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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА АНТИГЛОБАЛІЗМ В УМОВАХ ХВИЛЬ  

ВСЕСВІТНЬОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

 

У статті досліджено процес глобалізації, який веде до утворення єдиної 

загальносвітової (глобальної) економічної, політичної, фінансової, торговельної, 

інформаційної й інших систем. До безперечних факторів віднесено: зростаючий 

взаємозв’язок людей, суспільних інститутів і держав; зростаючий вплив на державну 

політику зовнішніх факторів (екологічних, політичних і економічних); формування 

єдиних просторів (фінансового, відтворювального, інформаційного, науково-

технологічного), для яких характерні неоднаковість інтенсивності, форм і масштабів 

тощо. Міжнародний капітал стимулює і спрямовує вигідні йому процеси у своїх 

інтересах. 

Ключові слова: глобалізація, антиглобалізм, політична трансформація, 

трансформації світової економіки, демократизація, держава, політика, економіка 

 

Федорчак Т. П. Глобализация и антиглобализм в условиях волн всемирной 

демократизации. 

В статье исследован процесс глобализации, который ведет к образованию единой 

общемировой (глобальной) экономической, политической, финансовой, торговой, 

информационной и других систем. К несомненным факторам относятся: растущая 

взаимосвязь людей, общественных институтов и государств; возрастающее влияние 

на государственную политику внешних факторов (экологических, политических и 

экономических); формирования единых пространств (финансового, 

воспроизводственного, информационного, научно-технологического), для которых 

характерны неодинаковость интенсивности, форм и масштабов и т. д. 

Международный капитал стимулирует и направляет выгодные ему процессы в своих 

интересах. 
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Fedorchak T. P. Globalization and anti-globalization in terms of global waves of 

democratization. 

The article investigates the process of globalization, which leads to the formation of a 

single global (global) economic, political, financial, commercial, information and other 

systems. The obvious factors are: a growing interaction between people, social institutions 

and States; the growing influence on public policy external factors (environmental, political, 

and economic); the formation of the common spaces (financial, reproductive, informational, 

scientific, technological), which are characterized by the different intensity, forms and 

proportions, etc. International capital stimulates and directs beneficial processes to their 

advantage. 
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Актуальність дослідження. У середині ХІХ ст. британський філософ, економіст і 

політичний діяч Джон Стюарт Мілль в праці «Дух часу» написав, що «найперша 

особливість цієї епохи полягає в тому, що вона є перехідною. Людство переросло старі 

інститути і старі доктрини, але ще не знайшло нові... В усі інші періоди існування 

людства непосвячені довіряють посвяченим. У перехідний період суперечності між 

посвяченими знищили їх владу, і непосвячені втратили довіру до них». Те ж можна 

сказати про кінець ХХ ст., коли держави ЦСЄ разом стали на шлях демократизації та 

ринкових відносин.  

Через чверть століття в їхньому розвитку найбільше вражає розмаїтість 

досягнутих результатів. У політичній науці при вивченні феномену демократизації 

насамперед опираються на дефініцію демократії як форму правління, яка визначається 

виходячи з джерел влади уряду чи з цілей, яким уряд служить, чи з процедур його 

утворення. У широкому розумінні демократизацію розглядають як перехід від 

недемократичних форм правління до демократії (демократичних форм правління). В 

умовах глобалізації процес демократизації не в усіх країнах завершується 

утвердженням демократії, адже трансформація, шляхом якої впроваджуються 

демократичні практики, – не завжди вдалий рух до демократії (розширення форм 

політичної участі, пріоритету демократичних цінностей та інтересів 

суспільства) [32, с. 7]. 

Мета статті полягає в дослідженні трансформацій у країнах ЦСЄ, які привели до 

формування демократії та її розвитку в глобалізованому світі.  

Попередні дослідження і публікації. Американський політолог С. Хантінгтон 

писав, що «при визначенні демократії за джерелом влади чи цілями уряду виникають 

двозначність і неточність, які створюють серйозні проблеми» [27, с. 16]. Тож 

дослідники віддають перевагу процедурним визначенням демократії. Серед 

найпопулярніших у світі понять сучасної демократії – поліархія, яку відродив Р. Даль 

[9, с. 358]. Це не система влади, що має демократичні ідеали, а правління, яке 

достатньою мірою наближається до таких ідеалів. У контексті сучасності це поняття 

підкреслює політичний плюралізм і здатність демократичних інститутів забезпечувати 

взаємодію та узгодження інтересів індивідів, груп без втрати їх самостійності та 

принципової рівності.  

