-політичними організаціями та групами, які беруть активну 
участь у процесах глобалізації. Це, у свою чергу, визначило логіку формування 
двох основних напрямів, а саме, першого, який характеризує абсолютне 
несприйняття глобалізації як об’єктивного та закономірного етапу історії 
людства, явища, перенесеного із Заходу і пов’язаного з розвитком процесів 
модернізації, та другого, який характеризує критичне ставлення до окремих 
тенденцій розвитку процесів глобалізації, методів, які використовуються 
суб’єктами цих процесів, заданих ними напрямів. Сьогодні немає жодної 
держави, яка б задекларувала своє абсолютне несприйняття процесів глоба-
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лізації, адже навіть у найрозвиненіших державах можна спостерігати обидва 
напрями. 

Глобалізація не лише незворотний, але й необхідний процес. Оскільки 
вона являє собою певну культурну систему, яка дає змогу передавати, 
взаємообмінюватись знаннями не лише між поколіннями, але й між народами. 
Це, у свою чергу стає свідченням того, що глобалізація приводить до своєрідної 
національної відкритості, основним інструментом якої є вирішення проблем, 
які уможливлюють усесторонній зв’язок та всесторонню залежність однієї нації 
від іншої. Безумовно, в умовах такого середовища змінюється все, у тому числі 
й система державного управління, зникають традиційні кордони, з’являються 
абсолютно нові форми зв’язків між народами. 

Сьогодні відомо, що основною умовою глобалізації є формування єдиного 
політичного простору, який, у свою чергу, повинен забезпечити вироблення 
єдиної політичної мови, яка б слугувала основою взаєморозуміння між світовими 
культурами. Без цього політичний діалог цивілізацій залишається на рівні 
номінальних конструкцій, і в жодному разі не зможе виступати реальною полі-
тичною практикою ефективного розвитку держав у ХХІ ст. 

Кожна державно-управлінська система, Східна чи Західна, має свій 
особливий генотип, внутрішню логіку розвитку, власну парадигму функціо-
нування, відповідно до цього в умовах глобалізації вона не обов’язково зазнає 
взаємопроникнення інших систем та підпадає під гомогенізацію культур 
шляхом інтеграції та уніфікації Сходу та Заходу. Посилення міжнародних 
зв’язків, яке відбувається в умовах глобалізації, особливо у сфері економічних 
зв’язків, сьогодні особливо перебільшується, оскільки тут не зосереджується 
увага на досить суперечливому характері глобалізації, сприяючи комуніка-
тивності між народами (значно збільшуючи явища інформаційного та техно-
логічного порядків), глобалізація водночас викликає напругу та конфлікти саме 
на основі як економічних, так і політичних інтересів, ідеологічних (ціннісних 
взагалі) переваг та пріоритетів. 

В умовах глобалізації все більше обмежуються можливості національних 
держав як суб’єктів міжнародних економічних та політичних відносин, 
відповідно до чого суттєво знижується роль та значення політичних еліт, які 
певною мірою повинні витлумачувати сутність певних явищ, які породжуються 
процесами глобалізації. Для цього необхідно розгорнути широкий дискурс з 
метою визначення впливовості суб’єктів глобалізації та можливого 
коригування сучасної неоліберальної моделі світового розвитку відповідно до 
стратегічних інтересів розвитку кожної окремої нації. Це певною мірою дасть 
змогу уникнути розуміння глобалізації як стихійного процесу, що призводить 
до поглиблення нерівності, розрухи самобутніх культур, “перетворення цілих 
регіонів та країн у ресурсних донорів”. З цього приводу досить часто проводять 
паралелі між глобалізацією та індустріалізацією, адже сьогодні чітко визначено – 
Україна потребує глибокої модернізації всіх сфер суспільного життя шляхом 
залучення та вмілого використання у своїх національних інтересах тих 
ресурсів, які привносяться процесами глобалізації. 
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Найбільш складним питанням для сучасної України є пошук принципів та 
механізмів налагодження взаємозв’язків із глобальним світом, що тим самим 
дозволить чітко визначити її місце та роль у загальносвітовому просторі. Саме 
тому Україна так наступально декларує свій максималізм у прагненні якнай-
швидше інтегруватись у глобальний простір, інакше вона може лишитись 
пасивним об’єктом для реалізації глобальної політики не лише розвинених 
країн світу, але і тих, які їх наздоганяють. Система державного управління 
України має бути не лише максимально адаптованою до нових глобалізаційних 
умов розвиту, але й володіти потужним інструментарієм впливу на них, а також 
використання їх на користь реалізації власних національних інтересів. Це, у 
свою чергу, дасть змогу Україні виробити нову геополітичну стратегію, яка 
сприятиме її ефективному економічному, політичному та духовному розвитку. 
Осьовою проблемою для України сьогодні є запропонувати такий геостра-
тегічний проект її розвитку, який би дозволив їй зайняти достойне місце у 
світових глобальних процесах і репозиціонувати її геополітичний статус, аби 
він змінив ставлення до України в цілому з боку світової спільноти. 
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1. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Наприкінці ХХ ст. світ зазнав якісно нових змін, які певною мірою 

трансформували соціальну, політичну, економічну та державно-управлінські 
системи світу, в результаті чого будова світоустрою набула нових рис, а 
процеси глобалізації, з якими пов’язувалися причини злиденності, екологічної 
кризи та вибух міжнародного тероризму, стали визначальними для долі 
сучасного людства. Проте цим процесам, безумовно, передувала низка 
історичних та соціально-економічних (господарських) передумов та факторів, 
які і виступають предметом розгляду в межах даного параграфу.  

У сучасних наукових розвідках дослідження передумов виникнення 
процесів глобалізації має принципові відмінності, так, зокрема, переважна біль-
шість учених вважає, що процеси глобалізації об’єктивно виникають наприкінці 
ХХ ст. і характеризуються концептуальною новизною і жодною мірою не схожі на 
ситуацію, яка мала місце на межі ХІХ-ХХ ст. Інші вчені вважають, що це лише 
одна із форм історичного розвитку, первинне виникнення якої до XVІ ст. або  
ХІХ ст. У результаті цього формуються теоретико-методологічні підходи, які 
впираються в чітке розмежування передумов, достеменність періоду виникнення 
цих процесів, а також і сфер їх розгортання. 

На думку деяких учених, однією з передумов виникнення сучасних про-
цесів глобалізації є початок зародження так званих глобальних форм співісну-
вання людства, які належать до витоків зародження людства, де вже тоді основ-
на роль належала силовим формам “спілкування” між різними племенами та 
народами. Проте слід відзначити, що “саме усвідомлення масштабів нашої 
планети, її форм та обрисів континентів стало можливим завдяки тому, що у 
вітрила кораблів Х.Колумба, Ф.Магеллана, В.да Гами, Дж.Кука та інших 
мореплавців ХVІ-ХVІІІ ст. дули вітри економічних та політичних інтересів 
Іспанії, Португалії та Великобританії”, що й стало однією з передумов 
формування глобальної свідомості людства” [58, c. 4]. 

Як відомо, з часом силові методи досягнення економічних та політичних 
взаємовигід відійшли на задній план, поступившись так званим глобальним 
торговельним та фінансовим зв’язкам, які протягом ХХ ст. охопили весь світ, 
надавши тим самим можливість світовій спільноті відчути себе єдиним цілим і 
таким чином стали “вирішальним локомотивом інтернаціоналізації суспільних 
відносин”, заклавши таким чином підвалини епохи великих суспільних пере-
творень” [61, с. 13]. 

У межах такого підходу розробляє свою концепцію російський учений 
Ю.В.Яковець, який підтверджує, що процеси глобалізації є зовсім не новими і 
виникають не сьогодні, “хоча й тисячоліття по тому локальні культури та циві-
лізації виникали і розвивалися, здавалося б, ізольовано, чисельні нитки куль-
турних, торговельно-економічних зв’язків між ними століття за століттям 
зміцнювались і примножувались, охоплюючи населену частину земної кулі від 
півночі до екватора. Це дає всі підстави говорити про історичний процес 
розвитку людства в цілому, зміну світових цивілізацій” [62, с. 12].  
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Приблизно такої ж точки зору дотримується С.Хантінгтона, на думку якого 
“глобалізація розвивається на фоні загальнопланетарного процесу диференціації 
локальних цивілізацій”. Відповідно до цього вона являє собою “закономірний 
процес універсалізації культурних цінностей, підготовлений всією ходою роз-
витку людства”. Це, у свою чергу, дало підстави вченому розуміти під гло-
балізацією “новий імпульс динаміці та діалогу сучасних цивілізацій” [50, с. 34]. 

Таке розуміння глобалізації як новітнього етапу багатовікового процесу 
інтернаціоналізації суспільного життя дає підстави деяким дослідникам шукати 
її початок наприкінці ХІХ ст., а то й у ХVІ ст. Ототожнюючи глобалізацію з 
розвитком міжнародних торговельних економічних зв’язків із зростанням фі-
нансової взаємозалежності національних господарств та ін. американський до-
слідник Д.Хендерсон був надто здивований, коли з’ясував, що з 70-х рр. ХІХ ст. 
до 1914 р. ступінь економічної взаємозалежності індустріальних країн багато в 
чому був надто нижчим, ніж у кінці ХХ ст. Саме цей період, на думку вчених, є 
“періодом найвищого розквіту колоніалізму, якщо виходити із рівня ВВП серед 
держав лідерів економічного розвитку, включених у сферу міжнародної 
торгівлі” [37, с. 16].  

Так сформувалось уявлення про дві, навіть три хвилі глобалізації.  
У ХХ ст. закономірно вважалося, що сучасна модель глобалізації є най-

вищою стадією розвитку процесу інтернаціоналізації (транснаціоналізації) 
різних аспектів суспільного життя: економічних, політичних, культурних, кон-
фесійних та ін. На цій новій стадії, яка набула очевидності і стала предметом 
пильної уваги дослідників десь на межі 60-70 років, процеси інтернаціоналізації 
суспільного життя поступово охопили все світове співтовариство, досягаючи 
планетарних масштабів. “І це не просто територіальне розповсюдження 
інтернаціоналізації: глобальні масштаби взаємозв’язків та взаємозалежностей 
різних країн (їх національних господарств, політик, культур правових систем 
тощо) придають цим взаємозв’язкам нові риси, якості, властивості, нову силу 
як благотворну, так і руйнівну. З певним обґрунтуванням це історичне 
зрушення можна вважати якісним стрибком, переходом інтернаціоналізації 
суспільних відносин на більш високий ступінь свого розвитку” [60, c. 97]. 

З точки зору Ю.Шишкова, сучасна модель глобалізації не просто черго-
вий спалах попередніх тенденцій, які посилюють “взаємощеплення” націо-
нальних держав, і не просто досягнення світовою економікою та політикою 
глобальних масштабів, коли вони охоплюють усю ойкумену. “Все це лише 
якісні параметри давно розпочатого процесу інтернаціоналізації господарського 
життя. При цьому глибинна сутність глобалізації полягає в тому, що при 
значній схожості з попередніми періодами своєї історії світова економіка та 
політика переходять в якісно новий стан” [58, c. 3]. Показуючи глобалізацію як 
абсолютно нову стадію процесу інтернаціоналізації господарського життя, 
учений намагається з’ясувати істинні причини величезного техніко-еконо-
мічного та соціально-культурного розриву “золотого мільярду” від людства в 
цілому та доводить, що при цих всіх небезпеках, спричинених процесами 
глобалізації, не поглиблюється розрив між Північчю та Півднем світового 
співтовариства, а, навпаки, відбувається його зменшення.  



 11 

На думку С.Чугрова, “інтернаціоналізація та глобалізація перебувають в 
одному канатному полі, і це дозволяє більш точно оцінити нинішні координати 
посткомуністичних країн у світовому розвитку”. Відповідно до цього 
“інтернаціоналізація являє собою поступове взаємопроникнення технологічних 
та культурних стандартів, що не зачіпає державний суверенітет… національні 
кордони перетворюються на напівпрозорі перегородки” [55, c. 20]. Принципово 
інше з методологічної точки зору розуміння інтернаціоналізації пропонує 
відомий дослідник Н.Косолапов, тим самим доводячи, що “інтернаціоналізація 
передбачає вихід будь-чого за рамки; або ж об’єднання дій декількох суб’єктів 
світової економіки, політики навколо спільних завдань, цілей, видів 
діяльності… вона в принципі є універсальною по охопленню об’єктів та 
простору, хоча не обов’язкового втягує всіх або ж майже всіх учасників 
міжнародного життя” [25, c. 70].  

Це, у свою чергу, свідчить про те, що інтернаціоналізація є історичною 
передумовою виникнення глобалізації, адже вона свого роду створила 
“еволюційну підготовку матеріальної, когнітивної та політичної основи” для її 
розвитку. Відповідно до цього глобалізація відрізняється від інтернаціоналізації 
саме тим, що приводить до руйнації національних кордонів, суверенітету 
національних держав, а отже й до утвердження єдиного гомогенного світового 
простору з єдиними стандартами його розвитку та функціонування, тоді коли 
головна функція інтернаціоналізації зводиться до “забезпечення стійких 
міжнародних зв’язків у сучасному світі”. Характер розмежування інтерна-
ціоналізації та глобалізації залежить також і від їх часового фактора, що вказує на 
те, що “інтернаціоналізація різних видів діяльності, відносин, процесів обміну та 
розвитку існує стільки, скільки самі міжнародні відносини, тоді коли виникнення 
глобалізації як явища припадає лише на другу половину ХХ ст.” [25, c. 73].  

Відомий російський дослідник В.Колоннтай, аналізуючи сутність неолі-
беральної глобалізації, розглядає її які “специфічний варіант інтернаціоналізації 
господарського, політичного та культурного життя людства, зорієнтований на 
форсовану економічну інтеграцію в глобальних масштабах з максимальним 
використанням науково-технічних досягнень і вільних ринкових механізмів та 
ігноруванням національних утворень, багатьох соціальних, культурно-цивілі-
заційних та природно-екологічних імперативів” [24, c. 24].  

У межах даного дослідження ми виходимо із розуміння глобалізації та 
інтернаціоналізації як двох принципово різних типів суспільного розвитку, які 
відповідно мають різні передумови свого виникнення. Це безпосередньо пов’я-
зується із тим, що країни, які перебувають на етапі глобалізації та інтер-
націоналізації, сповідують принципово різні стратегії розвитку, що тим самим 
підтверджує, що це є якісно різні типи розвитку. Більшість сучасних дослід-
ників переважною мірою вказують не на стадійність у співвідношенні 
глобалізації та інтернаціоналізації, а на якісну відмінність у розвитку держав, 
які обирають одну із таких форм. Підтвердженням цього слугує точка зору, 
висловлена В.Рамзесом, який стверджує, що “глобалізація є конкурентом 
інтернаціоналізації, скоріше за все її антитеза, ніж логічне продовження 
розвитку сучасного світу”. Більше того, дослідник наполягає на тому, що “будь-
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який процес інтернаціоналізації з необхідністю приводить до посилення 
взаємозалежності різних держав, а тому є однією із форм прояву глобалі-
заційного процесу” [27, c. 15].  

Слід відзначити, що сьогодні більшість учених наполягають на розумінні її 
як однієї із стадій інтернаціоналізації господарського, політичного та культурного 
життя, особливо, що стосується ліберального підходу до тлумачення глобалізації. 
На думку І.Валлернстайна, у кінцевому підсумку це поставило західний світ перед 
потребою прискореної адаптації суспільства до нових умов суспільного розвитку. 

Таким чином, наведені вище підходи розглядають глобалізацію: 1) у 
контексті її ототожнення із процесом інтернаціоналізації, що, з нашої точки 
зору принципово неправильно; 2) як новітню стадію такого процесу; 3) один із 
варіантів інтернаціоналізації. 

Для розуміння співвідношення глобалізації та інтернаціоналізації 
доцільно виходити із розв’язання методологічної суперечності, оскільки транс-
національна форма соціального розвитку не є тотожною наднаціональній, яка є 
характерною для останньої чверті ХХ ст., і, по-друге, з точки зору російського 
вченого В.С.Стьопіна, сьогодні є чимало якісних відмінностей між цивілізацією 
традиціоналістичного типу та техногенною цивілізацією, адже неможливо не 
помітити, що “за останні десятиріччя швидкість науково-технічних зрушень, а 
разом з ними можливості для різкого випередження в матеріальній сфері одних 
країн іншими якісно змінюються” [35, с. 14]. При цьому слід відзначити, що 
саме суттєві відмінності між традиціоналістичними та техногенними шляхами 
розвитку різних цивілізацій і спричинили значні розриви як у темпах, так і в 
рівнях розвитку між окремими регіонами світового співтовариства. Цій тезі 
сьогодні суперечить низка поглядів, представлених у сучасній літературі, 
відповідно до яких “техногенний шлях це не новація останньої чверті минулого 
сторіччя, а, навпаки, вона є традиціоналістичним шляхом, який за певних умов 
може поєднуватись із техногенним” [30, с. 17].  

Слід також відзначити і те, що формування світового ринку, якому 
передували міжнаціональні зв’язки та обміни, не супроводжувалось одночасним 
створенням наднаціональної форми міжнародних господарських зв’язків як 
фактора виникнення глобалізації, який породжує серйозні дилеми не лише у сфері 
економіки, а розгортає ідеологічні ілюзії та посилює політичні ризики сучасного 
світу. В остаточному підсумку це призводить до того, що національні держави 
починають втрачати можливості ефективного використання традиційних 
механізмів державного регулювання. В умовах всезростаючої взаємозалежності 
вони користувались ними, озираючись на інші держави, інтереси яких при цьому 
можуть бути порушені. Хоча несправедливо вважати, що національні держави як 
регулюючий механізм внутрішньодержавних та міжнародних відносин віджив 
свій вік. Він буде функціонувати невизначено довго, але вже не в ролі всевладного 
та суверенного творця долі власної держави, а в ролі однієї із ланок складного та 
багатоярусного механізму, покликаного регулювати соціальні, політичні, 
економічні та духовні відносини. Ці три ознаки складають кардинальну 
відмінність сучасної форми глобалізації від попередніх етапів інтернаціоналізації 
суспільного життя. Оскільки нічого подібного в ХІХ ст. - на початку ХХ ст. ще не 
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було, адже це все вперше в історії людства і тому все це настільки незвичне, 
незручне та непередбачуване. Тому цілком зрозумілою та природною є реакція 
відторгнення ідеї глобалізації, оскільки вона замішана на страху перед неви-
значеним майбутнім.  

Здебільшого особлива увага дослідників сьогодні зосереджується на розу-
мінні процесу американізації як однієї із передумов сучасної форми глоба-
лізації, а інколи вони вдаються до певного ототожнення цих двох явищ. Такої 
думки дотримується, зокрема, російський учений І.Лісаковський, який вбачає в 
американізації основну умову розгортання сучасного процесу глобалізації і на 
підставі цього доводить, що вона є великим злом, оскільки нічого доброго від 
неї не слід очікувати, адже вона приводить до впровадження загального 
знаменника ряду норм та стандартів і в широких масштабах нікому, крім США, 
вона не потрібна, адже вона є чи не єдиною наддержавою, яка використовує 
таку кон’юнктуру для нав’язування всім своїх принципів. Відповідно до цього 
глобалізація розглядається ним як “результат процесу становлення та розпов-
сюдження в світовому масштабі ряду (переважно американських) науково-ви-
робничих, економічних, інформаційних, правових, ціннісних підходів та техно-
логій, що в кінцевому рахунку дають можливість досягнути відносно єдиних 
(чи подібних) умов існування та функціонування співтовариств, які розви-
ваються в різних історичних умовах і живуть у відповідності зі своїми специ-
фічними традиціями” [28, c. 57-58].  

Слід відзначити, що переважна більшість учених сьогодні розглядають 
глобалізацію у контексті її ототожнення із американізацією, доводячи тим 
самим, що сучасний світ не глобалізується, а американізується. Фактично це є 
наслідком того, що сьогодні США володіють майже 50% світового ринку в 
багатьох сферах промисловості. Більше половини всієї ділової активності у 
світі контролюється Америкою або, принаймні, здійснюється під її безпо-
середнім впливом, що особливо стосується реклами та маркетингу. Вважається, 
що дві третини цього світового бізнесу зосереджено в США. В інвестиційній 
банківській індустрії сьогодні домінують саме американські банки, такі як 
Merril Linch, Morgan Stenley Group, J.P.Morgan та ін. Америка значною мірою 
випереджає всі інші країни за розмірами та могутністю економіки, 
ефективністю ринків та капіталів, виходить вперед з величезним розривом в 
торгівлі через Інтернет. В умовах зростаючої конкуренції в світі це дає США 
значні переваги [75, c. 20]. Це, у свою чергу, вказує на те, що глобалізація 
зароджується в США, які й закладають усі необхідні передумови та фактори 
для її утвердження у розвитку сучасного світу. 

Дещо іншої точки зору дотримується російський учений Ф.Юрлов, який 
відзначає, що глобалізація ще не стала справді глобальним явищем, адже 
існують великі групи та сили в різних країнах, які не приймають цю ідею саме в 
тій формі, в якій вона нині реалізується [61]. На сьогодні повною мірою можна 
свідчити, що глобалізація не зворотна, вона може стати зовсім несправедливою 
та негуманною по відношенню до значної кількості людей. Нинішня 
глобалізація створює нерівні умови для її учасників, адже сучасний світ не 
інтегрується з урахуванням інтересів усіх держав, а, по суті, американізується. 
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Ми ж у межах даного дослідження розмежовуємо категорії глобалізації та 
американізації, вбачаючи в останній альтернативну форму глобалізації. Більш 
детально такий аспект проблеми нами буде розглянуто в третьому розділі 
даного монографічного дослідження.  

Якщо ж розглядати окреслену проблему в історико-методологічному 
ракурсі, то слід вказати, що тема глобалізації (глобальності якщо точніше) 
вперше була озвучена на початку 70-х рр. ХХ ст. саме в економічних науках. 
Приблизно в той же самий час почалось активне обговорення екологічної 
тематики, зокрема й глобальних проблем людства. В економічній теорії було 
здійснене чітке розмежування поняття транснаціональних, міжнародних та 
глобальних корпорацій, діяльність яких і спричинила виникнення процесів 
глобалізації. Це певною мірою стало умовою для створення та утвердження цілої 
субкультури – фінансової цивілізації, “яка супроводжується віртуалізацією 
грошей, і яка є демонстрацією й водночас доведенням до максимуму символічної 
природи людської культури загалом. “В якій ще сфері, крім фінансової, голий 
символ, уже не підкріплений не лише товарною масою, а навіть і золотим 
стандартом – може володіти такою абсолютною владою над людьми” [32, c. 14]. 
Ця субкультура виступає водночас як “життєва субстанція і як інтегральний 
символ глобалізації ХХ ст., який спеціально створений певним інформаційним 
середовищем, і покликаний здійснювати ефективну координацію дій у масштабах 
планети, де фактично сходяться воєдино економічна інтеграція, повсюдна 
інформатизація та транснаціональна комунікація” [32, c. 9].  

Саме цю проблему вперше зафіксував В.В’юницкий ще в четвертій 
доповіді “Римського клубу” у 1973 р., стверджуючи, що “глобалізм, який 
заявив про себе як економічний та соціокультурний феномен з 70-х рр. ХХ ст., 
кидає виклик національній та державній самобутності. Цей виклик, відмічений 
серйозним занепокоєнням в цілому ряді західноєвропейських держав, пояс-
нюється тим, що суть глобалізації - не тільки у виникненні системи глобальних 
взаємозв’язків людства та комплексу глобальних проблем, які не можуть бути 
вирішені силами окремих держав, але й у відомій універсалізації життя різних 
груп, які в сукупності утворюють рід людський. Більше того, саме ця тенденція 
складає серйозну глобальну проблему, породжуючи у людей кризу ідентичності 
– їх здібності до самоідентифікації в ролі представників національних груп та 
державних утворень” [20]. Більшість дослідників також намагається 
ідентифікувати процеси виникнення глобалізації через відповідні соціокультурні 
фактори, залежно від того, якою мірою вони впливають на організацію єдиних 
стандартів ведення господарського життя. Важливу роль тут відіграють праці 
таких дослідників, як М.Грановетер, М.Кастельс, Р.Сведберг, А.Сен, А.Турен, 
Р.Холлінгсворт, Ф.Шміттер, В.Штрек, А.Етционі, у межах яких розглядається 
мотиваційний аспект виникнення глобалізації як засіб розвитку сучасної людини 
та реалізації її економічних інтересів. У межах даного дослідницького підходу 
щодо з’ясування факторів виникнення глобалізації доведено роль відповідних 
правових норм, адміністративних рішень, які панують у суспільстві, створюючи 
тим самим необхідні умови для нової системи глобального господарювання з її 
цінностями, пріоритетами, традиціями. 
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Таким чином, утвердження нової системи глобального господарювання, 
яка приводить до формування нової системи взаємовідносин між суб’єктами 
господарювання, є важливим фактором виникнення процесів глобалізації. 
Проте, на думку Ф.Фукуями, “глобальний ринок, який формується в результаті 
утвердження нової системи господарювання і як важливий фактор виникнення 
процесів глобалізації не здатен сьогодні вирішити всі ті проблеми, які здатні у 
корені змінити суспільство..., оскільки переважною мірою він залежить від 
соціально-політичної сфери, історичної та культурної спадщини”. Таким 
чином, це вказує на те, що факторами виникнення глобалізації є власні 
ментальні, культурно-історичні традиції, в межах кожної національної держави 
саме вони є визначальним імперативом включення їх у систему глобального 
господарювання [49, c. 214].  

Необхідну передумову виникнення сучасних процесів глобалізації слід 
також вбачати в індустріалізації, яка значною мірою протягом певного 
історичного часу забезпечувала постійне прискорення політичного, економіч-
ного та культурного зростання. Це пояснює й те, що головна причина різкого 
відставання на Півдні в 60-80 рр. полягає саме в тому, що ці десятиріччя є 
найневдалішим історичним періодом для розвитку країн, оскільки саме в ці 
роки їх еволюція підпадає під вплив тимчасових, але досить могутніх 
негативних факторів, які суттєво відхиляли траєкторію їх економічного, полі-
тичного та культурного розвитку в гіршу сторону. Причина цього полягала, 
зокрема, в тому, що в цей період у більшості розвинених країн відбувся так 
званий демографічний вибух, який суттєво знизив темпи приросту в більшості 
регіонів Півдня [58, c. 3]. У результаті цього більшість учених вбачають у 
глобалізації не лише “об’єктивні наслідки техноекономічного розвитку, але і 
відповідну політику” [9, с. 50], як інструмент, до якого вдаються уряди, аби 
забезпечити реалізацію відповідних інтересів. Більше того, з точки зору 
М.Кастельса основною передумовою виникнення процесів глобалізації є поява 
так званих “глобальних агентів” – урядів країн “великої сімки” та 
контрольованих ними міжнародних інститутів (МВФ, СОТ). Учений вважає, що 
основним механізмом, за допомогою якого “вводиться” процес глобалізації, є 
“політичний тиск за допомогою прямих дій урядів або через їх діяльність МВФ, 
Світового банку та СОТ” [22, с. 75].  

Наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. головною передумовою виникнення 
глобалізації стає інформаційна революція, яка породила нову форму соціальної 
організації – інформаційне суспільство, що і стало її головним ідейним 
попередником. Інформаційні технології як результат інформаційної революції 
значно спростили глобальність сучасного світу. Так, на думку Е.Гідденса, 
“глобальність як фактор являє собою єдність світу, в якому окремі регіони 
стають взаємопов’язаними і взаємозалежними і в якому сама регіональність 
уже більше не визначається за класичними геополітичними принципами. Така 
взаємозалежність може бути визначена як “інтенсифікація світових соціальних 
відносин, які пов’язують віддалені райони таким чином, що місцеві події 
формуються під впливом подій, які відбуваються за багато миль і навпаки” [10, 
c. 64]. Таким чином, це підтверджує те, що саме інформаційне суспільство 
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створило найбільш адекватні передумови виникнення та динамізації 
глобалізації, забезпечивши “швидкість в торгівлі, пересуванні, в комунікаціях, 
інноваціях та просуванні їх на ринок... здебільшого рушійною силою 
глобалізації стали такі технології, як комп’ютеризація, мінітюаризація, 
супутникові комунікації, волокнова оптика та Інтернет” [61, c. 13]. 

Із позицій російського вченого І.Подберьозского, основними передумовами 
процесу глобалізації є “процес стрімкого формування єдиного загальносвітового 
фінансово-інформаційного простору на основі нових, переважно комп’ютерних 
технологій. У цьому основна її відмінність від інтеграції, вищою стадією якої вона 
є: адже інтеграція була і в лідниковий період, справжня ж глобалізація розпо-
чинається лише в 90-ті рр. ХХ ст.” [36, с. 100]. Тому І.Подберьозский вважає 
методологічно неправильним наполягати на тому, що глобалізація була ще в 
епоху Великих географічних відкриттів, оскільки це була інтеграція. Більше того, 
вчений попереджає, що сьогодні зарано ще говорити про наслідки глобалізації в 
повному її обсязі, оскільки вона ще тільки розгортається і, так би мовити, 
перебуває в зародковому стані. Тому доцільно говорити про глобалізацію не як 
домінанту, а лише як про тенденцію [36, с. 101].  

Важливим фактором виникнення сучасних глобалізаційних процесів 
доцільно вважати розвиток інтеграційних тенденцій на регіональному, суб-
регіональному та міжрегіональному рівнях. У другій половині минулого сто-
ліття перед людством повстало завдання віднайти нові механізми суспільного 
регулювання. Розпочався болісний процес трансформації існуючої тисячо-
літтями національно-державної форми організації життя людства у нову її 
форму виникнення глобалізації. Сьогодні зрозуміло, що найбільшого ступеня 
інтегрованості досягнуто в Західній Європі, де створено Європейський Союз – 
торговельно-економічний валютний союз країн-учасниць. Загальною тенден-
цією нового етапу стало посилення координації та гармонізації регулюючої 
діяльності національних урядів у всіх сферах соціального життя. 

Сьогодні вчені вважають, що ейфорія на Заході, викликана процесами 
глобалізації, помалу почала вгасати. А реальні проблеми, які раніше поставали 
перед людством, не лише відійшли в сторону, але в ряді випадків лише 
поглибились. З’явились і нові проблеми, пов’язані, наприклад, із поширенням 
СНІДу, зростанням міжнародного тероризму, наркомафії, кількості локальних 
конфліктів і т.ін. Важливі наслідки розвитку нинішнього людства пов’язані з 
соціальною нерівністю, загрозою безробіття, вражаючою нерівністю між 
країнами та всередині країн. Це все співіснує з безпрецедентним рівнем 
процвітання в окремих регіонах [67, c. 41]. 

Слід відзначити, що сьогодні не існує однозначного ставлення до 
глобалізації і на Заході, і в США. Так, М.Ізвєков з цього приводу відзначає, що 
в “даний час в досить серйозних виданнях США в тій чи іншій формі ведеться 
дискусія на досить актуальну тему про посилення процесу глобалізації та 
корпоративізації світової економіки. При цьому розглядається два основних 
підходи до цієї об’єктивної тенденції, обумовленої в першу чергу активним 
процесом науково-технічного прогресу за останні десятиліття і які здобувають 
назву “технологічної революції” [26, с. 58]. 
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Водночас російський учений Р.Рафкін значну увагу приділяє з’ясуванню 
того, чому останнім часом особливо вище керівництво ТНК втрачає відчуття 
громадянської відповідальності у ставленні до певної конкретної держави, 
набуваючи рис “нових космополітів”. Дослідник також відзначає, що нинішня 
глобальна за своїми масштабами діяльність ТНК створює суттєву загрозу 
існуванню більшості національних держав, оскільки вони позбавляються 
головного – економічного суверенітету.” З цього приводу Р.Рафкін вислов-
люється майже апокаліптично “Ми вступаємо в нову епоху глобальних ринків 
та автоматизованого виробництва. Шлях до економіки майже без робочих місць 
чітко бачиться. Чи приведе цей шлях до надійної гавані, чи до жахливої бездни, 
буде залежати від того, наскільки ефективно цивілізація зможе підготуватись 
до післяринкової ери, яка буде відразу по третій промисловій революції. Кінець 
роботі може означати смертельний вирок цивілізації в тій формі, в якій ми її 
знаємо. Кінець роботи може також сигналізувати про початок нової соціальної 
трансформації, відродження людського духу” [26].  

На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, зараз спосте-
рігається “відкат” у процесі нового світоустрою, його причина полягає в тому, 
що чесноти глобалізації розподіляються нерівномірно, світовий ринок діє не за 
правилами, які є обов’язковими для розв’язання соціальних завдань. Більшість 
добре розуміє, що ресурси землі будуть скоро вичерпані, якщо бідні країни 
підуть по тому ж шляху, по якому йшли багаті. Тому головний виклик ниніш-
нього часу, вважає К.Аннан, полягає в тому, щоб здійснювати глобалізацію в 
інтересах усього людства, а не для того, щоб мільярди людей лишились в 
злиденності [80]. 

У ХХ ст. людство входить з тягарем старих та нових проблем. В їх основі 
лежить нерівномірний та нерівноправний розвиток окремих регіонів та країн 
планети, окремих соціальних груп як бідних, так і багатих країн. У доповіді 
“Глобальні тенденції в 2015”, підготовленій Національною Радою США по 
розвідці (вищі офіцери розвідки, які співробітничали з ЦРУ, вчені, експерти із 
дипломатичних та корпоративних кіл) говориться, що “процес розвитку 
глобалізації буде нерівним, з хронічною фінансовою нестабільністю та еконо-
мічною нестабільністю, яка все більше поглиблюється. Відсталі регіони, країни 
та групи будуть переживати економічну стагнацію, політичну нестабільність та 
культурне відчуження [75, c. 52]. 

У Декларації, прийнятій ООН на Саміті тисячоліття у вересні 2000 р. 
відзначалось, що головний виклик, з яким стикається сьогодні людство, – 
забезпечення того, щоб глобалізація стала позитивною силою для всіх людей 
планети. Водночас, коли вона може надати великі можливості, сьогодні її блага 
розподіляються вкрай нерівномірно. Також нерівномірно розподіляється ціна, 
за допомогою якої реалізується глобалізація. Країни, які перебувають на етапі 
свого розвитку та у стані перехідного періоду, братимуть активну участь у 
формуванні та проведенні глобальної політики. 

У щомісячному виданні “Монд діпломатік*” відзначається, що “…сьо-
годні ми стикаємося з політикою глобалізації, при цьому наполягається на 
принциповому використанні саме терміна “політика глобалізації”, а не просто 
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“глобалізації”. Це, зокрема, пояснюється тим, що “політика переважною мірою 
тримається в таємниці при її розробці та розповсюдженні… Більшість людей не 
бачать, до чого вона може привести в найближчий час. Така політика частково 
розробляється самими науковими співробітниками. Вся проблема полягає в 
тому, чи можуть і чи повинні мовчати ті люди, які відштовхуються від своїх 
наукових знань, здатні передбачити негативні наслідки такої політики” [46]. 

На думку грузинського дослідника В.А.Кварацхелія, “процес глобалізації 
обумовлений об’єктивними факторами світового розвитку, поглибленням 
розподілу суспільної праці, високими темпами науково-технічного прогресу, 
розвитком міжнародних комунікативних систем, і в результаті цього збли-
женням політичних взаємовідносин між країнами. Разом з тим на сучасному 
етапі розвитку людства створюються сприятливі умови для активізації процесу 
глобалізації” [52].  

Більшість дослідників сьогодні переконані в тому, що основними визна-
чальними факторами виникнення процесів глобалізації є розвиток економіки, 
науки та техніки, які і визначать відповідний рівень історичної динаміки. 
Проте, на думку А.С.Колєснікова, деякі країни, потрапляючи у залежність до 
інших країн світу, через слабку економіку всеодно лишаються самобутніми 
цивілізаціями. Тому для високорозвинених країн світу, які мають потужну 
економіку, науку та технології глобалізаційні процеси працюють на користь їх 
національного розвитку. Прикладом збереження такої цивілізаційної самобут-
ності в умовах глобалізації є Індія та Китай, які свого часу потрапили у 
залежність від західної цивілізації [23, с. 202-203].  

На сьогодні переважна більшість пострадянських дослідників вважає, що 
об’єктивною та необхідною передумовою розгортання сучасних процесів 
глобалізації є комунізм як попередня форма суспільного розвитку. На їх думку, 
“комунізм не помер з розпадом колишнього СРСР, так як його там ніколи не було. 
Він там був не справжнім…Тоталітарні режими – це країни з однопартійним 
устроєм, які не допускають ніякої організованої опозиції та підпорядковують 
права особистості інтересам держави. За цими режимами слідує в кінці минулого 
століття інша форма тоталітаризму – тоталітарний “режим глобалізації”, який 
базується на догмах глобалізації та “єдинодумства” [46].  

Здебільшого О.Тоффлер абсолютно переконаний у тому, що глобалізація 
виникає в кінці 70-х рр., означуючи собою процес поширення в загально-
планетарному масштабі постіндустріальної цивілізації, яку він називає “тре-
тьою хвилею”. Саме тому “третя хвиля”, яка символізує прихід глобалізації, 
буде визначати рівень економічного розвитку, в результаті чого ймовірно “світ 
може опинитись у руках транснаціональних корпорацій та технореволюціо-
нерів, а держава-нація втратить свій суверенітет” [42, с. 39]. 

Близькою до наведеної точки зору є позиція американського дослідника 
І.Валлернстайна, на думку якого важливим фактором виникнення глобалізації є 
капіталізм. Проте з позицій І.Валлернстайна, формуванню єдиного всесвітнього 
капіталістичного ринку реально перешкоджає наявність державних кордонів, а 
це, у свою чергу, свідчить про те, що капіталізм будь-що намагатиметься 
суттєво обмежити державний суверенітет. При цьому цікавим є той факт, що 
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таку точку зору І.Валлернстайн висловив у 1980 р., а в дев’яності роки цей 
процес вже став очевидним у більшості країн світу, включених до глобальної 
системи господарювання [7].  

З’ясовуючи різноманітні передумови виникнення сучасних процесів та 
розуміння їх в певних дослідницьких підходах, доцільно вказати, що такі 
передумови відіграють не однакову роль. Здебільшого основним фактором є 
так званий “ментальний рівень національного розвитку сприйняття або не-
сприйняття глобалізації”, який визначає, які умови глибинно впливають на 
розгортання сучасних глобалізаційних процесів. “Як відомо, найдавнішими і 
водночас єдиними міжнародними (точніше міжплемінними) відносинами була 
торгівля та воєнні зіткнення. Обидві обставини обумовлювались політичними 
та економічними мотивами, щоб отримати в обмін або захопити силоміць 
матеріальні цінності, якими розпоряджається іноземний партнер чи супро-
тивник, тобто при цьому міжнародна торгівля та захоплення чужих територій 
здавна виконували роль локомотивів, які тягнуть за собою інтернаціоналізацію 
різних культур, релігій, правових систем і т.п.” [59, c. 57].  

У контексті даного дослідження особливо цінним є підхід амери-
канського вченого П.Ратленда, який ставить питання про зв’язок процесів гло-
балізації та краху Радянського Союзу. Майже дилемою є для нього питання, що 
є первинним глобалізація по відношенню до краху Радянського Союзу, чи ж він 
наблизив прихід глобалізації. Відповідно до цього автором дискутується 
питання, чи наблизила глобалізація крах Радянського Союзу, або ж його крах 
став могутнім поштовхом до виникнення сучасних глобалізаційних процесів. У 
цьому плані для П.Ратленда важливим є з’ясувати, наскільки соціалістичні 
країни світу виявились підготовленими до умов глобалізації [37]. 

Іншою несприятливою обставиною, яка збільшила у другій половині ХХ 
ст. політичний стан розвитку країн, як не парадоксально, полягає в тому, що 
багато країн здобули свою політичну та економічну незалежність після три-
валого перебування в складі тих чи інших колоніальних імперій. Будучи коло-
ніальними або залежними країнами, вони перебувають під своєрідною опікою 
своїх метрополій, які забезпечували їм стійке становище в системі міжнародних 
зв’язків, захисту їх внутрішніх ринків від чужинців (які не входять у певну 
імперію) конкурентів, валютну стабільність та інші відносно сприятливі 
економічні та політичні умови. Коли ж новонароджені або відроджені держави 
здобули свій суверенітет, прогнали ненависних, але досвідчених колоніальних 
адміністраторів, вони лишились один на один зі своїми економічними та 
соціально-політичними проблемами. Більшості із них довелось майже з нуля 
створювати свої державні структури, формувати національну систему підго-
товки управлінців, виробляти власну економічну та соціальну політику. І все це 
в умовах загальної техніко-економічної та культурної відсталості, нестримного 
приросту населення, неприлаштованості до жорсткої конкуренції на світовому 
ринку та глобальному поширенні корупції серед чиновників. В таких умовах в 
більшості держав був відсутнім будь-який розвиток політичної культури, 
демократичні традиції та інститути. Нові національні керівники, за невеликим 
винятком, прийшли до влади, необачно обіцяли населенню швидке поліпшення 
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життя або лідери тих чи інших етнічних кланів, або як представники воєнної 
верхівки. 

Наступний фактор, який негативно впливає на економічний, політичний 
та культурний розвиток країн Третього світу і, безумовно, пов’язується з 
процесом глобалізації, – це нескінченні воєнні конфлікти. Спочатку повстання 
та війни за звільнення від колонізаторів, потім територіальні суперечки та 
міжетнічні зіткнення. Отже, в цей період деякі країни, які перебувають у стані 
розвитку, перетворюються на авансцену розгортання воєнних дій, які завдають 
колосальної шкоди економіці, соціальному та політико-правовому розвитку 
країн. Вони саме і є головними причинами, які заважали сучасним процесам 
глобалізації розпочатись значно раніше, при цьому тримаючи таку дистанцію 
протягом кількох десятиліть. 

Особливо цінною у контексті даного дослідження є концепція росій-
ського дослідника Н.Косолапова, в межах якої йому вдалося систематизувати 
основні передумови виникнення сучасних процесів глобалізації, охарак-
теризовані у вітчизняній та зарубіжній літературі. До таких передумов учений 
відносить: 

 стабільні, довготривалі та негативні екологічні наслідки панування 
людини на планеті (геостратегічний дисбаланс у розвитку сучасного світу, що 
приводить до непрогнозованості екологічних ситуацій); 

 розвиток комунікацій, інфраструктур та відносин, що тим самим при-
водить до такого ступеня взаємозв’язку та взаємозалежності світу, коли проб-
леми однієї людини стають проблемами розвитку людства; 

 поява перших суб’єктів світової економіки та політики (транснаціо-
нальні корпорації держав, міжурядових організацій) [25, c. 73].  

Отже, на підставі наведеного вище можна виділити три основних етапи 
глобалізації (які передували теперішньому варіанту глобалізації): 

Перший етап – друга половина ХХ ст. 1945-1975 рр.  
Друга світова війна фактично є першою глобальною війною, в яку були 

втягнені всі континенти. Після її закінчення була створена глобальна міжна-
родна організація – ООН, відбулась трансформація колоніальної системи, в 
результаті цього виник комплекс соціально-економічних проблем розвитку не-
залежних держав, розгорнулись процеси науково-технічної революції, окрес-
лився вплив політичних та економічних факторів. Приблизно це ж саме 
висловив на початку 40-х років В.Вернадський, спрогнозувавши таким чином 
появу ноосфери як сфери розуму, появу принципово нового фактора, який 
впливає на розвиток людської цивілізації. Відповідно до цього можна 
стверджувати, що перший період формування глобальних процесів припадає на 
третю чверть ХХ ст. 

Другий етап – 1970-90-ті роки 
Відбувається перехід процесів глобалізації у формально визначений світо-

вим співтовариством етап, коли “зненацька” людство стикнулося з комплексом 
глобальних проблем, спроби їх вирішення, зокрема у сфері міжнародної безпеки, 
допомоги країнам, економічного та гуманітарного співробітництва. 

Третій етап – кінець 90-х років ХХ ст. - початок ХХІ ст.  
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Тут закономірно виділяють ряд тенденцій, а саме: 
а) досягнення НТР у сфері інформатики та зв’язку, бурхливий розвиток 

міжнародних контактів (Інтернет) привело до виникнення глобального світового 
співтовариства, що створило умовності національних кордонів, збереження 
закритих, авторитарних суспільств, обмеження передачі знань, інформації, вільне 
пересування людей – стає практично неможливим, що спричиняє загрозу 
національній ідентичності, а відповідно й національній безпеці; 

б) зростання впливу США (політичного, економічного, фінансового, 
інформаційного, технологічного), який використовується виключно в інтересах 
США. Позиція США у вирішенні глобальних проблем сучасності стала вирі-
шальною. Проте слід відзначити, що американські цінності та інтереси не 
завжди збігаються з цінностями та інтересами інших держав; 

в) поширення загроз розвитку та існуванню націй та держав, обумовлених 
процесами глобалізації. У цілому в ряді країн світу з’явилась стурбованість 
правлячих еліт щодо процесів глобалізації, в результаті чого виокремились 
певні соціальні групи, науково-політичні та соціально-економічні течії 
антиглобалістів, які мали на меті протистояти таким процесам. Фактично 
відбулась суттєва переоцінка цінностей, закладених процесами глобалізації, що 
фактично спричинило її негативне сприйняття; 

г) фінансова криза 1997-1999 рр., що тим самим підтвердила негативні 
наслідки впливу процесів глобалізації шляхом безпосереднього перенесення 
негативних явищ з однієї країни світу в іншу, а подекуди із одного регіону світу 
в другий. Це поставило під сумнів можливість глобалізації справляти пози-
тивний вплив на розвиток сучасного світу. 

На нашу думку, доцільно було б виділити четвертий етап глобалізації, 
який можна віднести в часовому інтервалі після 11 вересня 2001 р. – дня, 
відколи кардинально помінялась стратегія геополітичного розвитку світу, 
внаслідок чого з’явились нові глобальні виклики – глобальний тероризм, 
глобальна міграція, глобальна політична реструктуризація світу. 

Слід відзначити, що в межах даного дослідження особливий науковий 
інтерес становить вивчення сучасної форми глобалізації, кінця 90-х років ХХ ст. - 
початку ХХІ ст. та відповідні передумови, які спричинили її виникнення. На 
цей період припадає фінансова криза, яка стала результатом впровадження 
відповідних форм глобального господарювання, а також власне початок нового 
історичного періоду розвитку людства. Саме в цей історичний період глоба-
лізація набула могутніх наукових позицій та неабиякої практичної значущості, 
оскільки охарактеризувала собою так званий, по-перше, дисбаланс між 
розвиненими та нерозвиненими регіонами і, по-друге, проблеми розвитку 
навздогін, вестернізацію та навіть націоналізацію. Виникнення їх спричинене 
закінченням холодної війни, коли колишній світоустрій поступово змінився 
новою міжнародною системою – глобалізацією, яка прямо або опосередковано 
впливає на внутрішню політику, економіку всіх країн, а також на їх 
зовнішньополітичний курс. Тому можна відзначити, що глобалізація пере-
творюється на форму суспільної свідомості і таким чином оформлюється в 
єдину домінуючу культуру, яка веде до гомогенізації людства. Завдяки цьому 
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люди починають відчувати себе частиною дійсно глобального цілого і 
відповідно до цього приймати “універсальність нових культурних смислів”. Це, 
безумовно, приводить до певних змін у психології і відповідно в моделях самої 
поведінки людей, “адже, як правило, люди тяжіють до ідентифікації себе з 
якоюсь певною, визначеною локальністю (етнічно-культурною або, принаймні, 
географічно-територіальною) і механізми ідентифікації базуються на розріз-
ненні “свої-чужі”, що в послідовному космополітизмі цілком виключено. І чи 
не є тоді криза ідентичності і пошук нової ідентичності (що виявляється перш 
за все в піднесенні релігійних і націоналістичних рухів) реакцією, викликаною 
такою культурною глобалізацією?” [2, c. 97]. Здебільшого така форма сучасної 
культури спричиняє крах етнічних устроїв, стереотипів та традицій, а в 
кінцевому підсумку може привести і до кризи життєвих горизонтів сучасної 
особистості. З цього приводу Г.Ділігенський, виступаючи на круглому столі з 
проблем глобалізації, пов’язує це із виникненням нових “моделей матеріаль-
ного споживання культури, способу життя, що відрізняється від прийнятих у 
кожному певному соціумі, вони стають дедалі конкретнішими, образнішими, 
відбувається “розмикання” групових і культурних меж, що не може не 
впливати на сприйняття умов власного життя, на формування потреб, мотивів, 
ціннісних орієнтирів людей” [26, c. 53]. Це ще раз підтверджує те, що певною 
мірою етико-культурна криза сучасності спричинена саме таким ознайом-
ленням зі світом, домінантою якого стає “глобалізація культури”. Цей процес, 
на думку Ю.Шинкаренко, достатньо чітко простежується в сучасному су-
спільстві, зрештою він приводить до “становлення культурного універсалізму, 
який впливає не лише на інертність ментальних установок стосовно культурно-
символічної сфери (певні традиції в культурах), а є істотним чинником 
здатності людини бути відкритою для культури світу (активно сприймати 
світовість культури), є певністю її соціально-економічних позицій” [57, c. 28]. 

Таким чином, розглянувши історичні та соціально-економічні перед-
умови та фактори (соціально-економічні форми взаємозв’язку між народами, 
загострення глобальних проблем розвитку людства, які і обумовлюють відпо-
відне посилення взаємозалежності світу з метою протистояння їм) розгортання 
сучасних процесів глобалізації ми з’ясували основні закономірності їх роз-
гортання, характерні ознаки таких процесів у ХХ ст., на відміну від попередніх 
століть, окреслили основні етапи розвитку процесів глобалізації. Проте в межах 
даного параграфа ми свідомо лишили поза увагою розгляд інформаційної 
революції, яка приводить до виникнення новітніх інформаційно-комуні-
кативних технологій як важливого фактора виникнення глобалізації, що і 
виступатиме предметом детального аналізу в межах наступного параграфа. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА 
ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Багато вчених сьогодні переконані в тому, що глобалізація є результатом 

розгортання інформаційної революції і пов’язана з безпрецедентним розвитком 
інформаційних та комунікаційних технологій. Ця революція може привести до 
фундаментальних змін у суспільстві, економіці та політиці, які здебільшого 
можуть відбуватись значно швидше, ніж раніше. Тут ми стикаємось з нерів-
ністю або з так званим цифровим розривом у стартових позиціях різних країн і 
який стає більш виразнішим саме завдяки процесам глобалізації. Перш за все 
США та Заходу, з одного боку, та іншого світу, включаючи й Україну, з 
другого. Водночас слід відзначити, що переваги Заходу в інформатиці можуть 
привести до ще більшого розриву між розвиненими країнами та тими, які ще 
перебувають на початковому етапі інформаційного розвитку.  

 За допомогою супутникового зв’язку, мобільного телефону, телефаксу, 
Інтернету із будь-якого кінця земної кулі можна спілкуватись з абонентами. 
Новітні технології створили наднаціональні мости, завдяки яким інформація 
легко долає на своєму шляху фізичні перепони та державні кордони. В 
результаті цього з’явилась реальна можливість для формування глобального 
інформаційного середовища або, як його ще називають, “глобального кіберне-
тичного простору”, який дає змогу отримувати інформацію з будь-якої відстані 
в реальному режимі і швидко орієнтуватись і приймати відповідні рішення. 
Таким чином, сучасні системи комунікацій значно спрощують організацію 
міжнародного співробітництва, кооперування та взаємоприлаштування політи-
ки різних світових держав до сучасних умов.  

Значна частина населення виявилась включеною в нову інформаційну 
реальність, яка характеризується новітньо широким доступом до різноманітних 
джерел інформації, з’явилась реальна можливість у доступі до ситуаційної 
інформації в режимі реального часу, завдяки чому люди стали виступати безпо-
середніми учасниками певних подій. Так, “об’єднання можливостей комп’ю-
тера з телекомунікаційними мережами “звужує” час та простір, зменшує 
значення національних кордонів, надає індивідам відчуття належності до певної 
глобальної спільності” [48, с. 68]. 

Отже, реальність здійснення інформаційної революції сьогодні вже поза 
сумнівом, проте, аналізуючи її конкретні механізми та наслідки, доцільно з’ясу-
вати сутність даного процесу. Більшість фахівців сьогодні під інформаційною 
революцією розуміють “вибуховий процес створення та розповсюдження 
новітніх інформаційних технологій (НІТ) для найбільшої продуктивності 
виробництва, раціональної організації та ефективного використання інформації, 
який зумовив перехід від постіндустріального до інформаційного суспільства” 
[18, с. 29]. Революція у сфері інформації дедалі набуває характеру глобального 
процесу, в ході якого вирішуються суперечності між можливостями інфор-
маційної індустрії й обмеженістю засобів, необхідних для задоволення інфор-
маційних потреб людини та суспільства. Проте досягнення людей у будь-якій 
сфері суспільного життя (економічній, військовій, політичній, духовній та ін.) 
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сьогодні безпосередньо пов’язані з інформацією. На думку П.Дракера, головне 
питання сучасної інформаційної революції полягає в пошуку відповіді на 
запитання: “в чому сенс та призначення інформації”, при цьому вчений вважав, 
що інформація, з якою ми маємо справу, не статичне явище, а як і будь-який 
інший процес має здатність змінюватись революційно. Більше того, він 
констатував, що на кінець ХХ ст. інформація перетворилась на базовий 
принцип, від якого залежать усі інші сучасні соціально-економічні процеси. Це 
пов’язується з трьома причинами. По-перше, виробництво інформації стає 
однією з важливих сфер людської діяльності. Так, якщо на початку минулого 
століття перетворенню піддавались в основною матеріальні об’єкти та 
енергетичні процеси, а інформаційні виконували допоміжну функцію та 
обслуговуючу роль, то тепер акцент зміщується в бік інформаційної діяльності. 
У розвинених країнах світу більше 80% затрат у сфері виробництва у 
вартісному та часовому вимірі випадає на роботу з інформацією. По-друге, 
інформація складає основу інформаційних технологій, які багато в чому 
визначають зміст, масштаби та темпи розвитку інших технологій, завдяки чому 
відчутним є їх вплив на всі сторони суспільного життя. По-третє, виробництво 
інформації ініціювало так званий інформаційний вибух, який спричинив 
реальний процес здійснення глобалізації [70]. 

Ключові технології глобальної ери, пов’язані з комунікаційними 
системами, скорочують швидкість та відстань – телебаченням, реактивними 
літаками, супутниками, комп’ютерами, мікросхемами, мобільними телефонами, 
Інтернетом та ін., породжують стимул до гармонізації культурних цінностей: 
кожний комунікаційний засіб несе чітко визначену ідею. З точки зору 
стандартів глобалізації соціалістичні країни були достатньо просунутими в 
технологічно-модернізаційному плані. А тому вони й виявились прихильни-
ками так званого хибного типу модернізації – того, що A.Гідденс назвав 
“тяжкою модернізацією” (інфраструктура, територія) в противагу “легкій 
модернізації” (ризик, гнучкість, невизначеність) в умовах сталого розвитку. Але 
низка матеріальних носіїв “тяжкої модернізації” (нафтові місторозташування, 
трубопроводи і т.ін.) зберігає ключове значення для економічного розвитку 
багатьох постсоціалістичних країн і сьогодні [11]. 

Так, на думку американських філософів Елвіна та Ханді Тоффлерів, “за 
подальшої інформатизації у світі відбуватимуться зсуви та радикальні зміни на 
всіх рівнях суспільства (технологія, родина, релігія, культура, політика, бізнес, 
ієрархія, лідерство, система цінностей, мораль, теорія пізнання). Коли ж 
змінюється стільки соціальних, технологічних і культурних параметрів одно-
часно, тоді виникають не лише зсуви, але і якісні зміни – утворюється не лише 
нове суспільство, але й зародки абсолютно нової цивілізації” [43]. Така нова 
форма цивілізації має назву інформаційної, яка в першу чергу являє собою добу 
знань, того, що взагалі являє єдину і виключну цінність та засіб функ-
ціонування кіберпросторової економіки, “а знання, як відомо, не бувають віт-
чизняними чи зарубіжними. Коли вони перетворюються на головний ресурс – 
економіка, політика та практично всі інші суспільні інститути можуть бути 
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тільки світовими. На шляху до такої повної глобалізації взаємозалежність країн 
у багато разів зростає” [56, с. 80].  

Відомий фахівець з проблем економіки цифрового суспільства Дон 
Тапскотт у цьому контексті сформував нову парадигму, відповідно до якої 
“нове суспільство - суспільство розумової праці, що ґрунтується на засто-
суванні людських знань до всього, що виробляється й до того, як це робиться. 
Ці нові ідеї можуть стати головним джерелом добробуту” [40, с. 11]. Дон 
Тапскотт, розробляючи принципи конституції інформаційного суспільства, 
зауважує, що “відкритість і мінливість, характерні для сучасних процесів 
глобалізації, відкривають багато нових можливостей для окремої країни і 
всього людства, але й небезпеки в них приховані теж чималі” [40, с. 6]. 

Аналізуючи реальний вплив інформаційної революції на процеси глоба-
лізації, Паулу Уймонен, експерт Програми розвитку ООН, відзначає “хоча 
інформаційні технології є інструментом соціального розвитку, самі по собі вони 
не змінять сьогоднішнього суспільства. Говорити про інформаційну революцію 
щонайменше лицемірно, коли взяти до уваги, що фундаментальні аспекти 
сучасних суспільств швидше відтворюються, ніж змінюються в планах 
розвитку інформаційного суспільства” [77]. 

Дослідження, проведені соціологами в 2003 р. у багатьох країнах, 
показали, що доступ до Інтернету (як основного інформаційного засобу 
розгортання глобалізації) є своєрідною лінією розмежування між освіченими та 
неосвіченими, багатими та бідними, чоловіками та жінками, молодими та похи-
лими, міськими та сільськими мешканцями. Ще однією такою лінією є знання 
англійської мови, яка використовується у 80% сайтів, у комп’ютерній графіці та 
інструкціях. У 2003 р. промислово розвинені країни з 15% населення землі 
мали 88% користувачів Інтернету у світі (лише в США та Канаді - більше 50%), 
а Південна Азія з 20% світового населення – менше 1%. У цілому на планеті 
лише 12% населення мають доступ до Інтернету [81]. 

Використання новітніх інтернет-технологій дає змогу здійснювати обмін 
інформацією у найкоротший термін і незалежно від географічних кордонів та 
відстаней. Тому дуже багато з норм і правил, що регламентують обме-
жувальний порядок використання тієї чи іншої інформації (наприклад, які 
захищають конфіденційні відомості чи охороняють авторські права), в умовах 
Інтернету просто втрачають сенс сьогодні [56, с. 67].  

У 70-ті рр. ХХ ст. цікавою в цьому плані була концепція “попереджуючої 
демократії”, запропонована О.Тоффлером, згідно з якою передбачається лише 
періодична включеність громадян в оцінку проблем, які стоять перед 
суспільством, і визначень необхідних для суспільства змін. Нові технології 
масової комунікації, на думку О.Тоффлера, надають можливості проведення 
“постійного плебісциту про майбутнє”, який може стати безперервно діючим 
механізмом зворотного зв’язку між масами та владою, який би дозволяв 
політикам краще зрозуміти та усвідомити суспільні очікування і таким чином 
спільно з громадянами формувати майбутнє. В уявленні О.Тоффлера 
“антиципаторна демократія” має стати певним різновидом прямої демократії, 
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яка б забезпечувала синтез постійної участі громадян у визначенні майбутнього 
спільно з функціонуванням представницьких органів [42, c. 158].  

З нашого погляду, не можна повністю погодитись з тими авторами, які 
сьогодні висловлюють позицію стосовно того, що в жодному випадку Україні 
не варто непокоїтись через можливу втрату національної самобутності в 
наднаціональному і наддержавному гіперпросторі, оскільки ця втрата немож-
лива, “адже у ХХІ сторіччі неможливий космополітизм ХІХ сторіччя. Навпаки, 
Інтернет надає можливість збільшити культурне розмаїття, яке є однією з 
властивостей і переваг інформаційного суспільства, посилити культурний 
обмін між країнами світу” [51]. Але чи не приведе це до створення 
стандартизованої системи знань цінностей та світоглядних орієнтирів і чи не 
позбавить це людей можливості самостійно відповідно до національного 
контексту сповідувати своє бачення щодо сучасного розвитку? 

Приблизно така ж сама позиція висловлюється у доповіді, підготовленій 
Європейською Комісією, де глобальна мережева економіка визначається як 
“середовище, в якому будь-яка компанія чи індивід, що перебувають у будь-
якій точці економічної системи, можуть контактувати легко і з мінімальними 
витратами з будь-якою іншою компанією чи індивідом з приводу спільної 
роботи для торгівлі, для обміну ідеями і ноу-хау, чи просто для задоволення 
інтересів” [74].  

У будь-якому випадку електронна ера вже не поверне назад, а ця ера, за 
визначенням видатного філософа комунікації ХХ ст. М.Маклюена, є також 
добою екології. На його думку, “найбільша інформаційна революція, яку тільки 
собі можна було б уявити в галузі інформації, відбулася 4 жовтня 1957 року, 
коли Супутник створив нове оточення всієї планети. Вперше світ природи 
опинився повністю вміщеним у зроблений людиною контейнер” [29, c. 20]. 
Сьогодні відомі приклади реалізації можливостей супутникового зв’язку, що 
тим самим забезпечує єдність міжцивілізаційного розвитку.  

В умовах сучасних процесів глобалізації формуються також нові інфор-
маційні потреби, які водночас задовольнити за допомогою існуючої системи 
інформації не завжди вдається. Адже, як вже зазначалось вище, інформація 
визначенням видатного філософа комунікації ХХ ст. М.Маклюена, є також 
добою екології. На його думку, той самий товар, подібний до іншого, і тим 
ціннішим він є для одержувача, чим швидше транспортується від А до Б. І 
сьогодні інформаційна потреба суспільства переходить від кількісних 
характеристик до якісних. Кожен в інформаційному суспільстві має знати, яка 
інформація йому потрібна, щоб таким чином задовольнити свою інформаційну 
потребу в умовах даного типу суспільства. Так, до прикладу, Данія 
переймається саме тим, що є “власне датськими перевагами” у входженні до 
глобалізованого світу, що має стати основою національної політики у сфері 
інформатизації. На переконання уряду, найбільшою цінністю, яку має Данія, є 
людські ресурси: “наші робітники освічені, а наша освітня система надає дітям і 
підліткам можливість розвинути цікавість, незалежність та ініціативу - 
характеристики, що є, ймовірно, важливими в епоху інформаційних 
технологій” [69].  
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В умовах глобалізації формується так званий інформаційний спосіб життя 
людей, який характеризується збільшенням обсягів електронного обміну 
інформацією та широким використанням різноманітних інформаційно-теле-
комунікаційних технологій. При цьому інформаційні та телекомунікаційні 
технології виступають безпосередніми інструментами для збільшення соціаль-
ної єдності та гармонізації життя людини та суспільства [81].  

В умовах глобалізації інформаційна сфера стикається також із чималими 
загрозами інтересам суспільства. Одним із джерел таких загроз є безперервне 
ускладнення інформаційних систем та мереж зв’язку як важливих інфраструктур, 
що певною мірою забезпечують функціонування суспільства. Ці загрози можуть 
проявлятися у вигляді як умисних, так і невмисних помилок, збоїв та відмов 
техніки й програмного забезпечення, шкідливого впливу на ці інфраструктури з 
боку злочинних структур і кримінальних елементів. Об’єктами реалізації таких 
загроз можуть виступати інформаційні системи енергетичної, транспортної, 
трубопровідної та деяких інших інфраструктур [56, с. 72].  

Руйнівний вплив “інформаційної зброї” в інформаційному суспільстві 
може виявитись більш потужним та ефективним, ніж уявляється зараз. Це 
особливо небезпечно в умовах існування майже монопольного становища 
компаній невеликої кількості країн світу на ринку інформаційних продуктів, 
оскільки така ситуація здатна спровокувати бажання використати наявну 
перевагу для досягнення тих чи інших політичних цілей. Ці загрози, на думку 
деяких учених, можуть проявлятись також у вигляді отримання протиправного 
доступу до відомостей, які становлять державну таємницю, до іншої 
конфіденційної інформації, розкриття якої може завдати шкоди інтересам 
держави [19].  

Таким чином, проведений нами аналіз дозволив розглянути інформаційну 
революцію як внутрішньотрансформаційний процес створення та впрова-
дження новітніх інформаційних технологій, який призвів до появи нового етапу 
розгортання процесів глобалізації.  
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3. СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ З ПОЗИЦІЙ ГЛОБАЛІЗМУ 
 
З’ясування сутності глобалізації сьогодні спровокувало низку дискусій у 

загальнопланетарному масштабі, в межах яких осмислюються теоретико-мето-
дологічні засади розуміння змісту даної категорії та формуються відповідні 
наукові школи й напрями.  

З позицій різних методологічних розвідок глобалізація сьогодні харак-
теризується певною “заяложеністю”, “надокучливістю”, адже кожен із дослід-
ників вкладає в це поняття своє розуміння, яке на даний момент йому здається 
найбільш адекватним. Відповідно до цього на сьогодні визначень глобалізації 
майже стільки, скільки й авторів, які пишуть про неї.  

Слід відзначити, що глобалізація як соціальне явище в різних дослід-
ницьких традиціях розглядається з різних сторін. Ряд учених у межах своїх 
теоретичних розробок намагаються концептуально розкрити можливі “нега-
разди та суперечності даного процесу”, побачити нездоланні труднощі і кризові 
ситуації, запропонувати свої методи їх подолання або пом’якшення.  

Звичайно, глобалізація, як і будь-який інший історичний процес, має як 
позитивні, так і негативні сторони, несе в собі не лише переваги, але й значні 
недоліки Тому в межах цих двох параграфів ми спробуємо розкрити її сутність 
в контексті глобалізму та антиглобалізму. Щоб відповісти на ці питання, 
доцільно розкрити сутність феномену глобалізації з позицій цих двох підходів. 
Дана проблема виступала предметом спеціального аналізу в працях окремих 
вчених, розгляд концепцій яких дав змогу вибудувати нам логіку дослідження 
проблеми в межах даного параграфу. 

Слід відзначити, що незважаючи на те, що риторика глобальності 
вживається протягом багатьох століть, вперше тема глобалізації (глобальності, 
якщо бути точнішим) як окрема наукова проблема зазвучала на початку 60-х рр. 
ХХ ст. саме в економічних науках. Вебстерський словник 1961 р. є першим 
виданням, у межах якого було концептуально розкрито поняття “глобалізму” та 
“глобалізації”.  

У методологічному плані проблема глобалізації чітко увиразнилась з 
кінця 80-х рр. ХХ ст. і на середину 90-х рр. вона набула могутніх наукових 
позицій, точніше вона отримала статус модної проблематики. До прикладу, на 
1994 р. лише у США нараховувалось 34 книги, назва яких включала термін 
“глобалізація” та відповідні родові поняття, причому перша з них датувалась 
1987 р. У 1999 р. в книжковому Інтернет-магазині пропонувалось уже 415 книг 
з глобалізації [76, с. 194].  

Незважаючи на численні спроби вчених дати чітке концептуальне визначен-
ня змісту поняття “глобалізації”, воно й досі лишається методологічно супереч-
ним, оскільки має досить розмитий семантичний зміст. Так, на думку Н.Ко-
солапова, “глобалізація являє собою якісно самостійну, складну систему явищ та 
відносин, цілісну в її системності, але внутрішньо суперечливу” [25, с. 70]. 

Особливе значення в контексті з’ясування сутності поняття глобалізації 
належить дослідженням, присвяченим аналізу співвідношення глобалістики та 
глобалізації. Для багатьох учених надзвичайно важливим є питання про 
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первинність явища глобалізації чи появу глобалістики як науки, в межах якої 
сформувалось дане поняття. Зокрема, російський учений М.Чешков доводить 
вторинний характер глобалізації по відношенню до глобалістики, адже “гло-
балізація є такою, якою її творить глобалістика” [53, с. 52]. Таким чином, 
учений розмірковує над глобалізацією через призму глобалістики, доводячи 
тим самим, що цей процес є не об’єктивним, а виключно штучним [53, с. 52].  

Важлива роль у контексті з’ясування сутності глобалізації належить 
розмежуванню категорій “глобальності” та “транснаціональності”. Такого під-
ходу, зокрема, дотримується М.Л.Чешков, який під транснаціональністю 
розуміє момент, аспект глобалізації з її просторами [54, с. 28].  

Дещо інша позиція у розумінні такого розмежування належить У.Беку, який 
ототожнює транснаціональні форми з інтернаціональними, макрорегіональними, 
внутрішньонаціональними” [4, c. 123]. Відповідно до цього глобалізація розгля-
дається через її багатозначність та багаторівневість конкретності форм існування. 

На особливу увагу в контексті даного дослідження заслуговує підхід 
відомого американського дослідника П.Ратленда, висловлений ним у виступі на 
конференції “Десять років після розпаду Радянського Союзу”, що проходила в 
одному із Лондонських університетів у 2001 р., де ним вперше було поставлено 
питання, чи насправді глобалізація сьогодні є глобальним процесом. На думку 
вченого, це пов’язується з тим, що сьогодні глобалізація насправді торкнулась 
лише окремих сфер суспільного життя, що стосується, зокрема, “світових 
інформаційних мереж, банківської фінансової сфери, діяльності транснаціо-
нальних корпорацій, що в геополітичному плані обмежене ореолом найбільш 
розвинених держав” [37, с. 17]. Виходячи з цього дослідник абсолютно 
переконаний, що глобалізація скоріше за все супроводжує “активізацію, а не 
затухання національних тенденцій розвитку”. Синтезуючи своє бачення глоба-
лізації, П.Ратленд абсолютно переконаний, що з її приходом “розуміння історії 
людства змінилося синхронним баченням, яке фіксує події одночасно, не 
розділяючи їх простором та часом, адже глобалізація зосереджена на інтеграції 
в реальному часі… її сутність якраз і являє та революція в технології засобів 
зв’язку, котра відміняє історичний час, а певною мірою і простір” [37, с. 15]. 

Як уже зазначалося, дослідження сутності глобалізації та розкриття її тео-
ретико-методологічних засад має міждисциплінарний характер, що тим самим 
підтверджує неможливість розкриття її змісту з точки зору лише науки 
глобалістики. Особливо важлива роль у з’ясуванні сутності глобалізації нале-
жить напряму економічної соціології, методологічною базою якого є праці 
таких дослідників, як М.Вебер, Т.Веблен, Е.Дюркгейм, К.Полані та ін. Саме в 
межах цих праць вперше в історії розвитку науки було здійснено соціологічне 
обґрунтування сутності процесів глобалізації.  

Не менш важливе значення в контексті з’ясування сутності глобалізації 
належить школі міжнародної політичної економії, яка набула особливого 
розвитку в англосаксонських країнах. Більшістю дослідників, які пред-
ставляють даний напрям, сутність глобалізації розкривається через взаємо-
зв’язок економіки та міждержавних відносин. С.Стрендж, Е.Хеллайнер, 
Р.Андерхілл, Ф.Черні, Л.Вейс, Т.Пемпел, Т.Скопол, П.Евене, Д.Хелд, П.Катцен-
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штайн ставлять питання, якою мірою зовнішня політика впливає на світо-
господарські процеси і тим самим приводить до утвердження єдиних стандартів 
суспільно-економічного та політичного розвитку. 

У контексті з’ясування внутрішньої сутності явища глобалізації цінною є 
концепція, представлена професором Паризького університету політичних до-
сліджень Б.Баді, яка відповідним чиною ілюструє три основні виміри феномена 
глобалізації: 1) глобалізація – це процес, що розвивається протягом багатьох 
століть; 2) глобалізація означає гомогенність світу, життя за єдиними прин-
ципами, сповідування єдиних цінностей, прагнення все універсалізувати; 3) 
глобалізація – це визнання зростаючої взаємозалежності, головним результатом 
якої є підрив, руйнування національно-державного суверенітету під натиском 
дій нових факторів загальнопланетарної сцени – глобальних фірм, релігійних 
угруповань, транснаціональних управлінських структур (мереж) [68, с. 54]. 
Таким чином, ученим у межах даного підходу вдалося синтезувати основні 
умови та фактори в практичному та теоретичному плані, які розкривають зміст 
як сутності, так і явища глобалізації.  

Розкриваючи семантичний зміст поняття глобалізації, Б.Бутрос-Галі, у свою 
чергу, довів існування не однієї, а кількох глобалізацій (інформаційної, 
епідеміологічної, економічної та фінансової) і вказав на її особливий дискурс у 
сучасній науці, який привів до появи у глобалізації власного базового концепту. 
Це, у свою чергу, дало вченому підстави стверджувати про три дискурси 
глобалізації, а також відповідно і три ракурси її предметизації, зокрема: соціально-
економічний – економічна глобалізація (глобалізація розглядається передусім як 
інтеграція ринків, націй-держав та технологій); соціально-політичний – політична 
глобалізація (глобалізація включає розуміння таких концептів, як всесвітній 
демократичний уряд, перспективи становлення глобального громадянського 
суспільства, яке має загальні правові принципи та норми); соціокультурний – 
культурна глобалізація, яка висуває на передній план проблему мульти-
культуризму та міжкультурних комунікацій у зв’язку з появою новітніх науково-
технічних та соціальних нововведень [78].  

Особливо важливою у розумінні змісту даної проблеми в межах 
французької науки є праця Ж.-К.Ле Дюжі, яка дала змогу автору згрупувати 
бачення глобалізації у три окремі напрями:  

1. Ліберальний напрям. Глобалізація розглядається як об’єктивний процес 
та важливий феномен, що сприяє підвищенню економічної та соціальної 
ефективності. В межах даного напряму акцентується увага на розвитку 
конкуренції на наднаціональному рівні, яка спрямована на підвищення 
ефективності та рентабельності. 

2. Марксистський інтернаціоналізм. Даний напрям ґрунтується на ідеях 
К.Маркса про інтернаціоналізм та формування світового робочого класу, яке 
має забезпечити досягнення його фундаментальних цілей. Відповідно до цього 
глобалізація розглядається як процес мирних переговорів між національними 
групами робочого класу, а також продовження класової боротьби на 
наднаціональному рівні. 
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3. Культурологічний напрям. Глобалізація в межах даного напряму 
розглядається як форма кризи національних культур, зіткнення історичних 
спільностей людей. Мова передусім йде про концепцію “схрещення культур”, 
яка реально протистоїть концепції збереження “чистоти культури”. Це, у свою 
чергу, свідчить про те, що даний напрям не враховує об’єктивних процесів 
еволюції світової культури [76]. 

На особливу увагу в межах даного аналізу заслуговує розуміння глобалі-
зації, запропоноване американським ученим А.Гідденсом, який розглядає її через 
призму родового їй поняття глобальності. Так, “глобальність” у найзагальнішому 
розумінні являє собою єдність світу, в якому окремі регіони стають взаємо-
пов’язаними і взаємозалежними. Така взаємозалежність може бути визначена як 
“інтенсифікація світових соціальних відносин, які пов’язують віддалені райони 
таким чином, що місцеві події формуються під впливом подій, які відбуваються за 
багато миль і навпаки” [73, с. 64]. Фактично тут йдеться про ототожнення 
глобалізації та регіоналізації, що цілком характерне для американської школи 
глобалістики. З цього приводу майже тотожне бачення висловив М.Ватерс у праці 
“Глобалізація”, лише з однією відмінністю, він виділить окрему сферу 
розгортання глобалізації – культурну, яка начебто впливає на всі сфери людської 
життєдіяльності в загальнопланетарному масштабі. На думку М.Ватерса, 
глобалізація являє собою “знаково-символічний обмін, який виходить за окремі 
етнічні та географічні кордони, адже в першу чергу це соціальний процес, в якому 
тиск географії на соціальні та культурні заходи знижується, а самі люди дедалі 
більшою мірою усвідомлюють це зниження” [8, с. 100].  

Цілком у руслі американської школи глобалістики розуміє глобалізацію 
У.Андерсон, який прокламує її як процес, що неможливо уникнути, розуміючи 
під ним “прискорено змінювальну систему систем”, яка приводить до політич-
них, культурних та навіть біологічних перемін” [64, с. 210]. Тому, на думку 
вченого, в умовах глобалізації досить важко віднайти шляхи подолання супе-
речливого процесу зростання взаємозв’язку та взаємозалежності між народами. 
Відповідно до цього У.Т.Андерсон вбачає в глобалізації “потік конвергуючих 
сил, які створюють істинно єдиний світ, цей факт сьогодні усвідомлюється все 
більшою кількістю людей, що є свідченням того, що живуть вони вже у 
“першій глобальній цивілізації”.  

З точки зору американських учених процес глобалізації як такий не має 
певного однозначного розуміння, і тому неправильним є висувати до нього 
певні вимоги. Так, на думку Р.Робертсона, глобалізація не обов’язково має бути 
позитивним або негативним явищем, адже вона забезпечує лише системність 
світу і це її основна цінність [38, с. 217].  

На думку відомого німецького дослідника У.Бека, глобалізація являє 
собою “об’єктивний процес, який сам по собі не лише не загрожує ніякою 
катастрофою, але може вирішити ряд назрілих соціальних, політичних та куль-
турологічних проблем людства” [5, c. 124]. Досить цікавим, хоча й мета-
форичним, є розуміння глобалізації професором М.Мендельбаумом із універ-
ситету Джона Гопкінса. На його думку, “глобалізація – це стрімкий біг на 100 
метрів, який повторюється знову і знову, і не важливо, скільки разів ти виграв, 
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тобі доведеться бігти й наступного дня, і якщо ти програєш всього лише одну 
соту секунди, це все одно, що програти цілу годину” [69, c. 11]. 

У межах європейської науки глобалістики глобалізація розглядається у 
взаємозв’язку із сучасними інтеграційними процесами, більше того, з позиції 
окремих вчених глобалізація являє собою найвищу форму соціальної інтеграції. 
Доцільність соціальної інтеграції, на думку С.Райсміта, пов’язується з 
необхідністю створення такої форми організації людської життєдіяльності, яка 
базується на повазі прав та фундаментальних свобод людини, на культурній та 
релігійній багатоманітності, соціальній справедливості, урахуванні особливих 
потреб окремих груп [74, c. 29]. Тобто в цьому плані глобалізація є таким типом 
суспільного розвитку, який дозволяє здолати проблему злиденності та нерівності, 
адже більшість пов’язують їх із надмірним зростанням кількості населення в 
розвинених країнах, де глобалізація як процес має це вирівняти. Так, зокрема, 
колишній президент Світового банку Роберт Макнамара вважає, що глобалізація в 
сучасному світі виконує коригувальну функцію, оскільки “розвинений світ 
споживає значно більше на душу населення, ніж ті країни, які перебувають на 
етапі розвитку”, а це, у свою чергу, визначає необхідність скоригувати усталені 
норми споживання так, щоб знизити екологічну небезпеку, забезпечивши тим 
самим стійкий розвиток усіх жителів планети [74, c. 23]. 

Саме тому цілком логічною є думка П.Дракера, згідно з якою глобалізація 
в її нинішній формі відповідає інтересам багатих, розвинених держав. Це 
підтверджує і західний принцип гедонізму, коли всі зусилля західної спільноти 
були спрямовані на відстоювання своєї могутності шляхом захисту свого 
суперспоживання [70].  

Функціональний підхід, у межах якого звертається увага на розвиток 
периферії, де глобалізація переважною мірою посилює економічну маргіна-
лізацію та соціальний регрес, акцентуючи при цьому роль національних держав 
заради спасіння національних економік від згубного впливу “гібридної” та 
“космополітичної” глобалізації. 

Апологетичний підхід підкреслює роль глобальних ринків у сучасних 
інноваційних процесах, а також відповідно до неоліберальної доктрини прагне 
максимально обмежити втручання держави в процеси “космополітичної 
глобалізації”. 

Технологічний підхід особливу увагу приділяє новітнім кібернетичним 
технологіям як необхідним засобам при виборі “гібридної глобалізації”, яка дає 
змогу периферійним країнам інтегруватись у глобальну економіку, зберігаючи 
при цьому власну регіональну специфіку [44]. 

У контексті з’ясування методологічної сутності поняття глобалізації над-
звичайно цінним є підхід, запропонований відомим болгарським ученим 
В.В.Златевим. На думку вченого, визначаючи зміст даного поняття принципово 
необхідно розмежувати категорію глобального та міжнародного, адже тут 
завжди виникає питання: “коли і з якого часу можна говорити про вихід деяких 
суспільних зв’язків та функцій за межі національних держав як про феномен 
глобальний, а не просто міжнародний” [39].  
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Аналізуючи зміст підходів до даної проблематики, що представлений у 
сучасній західноєвропейській науці, слід вказати на типологію парадигм осмис-
лення глобалізації, запропоновану Я.Н.Пітерсом. Такими парадигмами є: 
“зіткнення цивілізацій”, в межах якої доводиться, що фрагментація світу є 
неминучою через існуючі цивілізаційні відмінності, якими характеризується та чи 
інша національна спільнота; “макдональдизація”, яка характеризує гомогенізацію 
культур, що здійснюється транснаціональними корпораціями під гаслом 
модернізації (вестернізації, європеїзації, американізації і т.ін.); “гібридизація” 
характеризує широкий спектр міжкультурних взаємодій, які ведуть як до 
взаємозбагачення, так і до виникнення культурних традицій [82, c. 174]. Таким 
чином, слід відзначити, що підхід, запропонований Я.Н.Пітерсом, цілком 
відповідає модерністській методології розуміння змісту проблем глобалізації. 

На думку відомого російського вченого А.Неклесси, глобалізація являє 
собою “по суті химеру, на яку працюють провідні інтелектуали людства, 
забезпечуючи її необхідним інформаційним середовищем для ефективної 
координації дій у масштабах планети, і тому вона дійсно постає водночас як 
життєва субстанція і як інтегральний символ ХХ ст., адже тут сходиться 
воєдино економічна інтеграція, всесвітня інформатизація та транснаціональна 
комунікація” [32, c. 9].  

Відповідно до цього глобалізація розглядається як форма суспільної 
свідомості, адже, на думку Н.А.Шматко та Ю.Л.Качанова, виникає вона тоді, 
“коли люди розглядають себе як частину дійсно глобального цілого і 
відповідно приймають універсальність культурних смислів”. Таким чином, 
глобалізація як форма суспільної свідомості приводить до певних змін у психіці 
і, відповідно, в моделях поведінки людей [60, c. 94].  

Особливий теоретико-методологічний інтерес щодо визначення сутності 
глобалізації має дослідження російського вченого Г.Ділігенського, який, у свою 
чергу, зазначає, що саме в умовах глобалізації моделі культури, способи життя 
людей стають більш конкретнішими та образнішими, оскільки завдяки цьому 
відбувається “розмикання групових культурних меж”, що не може не впливати 
на сприйняття умов власного життя, на формування потреб, мотивів, ціннісних 
орієнтирів людей” [26, c. 53]. 

Відомий російський учений Ю.Шишков досить цікаво намагається 
показати сутність глобалізації як якісно нової стадії процесу інтернаціоналізації 
господарського життя. На основі цього йому вдається з’ясувати істинні 
причини величезного техніко-економічного й соціально-культурного розриву 
“золотого мільярда” і людства в цілому, показати, що при всіх небезпеках, 
пов’язаних з глобалізацією, вона значною мірою не поглиблює розрив між Пів-
ніччю та Півднем світового співтовариства, а, навпаки, сприяє його зменшенню 
[59]. Слід відзначити, що в контексті підходів російських дослідників домі-
нуючим при з’ясуванні сутності глобалізації є економічний аспект. Саме 
виходячи із такого контексту М.Г.Делягін розуміє глобалізацію як “процес 
формування та наступного розвитку єдиного загальносвітового фінансово-
економічного простору на базі нових, переважною мірою комп’ютерних 
технологій” [12, с. 12]. 
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Досить цікавим з теоретико-методологічної точки зору є аналіз сутності 
глобалізації, проведений російським ученим В.С.Єгоровим. Дане розуміння 
сутності глобалізації є цікавим саме тому, що воно включає розкриття основних 
критеріїв, за якими доцільно ідентифікувати її як процес та окреме явище. Від-
повідно до цього, на думку вченого, “глобалізація являє собою процес та яви-
ще, яке базується на теорії самоорганізації (синергетики) і включає такі проце-
си, як відкритість та емерджентність (зненацькість, неочікувана поява), незво-
ротність такого процесу закладає основу нового бачення світу” [16, с. 311]. 
Таким чином, В.Єгоров розглядає глобалізацію в контексті намагання віднайти 
джерело космологічної відкритості, яка породжує та підтримує всезагальну 
самоорганізацію, адже, на його думку, глобалізація має передусім забезпе-
чувати рівноправність, взаємодоповненість, синергійне взаємопроникнення (яке 
лежить в основі механізму всезагальної самоорганізації). 

У межах аналізу основних підходів до розуміння сутності глобалізації, 
представлених у межах вітчизняної науки, слід також вказати на працю 
відомого вченого С.Удовіка “Глобалізація: семіотичні підходи”, яка відіграє 
надзвичайно важливу роль щодо констатації ролі, значення та розуміння 
глобалізації в українському суспільстві. Так, на думку вченого, “глобалізація 
відіграє роль синхронізуючого фактора, який забезпечує узгоджено гармонійну 
взаємодію в межах та між сферами людського існування” [47, c. 32]. Саме тому, 
йдеться далі, під глобалізацією розуміється “становлення та гармонізація 
багатомірного та багаторівневого світу, взаємопов’язаного в одних вимірах та 
гетерогенного в інших, прохід між якими здійснюється завдяки використанню 
семіотичних методів” [47, c. 36].  

Загалом, починаючи з 2000 р., вченими формується новий підхід до 
розуміння сутності глобалізації, а саме вони передусім прагнуть переосмислити 
свої погляди, по-новому прилаштовуючись до умов розвитку сучасного світу. 
Проте вчені реально усвідомили, що єдиним принципом у поясненні змісту 
глобалізації є теоретична розробка та визначення альтернатив. На думку 
В.І.Толстих, по суті, сьогодні мова йде про заміну старої та становлення нової 
парадигми світоустрою” [41, с. 207].  

Таким чином, зроблений нами аналіз доводить, що дослідження сутності 
глобалізації в межах окремих наукових шкіл та дослідницьких підходів почасти 
має суб’єктивний та ментально-регламентований характер. Навіть у межах 
однієї національної спільноти, як було показано вище, зустрічається 
принципово суперечливе ставлення до даного явища, не кажучи при цьому про 
різні транснаціональні виміри його розуміння, представлені в державно-
управлінських традиціях різних наукових шкіл. Це, у свою чергу, позитивно 
позначається на теоретико-методологічній базі розвитку державного 
управління в умовах глобалізації, адже тут кожна національна спільнота має 
свої власні критеріальні імперативи як розуміння змісту даного явища, так і 
можливості вибудувати стратегію розвитку своєї управлінської системи. 
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4. СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ З ПОЗИЦІЙ АНТИГЛОБАЛІЗМУ 
 
Відповідно до логіки реалізації дослідницької мети доцільно визначити 

реальні суперечності онтології, гносеології та аксіології глобалізації та про-
аналізувати основні теоретико-методологічні підходи, які відстоюють пагубну 
незворотність даного процесу, а тим самим увиразнюють негативні наслідки, 
які несе з собою глобалізація для сучасного світу. Цілком закономірно, що 
будь-яке явище об’єктивної дійсності може мати як позитивне, так і негативне 
сприйняття. Не винятком у цьому плані є й поняття глобалізації, яке привело 
сьогодні до появи двох альтернатив у розумінні змісту даної проблеми, двох 
напрямів суспільного руху – глобалістів та антиглобалістів. Саме розуміння та 
діяльність останніх щодо розгортання сучасних глобалізаційних процесів є 
предметом спеціального аналізу в межах даного параграфу.  

Антиглобалізм як окремий напрям наукових досліджень, у межах якого 
формуються альтернативи розвитку світу, дає своє тлумачення на предмет 
розгортання сучасних глобалізаційних процесів. Якщо для одних учених явище 
глобалізації набуває майже євангельського змісту благої новини – появи 
“нового світового порядку”, що позбавляє певних регламентацій транс-
національну модель розвитку, то для інших, навпаки, це означає появу “нового 
світового безпорядку”. Так, на думку З.Баумана, цей “новий світовий 
безпорядок означає крах попередніх надій на можливість удосконалення світу, 
розповсюдження на все людство найкращих досягнень цивілізації. Це, у свою 
чергу, приводить до ситуації, коли багаті багатіють, а бідні не лише бідніють, 
але й стають просто зайвими людьми в цьому глобалізованому світі” [3, c. 24].  

Здебільшого з позицій учених, які представляють антиглобалістичний 
напрям, глобалізація розглядається як політика, що обслуговує певні інтереси 
[61, c. 18], своєрідна ідеологія [9, c. 47], психологія “глобального бісовства” [33, 
c. 28-29] або ж “гра сатаністів” [17]. 

Десь приблизно починаючи з 2003 р. антиглобалістські тенденції у розу-
мінні змісту глобалізації набувають свого особливого увиразнення, оскільки саме 
в цей період глобалізація розглядається як цивілізаційний переворот, який може 
привести до зворотного ходу суспільного розвитку. На думку Е.А.Азроянц, 
глобалізація являє собою “цивілізаційний переворот, який супроводжується 
біфуркацією (хаотизацією) людства, а тому його результатом є відповідні 
непередбачувані мутації” [1, c. 49]. Таким чином, на думку вченого, глобалізація 
характеризує собою відповідну цивілізаційну кризу, яка відкриває “шлюзи” 
перехідного періоду, передбачаючи тим самим і певну невизначеність перспектив 
розвитку сучасного світу, адже він вступає на шлях нестабільності та 
невизначеності, в результаті чого він буде стикатись з серйозними потрясіннями, 
обумовленими активністю сукупної взаємодій сил та факторів, починаючи з 
економічних та закінчуючи культурними, що безпосередньо пов’язується з 
внутрішнім світом людини. Більше того, на думку російського дослідника 
С.П.Перегудова, “глобалізація являє собою інструмент революційного насилля, 
який має на меті здійснити переворот у системі суспільних відносин... 
загострюючи соціально-економічні та політичні суперечності сучасного світу” 
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[34, с. 22]. У результаті цього дослідникові вдалося класифікувати основні 
симптоми кризи процесу глобалізації, до яких він відносить “економічні 
симптоми (контраст між накопиченням штучно створюваних багатств та 
збідненням, деградацією природних ресурсів, поглиблення диспропорцій між 
основними центрами світового господарювання” [34, с. 22]. 

З позицій більшості дослідницьких підходів американських учених, 
глобалізація розглядається у формі реакції на глобальні проблеми розвитку 
людства, адже вона породжує нерівність між країнами та в середині них, 
диференціюючи тим самим держави на переможців та переможених. У 
результаті непоодинокими є свідчення вчених, які базуються на відповідних 
прогностичних даних про те, що глобалізація фактично позначує собою прихід 
кінця світу, а тому майбутнє може і не наступити. Саме тому і виникла 
глобалістика (або ж глобалогія) насамперед як реакція на ймовірні ризики та 
загрози, що ставлять під питання існування людства в цілому, можливість його 
переходу від “футуро-шоку”(О.Тоффлер) до “футуро-смерті” [42]. 

Отже, це є свідченням того, що саме в межах глобалістики формується 
напрям антиглобалізму, який вперше ставить під сумнів істинність та 
доцільність обраного шляху розвитку, адже саме тут постають такі основні 
питання, як: куди ми йдемо, що нас чекає попереду, чи виживемо ми в 
майбутньому?  

Глобалізація привела до певної критичної ситуації, завдяки якій 
відчутнішими стали екологічні, економічні та політичні проблеми розвитку 
планети в цілому. В результаті цього людство стало розшматованим майновою 
поляризацією на багаті країни та бідні, Захід, Схід, домінантною стала західна 
масова культура, яка принесла з собою агресивність, що й визначила головну 
тенденцію світового розвитку. Завдяки всьому цьому людству загрожує 
бездуховність, цинізм, конформізм та культура споживацтва. На думку 
Н.Косолапова, “глобалізація ставить людину впритул до неминучості зміни 
середовища перебування та життєдіяльності з природної на штучну, змінюючи 
її пізнавальні, технологічні та матеріально-культурні виміри” [25, c. 72]. 

Аналізуючи логіку виникнення антиглобалізму як окремого напряму, слід 
говорити про сучасні тенденції суспільного розвитку, які мають місце в 
сучасному світі, а саме песимізм та апокаліптична налаштованість населення 
планети. Адже саме антиглобалісти-футурологи майбутнє світу бачать через 
призму всесвітньої війни, поступової загибелі людства, нищення форм духовного 
родичання, розпад світу на перманентно ворожі цивілізації. На думку С.Пере-
гудова, в антиглобалізмі “сконцентровано ту загальносвітову сутність різно-
манітних, подекуди допоміжних, форм протесту проти нинішньої глобалізації, яка 
охоплює переважну більшість населення планети” [34, с. 23]. Відповідно до цього 
під гаслами антиглобалізму досить часто приховуються “профсоюзні, 
споживацькі та релігійні організації, які виступають на захист бідних, і в силу 
своїх можливостей допомагають голодуючим та знедоленим” [15, c. 3].  

Якщо вдатись до кількісного аналізу представленості глобалістичних та 
антиглобалістичних концепцій, то вона буде цілком паритетною. Адже 
антиглобалізм є однією з форм протистояння інтеграційним тенденціям у 
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розвитку сучасного світу. Виходячи саме з цього розкривається внутрішнь-
опервинна сутність глобалізації. В межах антиглобалістичного напряму глоба-
лізація розглядається як “спонтанна реакція” на ту чи іншу форму 
глобалізаційних процесів, яку, зокрема, ініціюють США та західні країни світу. 
На думку більшості вчених, саме “розвинуті держави Заходу на чолі з США, 
спираючись на свою економічну та політичну могутність, узурпували, моно-
полізували процес глобалізації, загнали його у прокрустове ложе вестернізації 
та американізації, осідлали його заради отримання максимальної користі для 
себе” [76, с. 58]. Фактично це є свідченням того, що саме Захід спровокував 
глобалізацію з метою підпорядкування її власним інтересам, адже вона 
розглядається як засіб поневолення всіх “незахідних народів західними транс-
національними корпораціями заради встановлення свого панування у всьому 
світі” [76, с. 59]. 

При цьому важлива роль у контексті розгортання антиглобалістичних 
концепцій відводиться США, адже саме їм у структурі нового світоустрою 
відводиться роль головного світоупорядкувальника, а також і гегемона, що тим 
самим дає змогу говорити про виникнення проамериканської форми 
ліберальної глобалізації. У руслі такого розуміння розвитку сучасних світових 
процесів глобалізація постає як новий “амбіційний” політичний проект США, 
який має на меті стратегію утвердження своєї гегемонії в усьому світі в цілому 
з відповідною довготривалою перспективою. Зрозуміло, що виникнення гло-
бальної американської імперії, на яку сьогодні сподіваються США в результаті 
реалізації свого власного проекту, має достатньо неоднозначне ставлення з 
боку світової спільноти. Це, у свою чергу, дає підстави для сучасних 
антиглобалістичних рухів розробляти відповідні альтернативи суспільного 
розвитку, які б безпосередньо дозволили окремим суб’єктам світу протиставити 
себе так званій американській глобальній імперії. 

Важливу увагу при визначенні альтернатив розгортання сучасних 
глобалізаційних процесів слід приділити аналізу негативних, тіньових сторін 
глобалізації, оскільки саме вони дають основу для виникнення анти-
глобалістичних рухів та пошуку ними альтернатив розвитку, обминаючи гло-
бальність світу. При цьому кожна з країн намагається виробити свою формулу 
успіху держави в умовах глобалізаційного розвитку шляхом використання 
інших національних суб’єктів для реалізації власного національного інтересу. 
Так, зокрема, уряд Великобританії, будучи лідером у розгортанні моделі 
ліберальної глобалізації, ставить за мету “знищити світову бідність, змусити 
працювати глобалізацію на користь бідних” [66, с. 111]. У цьому плані на 
користь виникнення антиглобалізму свідчить і Біла книга з міжнародного 
розвитку, де безпосередньо наведено низку проблем, які характеризують 
сучасний розвиток світу і які обумовлені появою процесів глобалізації. До 
таких проблем відносять: виживання людства, неналежний рівень харчування, 
відсутність чистої води, медичне обслуговування та доступ до освіти. На думку 
англійських учених, “п’ята частина людства живе в умовах абсолютної 
бідності, їх витрати за один день складають менше 1 долара... третина дітей на 
планеті недоїдає, половина населення планети позбавлена доступу до ліків, які 
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належать до категорії першої необхідності, 130 млн дітей не мають можливості 
відвідувати школу” [66, с. 158]. Таким чином, на думку Ю.Батлея, саме 
глобалізація привела до того, що у країнах третього світу доросла частина 
населення виявилась “викинутою” із виробничої сфери, в той час, коли 
більшість виробничих функцій була перекладена саме на дітей. 246 млн дітей 
змушені заробляти собі та своїм близьким на життя, з них 73 млн – діти 
молодше 10 років” [66, с. 47]. Отже, наведені положення підтверджують, що 
саме сучасні глобалізаційні процеси привели світ до глибокої стагнації, а тому 
деградація соціально-економічних процесів є лише результатом їх розгортання, 
здолати яку не можна, не вилучивши глобалізацію як основну її причину. 

Глобалізація в контексті антиглобалістичних підходів також 
розглядається як основне джерело виникнення майнової нерівності та не-
рівності в споживанні. Так, з позицій італійських антиглобалістів “на початку 
ХХІ ст. дохід на одну людину у всіх країнах Західного світу у 5-10 разів 
перевищує дохід на душу населення у всіх розвинених країнах світу. Це 
свідчить про те, що глобалізація є основним джерелом виникнення як майнової, 
так і соціальної нерівності” [79, с. 74]. На думку відомого сенегальського 
вченого С.Аміна, в результаті розгортання глобалізації та її впливу на форми 
господарювання світ опиниться у стані “резервної армії праці”, тобто у 
становищі безробітних маргіналів, які виявляться приреченими на різні форми 
соціального варварства [79]. 

Але слід відзначити, що здебільшого не всі країни світу мають достатньо 
однозначне негативне ставлення до глобалізації. На нашу думку, потреби 
виникнення антиглобалістичних тенденцій в основному позбавлені розвинені 
країни світу, адже саме вони у першу чергу повернули глобалізацію до себе 
обличчям і фактично заставили працювати її на їх користь. Проте країни, які не 
належать до західного світу, стикаються з негативними тенденціями прояву 
процесів глобалізації. До таких тенденцій передусім слід віднести: відставання 
від прозахідного рівня суспільно-економічного та політичного розвитку, 
дисбаланс у формах господарювання, які позбавляють народи можливості 
виробити інтегровані форми спільного господарювання та налагодження 
відповідних соціально-економічних відносин. До негативних тенденцій розгор-
тання глобалізаційних процесів слід також віднести “відплив інтелекту”, адже 
глобалізація у першу чергу приводить до перерозподілу інтелектуального 
ресурсу, коли розвинені країни світу з метою власного розвитку викорис-
товують інтелектуальний ресурс інших країн. Тому у такому контексті 
розуміння наслідків глобалізаційного розвитку кожна країна, особливо неза-
хідного світу, має виробити ефективні механізми захисту власного інте-
лектуального ресурсу, особливо це стосується прийняття відповідного норма-
тивно-правового забезпечення, яке б регулювало стандарти функціонування 
інтелектуальної еліти в умовах глобалізації. 

Таким чином, сучасному світові нав’язується єдина модель культури, в 
межах якої домінують стандарти та цінності суспільного розвитку. Окремі 
країни світу, які стоять на позиціях глобалізму, в першу чергу ставлять питання 
необхідності реструктуризації сучасного світу на основі реалізації відповідних 
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ліберально-демократичних цінностей. Проте ними жодною мірою не зачі-
пається питання, наскільки необхідними є ці цінності для розвитку інших країн 
світу, адже етнокультурна та цивілізаційна багатоманітність світу тут абсо-
лютно знімається, а тому і питання про духовний розвиток переходить у 
декларативну площину. Більше того, з позицій відомого російського дослідника 
С.Г.Кара-Мурзи, “глобалізація являє собою світову контркультурну рево-
люцію”, яка переважною мірою має штучний характер, адже її доктрина “роз-
роблялась в тих самих організаціях і за допомогою тих самих методологічних 
засобів, що і розробка стратегічного плану великої кампанії холодної війни 
проти СРСР” [21]. Саме тому, на думку вченого, для глобалізації не існує 
окремої країни, чи окремої культури... вона приводить до підриву правових та 
моральних норм, на яких базувався попередній світоустрій, а тим самим, 
породжуючи демонтаж культури та моралі, створює загальнолюдську куль-
турну катастрофу [21].  

На думку У.Cтікенса, одним із негативних проявів глобалізації в її 
сучасному варіанті є формування мережі глобальної наркоманії. Саме “вироб-
ництво наркотичної сировини відбувається у найбільш бідних та знедолених 
країнах – Колумбії, Бірмі, Таджикистані та Афганістані. Це зумовлено тим, що 
селяни, традиційний спосіб існування яких в умовах глобалізації виявився 
зруйнованим і вони під тиском капіталістичної глобалізації змушені виро-
щувати наркотичну сировину” [68, с. 25]. Це все свідчить про те, що причини 
виникнення наркоманії та наркомафії кореняться саме в розгортанні сучасних 
глобалізаційних процесів. Тому окремі рухи у боротьбі з наркоманією цілком 
можуть бути віднесені до антиглобалістських. 

Однією із негативних форм розгортання сучасних глобалізаційних про-
цесів є виникнення співдружності західних держав, що відбувається під гаслом 
розширення демократії та свободи людини. Саме таким чином у світі з’явилась 
так звана “п’ята колона”, яка мала поширювати глобальні тенденції розвитку на 
інші країни світу. До складу “п’ятої колони” входили різні професійні 
об’єднання, діяльність яких суперечила національним інтересам їх країн. Це 
свідчило про те, що вони слугували в першу чергу так званим глобальним 
тенденціям суспільного розвитку. Фактично “п’ята колона” як новий глоба-
лізаційний рух діяла у форматі нав’язування лише проамериканських та 
прозахідних стандартів розвитку, лобіюючи тим самим інтереси, які були 
абсолютно чужими для інших країн світу, суперечили нормам, цінностям, 
традиціям та культурам тих країн світу, які намагаються і сьогодні зберегти 
власну ідентичність. Фактично це свідчить про пряму агресію глобалізаційних 
рухів на розвиток інших країн світу, яка досить часто має приховані форми і 
характер “ідеологічної експансії та духовної колонізації, а тому спрямовані на 
розкол та захоплення незахідних країн світу із середини” [68, с. 339]. Таким 
чином, це свідчить про те, що реально “п’ята колона” – різновид 
антиглобалістичного руху, оскільки вона за організаційною структурою та 
характером діяльності є транснаціональним утворенням. “П’ята колона” 
“сьогодні проникає у структури влади, в різні громадські організації, ство-
рюючи свої партії, ставлячи під контроль засоби масової інформації, готуючи 
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тим самим основу для підпорядкування інтересів та влади інших країн світу 
інтересам західних монополій та західних урядів” [68, с. 112]. 

Наявність такої транснаціональної структури та її активна діяльність у 
сучасному світі (шляхом глобальної дезінформації та “промивання мізків”) в 
ім’я реалізації інтересів США та їх союзників фактично дозволило розв’язати 
четверту світову війну проти всього людства. Метою такої війни, на думку 
Ю.Батікарі, є намагання абсолютно підпорядкувати весь світ диктату Заходу на 
чолі із США [65, с. 114]. У результаті цього розпочалась глобальна експансія 
західних держав, яка відкрила новий шлях для реалізації амбіцій глобального 
розвитку США та Заходу в цілому.  

Отже, дослідивши окремі тенденції впливу сучасних глобалізаційних 
процесів та з’ясувавши їх незворотність, ми з необхідністю прийшли до ви-
сновку, що глобалізація має і свою власну протилежність – тенденцію до 
дезінтеграції, яка і виступає предметом обговорення та детального вивчення в 
межах антиглобалізму. 

Атиглобалізм як новий протестний рух відображає своє ставлення до 
викликів, ризиків та небезпек розгортання сучасних глобалізаційних процесів. 
Саме тому сьогодні антиглобалізм має глобальний характер. На думку 
Ю.Батлея, антиглобалізм як протестний напрям у своїй спрямованості має два 
розгалуження: 1) західний антиглобалізм, який переважною мірою розгорта-
ється в США та в Західній Європі та 2) східний антиглобалізм, що безпо-
середньо поширюється на країни Близького та Далекого Сходу, Азії, Африки, 
Латинської Америки [66]. Проте, аналізуючи різні розгалуження антигло-
балізму, слід завжди виходити з того, що хоч би в межах яких країн світу він 
розгортався, якої б модифікації зазнавав, він всеодно має чітко виражену форму 
глобального розвитку – антиамериканську. 

У багатьох країнах світу антиглобалізм як явище та ідеологія сучасного 
суспільного розвитку набуває різних форм реакції на глобалізацію, що 
перешкоджає їх самобутності та можливості нерегламентовано розвиватись. 
Відповідно до цього протести проти глобалізації та її наслідків набувають 
різних форм реакції: від тероризму, екстремізму до радикального фунда-
менталізму. На думку О.Вебера, “нинішній етап антиглобалізму може стати 
початковим етапом широкомасштабних масових дій, сховатись за якими 
“глобалізаторам” жодною мірою не вдасться”. Важливу увагу при цьому 
дослідник приділяє потенційним об’єктам антиглобалістських дій (штаб-
квартири ТНК, офіси МВФ, що мають свою мережу в усьому світі), саме їх 
діяльність і має стати “початком великої смути ХХІ ст.” [9, с. 43]. 

Закономірно, що різні форми реакції на сучасні глобалізаційні процеси 
породжені їх негативними наслідками. Адже силове підпорядкування світу 
інтересам окремих транснаціональних структур є першопричиною виникнення 
радикально-протестних форм глобалізації. Проте в умовах глобалізації різні 
країни світу мають різні ресурси протистояння глобалізаційним процесам, а 
тому і форми протестної реакції. Країни із нерозвиненою демократією є 
джерелом виникнення загроз для національної безпеки, а тому і більш чутливі 
до різних форм глобалізаційних викликів. Реальну загрозу для країн з низьким 
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рівнем розвитку являють високорозвинені технологічно країни, які мають 
високий рівень демократії, а головною стратегією їх розвитку стає підпо-
рядкування собі незахідні та “нерозвинені у демократичному плані” держави, 
нав’язати їм свою волю та примусити їх жити за власними правилами. Загалом 
наведені нами аргументи на користь антиглобалізму свідчать про достатньо 
неоднозначне ставлення з боку світової спільноти до процесу глобалізації та 
особливо до її наслідків, а це, у свою чергу, підтверджує появу нового рівня 
соціальної організації держав, який дає змогу державам вписатися в модель 
дезінтеграційного розвитку, та навіть стати активним суб’єктом глобальної 
дезінтеграції шляхом збереження власної національної системи цінностей.  

Таким чином, зроблений нами аналіз сутності глобалізації в контексті 
сучасних дослідницьких підходів дав змогу конкретизувати його зміст з пози-
цій антиглобалізму, розкрити логіку виникнення антиглобалізму та його 
ідеологічні засади, чітко ідентифікувавши специфіку виникнення сучасних 
антиглобалізаційних тенденцій (відставання від прозахідного рівня суспільно-
економічного та політичного розвитку, дисбаланс у формах господарювання, 
відсутність інтегрованих форм спільного господарювання та налагодження 
відповідних соціально-економічних відносин між державами, “відплив інте-
лекту” з його відповідним перерозподілом інтелектуального ресурсу) та 
ймовірні ризики, які матимуть місце в окремих суспільних системах, якщо 
ними основний пріоритет буде надано саме глобальному розвитку. Здійснений 
нами аналіз також дав змогу довести, що більшість проблем суспільного розвитку 
зумовлені виникненням процесів глобалізації, а тому з необхідністю вимагають 
застосування різних антиглобалістичних механізмів протистояння їм.  
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5. ІДЕОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
У контексті інтегральної структуризації і реструктуризації сучасного 

світу та відповідного пошуку нових пріоритетів постіндустріального розвитку 
важлива роль належить ідеології глобалізації як основному критерію, що 
визначає специфіку та особливості функціонування системи державного 
управління суспільств сталого й перехідного розвитку. З кінця ХХ початку ХХІ 
ст. реально змінилась формула ідейно-ідеологічних концептів, які панували в 
суспільній свідомості протягом певного часу. З огляду на сучасну ситуацію 
сьогодні є всі підстави вважати, що західна цивілізаційна культура переживає 
пік чергової ідейної революції, яка має пізнавально-креативні наслідки і 
спрямована на вироблення єдиної методології суспільного розвитку, основним 
критерієм якої виступає ідея глобальності.  

Як було наведено у попередніх параграфах, ще на початку 70-80 рр. ХХ ст. 
вчені вдавались до комплексного підходу до проблем сучасного стану світового 
співтовариства, перспектив та ретроспектив його розвитку. Саме в цей період 
тематика інтегрованого світу, появи глобальних цивілізаційних процесів була 
на початковій стадії своєї розробленості, і саме тоді були розроблені ідеологічні 
концепти глобалізаційного розвитку. Проте, на думку Ф.Флорена та Е.Гофмана, 
“до кінця ХХ ст. більшість цих ідеологічних концептів, які колись претен-
дували на універсальне пояснення соціально-політичних реалій сучасного їм 
світу, на прогнози найбільш імовірних цілей розвитку світового соціуму та 
шляхи їх досягнення були спростовані або навіть забуті через концептуальну та 
предметну неспроможність, разючої невідповідності дійсності, яка так 
мобільно змінюється [68, с. 371]. Це, у свою чергу, дає підстави свідчити про 
те, що ідеологія глобалізації прийшла на зміну “глибокій ідейній кризі кінця 
минулого століття”, яку з повним переконанням деякі вчені назвали “кінцем 
концептуалізму та класових ідеологій”, який був породжений низкою 
соціально-політичних та ідеологічних причин. Відповідно до цього, на думку 
окремих дослідників, можна виокремити основні фактори, що привели до появи 
нової ідеологічної системи – глобалізму, яка сьогодні визначила новий тип 
суспільного розвитку. Такими факторами є: 

 завершення конфліктного протистояння ідеологічних установок 
світових держав; 

 створення нової системи та структури універсального світопорядку, що 
є фактором його стабільності; 

 інтенсивні інтеграційні процеси, які охопили майже всі регіону світу, 
що дозволило їм подолати рівень конфліктності між країнами; 

 кардинальна трансформація соціально-класових структур більшості 
розвинутих країн (розмивання не лише чітко стратифікованих параметрів груп, 
прошарків, класів як носіїв недавньої ідеології, але й меж між ними) [83]; 

 аморфність ідейних побудов та ідеологічних догматів, які сповідували 
окремі соціальні групи протягом певного часу; 
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 утвердження західних стандартів уніфікації демократичних перетво-
рень у країнах колишнього постсоціалістичного простру, що дало змогу їм від-
носно швидко увійти в систему зв’язків, союзів та політичних структур Заходу; 

 культурний та ідейний неокосмополітизм, який уможливив одночасне 
співіснування різноманітних культур та ідеологій) [71]; 

 інформаційні процеси у світі, що якісно трансформували характер 
національно-культурної структури облаштування сучасного світу (сучасний 
світ, на думку американських політологів, можна сьогодні розглядати як 
інтегрований глобальний простір насамперед завдяки Інтернету) [78]; 

 досягнення відповідного рівня міжетнічної та міжрелігійної толерант-
ності, яке стало можливим на кінець ХХ ст. (винятком стало лише конфліктне 
протистояння між християнством та ісламом (низка війн кінця ХХ ст.)). 

У межах даного дослідження на особливу увагу заслуговує аналіз ідейних та 
ідеологічних концептів глобалізації як важливих складових постіндустріальної 
цивілізації, які безпосередньо і визначають зміст нового типу суспільного 
розвитку. Цілком справедливим є підхід німецького вченого У.Бека, в межах 
якого йому чи не єдиному в західноєвропейській науці вдалося чітко розмежувати 
категорії глобалізації та глобалізму. Так, на думку вченого, “глобалізація є 
поняття, що характеризує процеси, в яких національні держави та їх суверенітет 
вплітаються в павутину транснаціональних акторів та підпорядковується їх 
владним можливостям, їх орієнтації на ідентичність... глобалізм же – це ідеологія 
та політика залежності світового ринку, яка звужує та викривлює реальні процеси 
подолання замкненості в усіх сферах суспільного життя” [5, с. 25-26]. Наведене 
вище обґрунтування вченим доцільності розмежування змісту даних категорій 
вказують на те, що глобалізація є характеристикою об’єктивного процесу 
сучасності, тоді як глобалізм є певною ідеологічною доктриною, основу якого 
становить економічний примат, який обумовлює підпорядкування всіх сфер 
людської життєдіяльності реалізації економічного інтересу. 

У контексті даного аналізу перед нами також постає питання чіткого 
розмежування ідеї глобалізації, ідеології глобалізації та ідеології глобалізму, 
адже, з нашої точки зору, між цими категоріями існує певна методологічна 
відмінність. Нам видається можливим виходити з того, що ідея глобалізації дає 
безпосереднє розуміння сутності та змісту даного явища, тоді як ідеологія 
глобалізації характеризує модель сприйняття світу певними соціальними 
групами або транснаціональними інституціями, а це принципово важливо щодо 
підтримки або непідтримки як світовою, так і окремою національною спіль-
нотою даного процесу. Ідеологія ж глобалізму являє собою систему ідей, які 
спрямовані на перетворення світу відповідно до певного стандарту (в даному 
разі економічного). Остання є однією з ідейних новацій, що слугує утвер-
дженню нового розуміння суспільного розвитку в умовах всезагально 
інтегральної моделі структурування та реструктурування світу. Саме тому в 
межах даного дослідження нам надзвичайно важко виробити конкретні 
аргументи на користь ідеології глобалізму, а відповідно до цього найбільшу 
доцільність для нас становила ідеологія глобалізації. Проте слід відзначити, що 
обидві форми ідеології (глобалізації та глобалізму) є інтелектуальним 
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продуктом, який реально відповідає вимогам часу та являє собою один із типів 
інтелектуальної реакції на конкретні виклики часу та конкретні умови та форми 
соціального буття, свідомості й поведінки сучасної людини, мимоволі “втяг-
неної” в об’єктивний процес глобалізації. 

Якщо виходити з того, що складає основу ідеології глобалізації, то 
відповідь тут буде однозначною – ідея глобалізації. У зв’язку з цим відразу 
постає питання, який саме зміст слід вкладати в поняття ідеї глобалізації, адже 
однозначного та тотожного розуміння на сьогодні вона й досі не має. Ідея 
глобалізації як певна теоретична модель є результатом індивідуального 
усвідомлення потреби імперативного характеру, яка вказує на доцільність 
глобалізації як принципово нового типу суспільного розвитку, що приводить до 
“утвердження високих технологій, реального переважання інтелектуальної 
праці над фізичною, появи індивідуальних мереж та міждержавних 
інформаційно-комунікативних зв’язків, національно-етнічних, міжкультурних 
та мовних взаємопроникнень та економічних взаємозалежностей держав у 
межах цілих регіонів світу” [6, с. 12]. Наявність такої ідеї також свідчить про те, 
що в умовах глобалізації змінюється інтелектуальний простір постіндуст-
ріального світу. Характерною ознакою цього також стає і той факт, що сьогодні 
принципово необхідною для будь-якої системи державного управління є 
адекватна система ідей, яка була б тотожною його типу суспільного розвитку. 
Це підтверджується також і тим, що “сукупність недавніх ідей та ідеологій 
вкрай не відповідає тому, що відбувається в мінливому інтелектуальному 
просторі постіндустріального, інформаційного світу” [6, c. 6]. Тому найбільш 
адекватна формула ідеології глобалізації сьогодні все ще перебуває на етапі 
своєї “кристалізації”. На цьому, зокрема, наполягає більшість учених, доводячи, 
що закономірно “ідеологія постає як конгломерат ідей та політично 
артикульованих завдань, функцією яких є мобілізація та організація соціальних 
сил, здатних не лише сприйняти основні постулати тієї чи іншої ідеології, але й 
забезпечити досягнення переслідуваних нею цілей” [6, с. 4].  

На думку В.Борисюка, сам перехід від ідеї глобалізації до ідеології 
глобалізму є “своєрідним компасом, путівником (хоча й не завжди виваженим 
та обґрунтованим) по складних соціально-політичних реаліях світу” [6, с. 11]. 
Етап переходу ідеї глобалізації до ідеології глобалізму, ймовірно, можна 
визначити як перехідний період утвердження глобалізації.  

На думку Н.Косолапова, ідеологія глобалізму являє собою “конгломерат 
поглядів, що зводиться в цілому до підкреслення ролі та значення глобальних 
начал у житті сучасного людства” [25, c. 71]. Більше того, сутність глобалізму 
дослідник розглядає через призму реалізації інтересів США, що тим самим 
забезпечує створення універсального світового процесу.  

Виходячи з цього цілком справедливим є поставити питання про характер 
і форму замовлення на певну ідеологічну доктрину глобалізації, яке ініціюється 
певною соціальною групою (глобалісти та антиглобалісти). Це дає підстави 
більш конкретно говорити про певну соціальну групу, яка працює над 
створенням відповідної ідеологеми, яка визначає доцільність формування інте-
грованого простору задля реалізації економічного інтересу (до прикладу, 
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глобалісти), і яку цілком можна інтерпретувати як ідеологію глобалізму. Коли 
ж соціальна група вказує на позитивні сторони глобалізації, а особливо 
доводить необхідність її впливу на сучасні державно-управлінські процеси, то 
тут можна говорити про ідеологію глобалізації. Ідеологія глобалізації також має 
гіпотетичний характер, оскільки вона не завжди відображає реальну потребу 
суспільства в глобалізації, адже її призначенням саме і є сформувати реальну 
потребу суспільства, залучаючись до глобалізаційних процесів. 

Особливо важливою проблемою для функціонування національних 
держав в умовах глобалізації є не спроможність створити власну ідеологічну 
доктрину глобалізації, а здатність держави через свої інститути управляти 
певним міжкультурним протистоянням. Можливість віднайти адекватну фор-
мулу долання такого протистояння свідчитиме про рівень цивілізованості та 
історичної самодостатності держави, а отже, і готовність такої держави 
адаптуватись до сучасних глобалізаційних процесів. Відповідно до цього, на 
думку Г.Ділігенського, “ідеологію глобалізму можна розглядати як одне з 
часткових відображень реальної конфліктності суспільства та світу, базових 
суперечностей соціуму” [14, с. 34]. Розглядаючи саме в такому ракурсі дану 
проблему, слід виходити з розуміння ідеї глобалізації та ідеології глобалізму як 
“інтелектуально та політично обґрунтованого трактування особливостей 
соціуму, становлення нових світоглядних міфологем та занепад старих” [14, с. 35]. 
У результаті цього цілком зрозумілими стають причини історичного колапсу 
класичного лібералізму, консерватизму, марксизму, нацизму, совєтизму та інших 
ідеологічних догматів, які протягом тривалого відрізку часу формували відповідну 
суспільну свідомість щодо розуміння сутності глобалізації в цілому. В цьому 
контексті слід відзначити, що дані ідеологічні концепти жодною мірою не 
припинили свого існування за умов сучасної глобалізаційної моделі розвитку, а 
точніше кажучи, саме вони дали певний поштовх до появи кількох інваріантів 
ідеологій розвитку державного управління за умов впливу глобалізації.  

Слід також відзначити, що в умовах глобалізації відбувається реальне 
конкурування ідеологій окремих національних держав. Передусім це пов’язане 
з тим, що сама ідея глобалізації розглядається кожною спільнотою по-своєму, 
виходячи з певної ментальної структури, яка регламентує вибір пріоритетів її 
розвитку. А тому ідеологія глобалізму як сукупність поглядів та уявлень, репре-
зентованих певною соціальною групою на предмет створення інтегрованого 
простору, є необхідною умовою суспільного розвитку. Це все свідчить про те, 
що в умовах глобалізації радикально змінюється ідеологічне сприйняття світу, 
а саме “соціально-класове протистояння підміняється національно-культурним 
та особливо міждержавним” [4, с. 62]. Прикладом цього можуть слугувати такі 
ультрарадикальні форми, як міжнародний тероризм та державно-конфесійне 
протистояння, яке останнім часом набуває особливо небезпечних форм. На 
думку З.Баумана, саме протистояння є важливою передумовою для зародження 
нових політичних ідей та формування нової ідеології глобалізації [3]. 

Ідея глобалізації як структурний елемент ідеології глобалізації має такі 
основні форми: 
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1. Ідея глобальної ідентичності характеризує процес ідентифікації 
розвитку сучасного світу, визначає методологію нових підходів до аналізу 
змісту об’єктивної дійсності і є основним критерієм пояснення сучасних су-
спільно-політичних процесів та явищ. Ідея глобальної ідентичності, на нашу 
думку, дає змогу адекватно сприймати інтеграційні реалії сучасного світу та 
справляти на нього відповідний зворотний вплив шляхом ототожнення себе з 
певною глобальною реальністю. На сьогодні є всі підстави вважати, що ідея 
глобальної ідентичності найбільшою мірою вплинула на еволюцію сучасного 
світоустрою. На думку англійського дослідника К.Вудворда, “ми живемо у 
сучасному світі, головною сутністю якого є численні форми ідентичності... 
вони проявляються і як концепт, теоретична основа пізнання, і як спірні, 
суперечливі обставини сучасного політичного життя” [13, с. 301]. 

Відповідно до цього важливою проблемою для суспільного розвитку є 
створення умов для ідентифікаційних змін, які, у свою чергу, мають супро-
воджуватись наданням свободи для держав здійснення багатоваріантного ідео-
логічного та етнокультурного вибору шляхом забезпечення демократизації 
власних національних інститутів управління. Тут важливим аспектом лиша-
ється проблема того, як саме ідентифікують себе громадяни певної країни (з 
якою саме транснаціональною реальністю вони себе ототожнюють), і наскільки 
при цьому є розвиненою національна свідомість та національна система 
цінностей, національно-культурна гомогенність, відповідно до чого держава 
стоїть на позиції традиційного етнокультурного консерватизму і не прагне до 
певної ідентифікації з глобальним простором. 

Формою досягнення глобальної ідентичності є глобальна ідентифікація. 
На нашу думку, жодною мірою не можна виключати і той факт, що глобалізація 
як об’єктивний процес призводить до певного розриву в трансформації 
національної ідентифікації, національно-культурних традицій, адже в цей 
процес включаються, незважаючи на бажання або навіть і небажання, всі країни 
світу. Процес глобальної ідентифікації, його характер, глибина та причини 
ідентифікаційних трансформацій у кожному випадку і в межах кожної країни є 
принципово різними, починаючи з відмінностей національної, соціальної, 
ідейної та історичної специфікації. 

2. Ідея глобалізаційної толерантності характеризує зважену позицію 
держави щодо необхідності враховувати тенденції сучасних глобалізаційних 
процесів, а відповідно до цього захищати культурно нерозвинені “інфантильні 
етноси”, які недостатньою мірою є адаптованими до сучасних умов, створюючи 
тим самим їм всі необхідні умови для “дорослішання” в рамках власної 
культурної традиції. Тут важливим аспектом є схильність до збереження 
мовної, релігійної та культурної ідентичності, компактного проживання, тісної 
взаємодії та взаємодопомоги.  

3. Ідея глобальної автономізації характеризує сприйняття та врахування 
зовнішніх (світових) стандартів розвитку з одночасним прагненням до збереження 
власної національної ідентичності (бажання жити за власними стандартами, за 
власними стереотипізованими моделями, прагнення до постійного протистав-
лення себе глобальній спільноті). З одного боку, країна ідентифікує себе із світо-
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вою спільнотою, з другого, – не хоче і не бачить себе в ній з огляду на ймовірні 
ризики, які в цьому плані постають перед нею. Це свідчить про намагання 
сучасної людини та суспільства в цілому уникнути, “заховатись” від процесів гло-
балізації, адже остання як ідейний виклик сучасності є однією із спроб пере-
осмислення сучасного світосприйняття. Дана ідея особливо актуальна в контексті 
“етнокультурної автономізації”, оскільки саме вона забезпечує кристалізацію 
національної ідентичності та форми її збереження в умовах глобалізації. 

4. Ідея глобальної інтеграції. З нашої точки зору, принципово некорект-
ним є ототожнювати ідеологію глобалізму та інтеграціонізму, на чому напо-
лягає переважна більшість учених. Адже в межах даного дослідження ми вихо-
димо із принципової відмінності між глобалізацією та інтеграцією, оскільки 
перша являє собою формування єдиного соціально-економічного, політичного 
та духовного простору і на сьогодні вона має об’єктивний характер, в 
особливий спосіб підкреслюючи, що розвиток більшості країн світу не 
опосередковується власною стратегією, а визначається відповідною архітек-
тонікою глобального світу, який жодною мірою обійти неможливо.  

Слід відзначити також і те, що ідеологія глобалізму, на відміну від усіх 
інших форм ідеології, що є надзвичайно важливим, має наднаціональний 
характер, сукупність ідей, з якої складається така ідеологія, має афірмативний 
констатаційний характер, а не концептуальний. Це підтверджує і російський 
учений В.Борисюк, на думку якого, принципова відмінність ідеології глоба-
лізму від всіх інших полягає в тому, що вона “не затребувана конкретним 
соціальним замовником, а викликана до життя тенденціями глобального роз-
витку та потребою в самоусвідомленні і самопізнанні світу, який стрімко 
трансформується та інтегрується [6, с. 9]. Таким чином, це дає підстави розу-
міти ідеологію глобалізму як сукупний результат колективної думки 
глобального інформаційного суспільства, як своєрідний “інопродукт”, що дуже 
швидко стає предметом налагодження міжкомунікативної взаємодії між окре-
мими транснаціональними суб’єктами. Водночас слід відзначити, що ідеологія 
глобалізму, на відміну від націоналістичних ідеологій, містить чітку ідейну 
контраргументацію у формі антиглобалізму, яка нерідко протистоїть національ-
но-культурному традиціоналізму і тим самим відкриває ідейно-ідеологічний 
дискурс навколо перспектив глобалізації. Результатом такого дискурсу і стала 
ідеологія глобалізму як ідейно-політичний феномен сучасності, який 
найбільшою мірою впливає на систему цінностей, взаємовідносин між націями 
та етносами, особистісні та колективні установки, етнічну самоідентифікацію. 

Сприйняття ідеології глобалізації, особливо перехідними суспільствами, 
закономірно приводить до порушення національної та етнокультурної іден-
тичності, оскільки йдеться передусім про формування єдиного інформаційного 
простору, в межах якого і відбувається ідеологічний перетин установок, які 
сповідують певні соціальні (транснаціональні групи) групи. В умовах 
глобалізації відбувається трансформація ідеологічних установок, а також і 
кардинальна зміна ідентифікації та форм ціннісних уявлень. Хоча ці зміни 
обумовлені певною еволюційною динамікою, їх якість (цих змін) та цільові 
вектори можуть бути діаметрально протилежними від “стохастичного 
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зближення культур та етносів до вибуху національно-релігійної нетерпимості 
та штучно створюваних резервацій” [45, с. 321]. 

Поява ідеології глобалізму не має ще чіткої артикульованої форми своєї 
реалізації особливо в країнах пострадянського простру, оскільки тут вона являє 
собою “якісний перехід вербалізованих ідеологем минулого до системи реальних 
цінностей, реальної ідентичності та реальним ідеологічним концептам 
теперішнього часу” [71, с. 4-5]. Тому скласти принципову конкуренцію для націо-
нальних ідеологій перехідних суспільств ідеології глобалізму поки що не вдається.  

Таким чином, на основі здійсненого нами теоретико-методологічного 
аналізу сутності та основних форм ідеології глобалізації та визначення її 
впливу на систему державного управління нам вдалося розкрити та чітко 
розмежувати внутрішню методологічну сутність категорій глобалізації та 
глобалізму, визначити принципову відмінність між ідеологією глобалізації та 
ідеологією глобалізму (остання нами досліджувалась опосередковано, оскільки 
не входила до предмета даного аналізу). Відповідно до цього доведено, що 
ідеологія глобалізації має об’єктивний характер, тоді коли ідеологія глобалізму 
має суб’єктивний характер (продукується певною суспільною силою). На 
основі цього нами розроблено структуру ідеології глобалізації та детально 
проаналізовано кожен із її елементів (ідеї глобальної ідентичності, глобальної 
толерантності, глобальної автономізації, глобальної інтеграції), що тим самим 
дало змогу визначити рівень впливу ідеології глобалізації та ідеології 
глобалізму на суспільну свідомість постмодерного суспільства, а також 
конкретизувати значення ідеології глобалізації як елемента постмодерного 
світогляду, який приводить до зміни типу цивілізаційного розвитку. 
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