Французький соціолог А. Турен зазначив, що оскільки кожне з понять демократії 

далеке від всеохоплюючого значення, її варто визначати складніше і реалістичніше – як 

вільний вибір правління, що представляє інтереси більшості і поважає фундаментальне 

право всіх людей жити у відповідності зі своїми переконаннями й основними 

інтересами [23, с. 28]. Такий підхід підтримує політолог Г. Ерме, вказуючи, що 

демократія найперше означає реальну можливість для керованих обирати та зміщувати 

мирним шляхом і через регулярні проміжки часу тих, хто керує ними [31, с. 15]. 

Вільний вибір правителів керованими, детермінація політичного вибору за належністю 

до соціальних, економічних чи культурних груп, повага до прав людини – саме при 

поєднанні, на думку французьких вчених, цих інституційних настанов, морального 

індивідуалізму і виникає демократія. Економіст-ліберал із США Л. фон Мізес писав, що 

мета індивідуалізму – створення сфери, у якій індивід вільний думати, вибирати і діяти, 

не наштовхуючись на обмежуюче втручання держави, громадського апарату 

стримування і примусу [17, с. 225].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Нове XXI ст. чітко визначило у 

розвитку людської цивілізації тенденції до зближення країн і народів, створення 

єдиного економічного, політичного, інформаційного простору в планетарному 

масштабі, інтенсивного обміну знаннями і технологіями. Ці тенденції позначають 

терміном «глобалізація». 
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В основі поняття «глобалізація» лежить англійске слово «globe» – земна куля, що 

підкреслює таку системоутворюючу ознаку, як універсальність, всепланетний характер 

означених цим терміном явищ. Одні автори вважають, що термін «глобалізація» у 

1983 р. ввів американський дослідник Т. Левіт [29, с. 14], інші дотримуються інакшої 

точки зору. Зокрема В. Л. Іноземцев у статті «Глобалізація: ілюзії і реальність» пише, 

що «термін «глобалізація», який епізодично вживали з кінця 60-х рр., вперше поставив 

у центр концепції у 1981 р. соціолог Дж. Маклін (США) і закликав «зрозуміти 

історичний процес посилення глобалізації соціальних відносин та дати йому 

пояснення» [11, с. 82]. Дехто вважає, що категорію «глобалізація» ввів професор 

Пітсбурзького університету Р. Робертсон, ініціатор теорії глобалізації, і в академічних 

дослідженнях термін набув значимості лише в 1980-х рр. У каталозі Бібліотеки 

конгресу США ще в 1994 р. було лише 34 назви книг з терміном «глобалізація» і різні 

похідні від нього. Р. Робертсон у 1983 р. вжив слово «globality» в назві статті, а в 

1992 р. виклав концепцію (ідея цілісності світу, зумовлена поширенням нових 

досягнень західної цивілізації) у спеціальній праці [8, с. 50].  

Після закінчення «холодної війни» і біполярної системи міжнародних відносин 

населення посткомуністичних країн очікувало, що розвинені країни сприятимуть 

розвитку означених тенденцій у загальних інтересах людства. Однак «замість ринкових 

агентів і громадян окремої країни тепер самі країни виступають такими агентами і 

«громадянами», що діють у наднаціональній системі міжнародних економічних і 

політичних відносин. Проблеми… розглядаються вже на рівні міждержавних відносин, 

а роль «уряду країни» для глобальної соціально-економічної системи виконують 

міжнародні організації» [22]. 

Таке бачення нових реалій, що часто називають «ідеологією глобалізму», 

запропонували США, які претендують на лідерство у світовій спільноті. Своєрідність 

ідеології в тому, що вона не враховує історичну специфіку розмаїття світу, традиції і 

національні особливості країн, а нав’язує власні моделі і «правила гри». Фінансово-

економічна складова глобалізму поступово переходить у військову, пряме 

використання насильства, як у випадку з Іраком та Югославією. США набували цього 

статусу поступово, за декілька останніх десятиліть, шляхом вмілої побудови відносин із 

«зовнішнім середовищем», оцінки викликів, загроз і перспектив власних національних 

інтересів. На думку екс-держсекретаря США Г. Кіссінджера, головною відмінністю 

відносин між народами Північної Атлантики від ситуації в інших регіонах світу є те, 

що у першому випадку перемогли «вільсонівські ідеали міжнародного порядку, який 

базувався на всезагальному визнанні ролі демократичних інститутів і вирішенні всіх 

спірних питань шляхом переговорів, а не воєн» [13, с. 10]. Найбільш важливими для 

США, вважає він, є Європа, Латинська Америка та країни Азійсько-Тихоокеанського 

регіону [13, с. 14]. 

Реалізація політики США, зокрема європейської, відбувалася в умовах 

кардинальної зміни геополітичної ситуації у регіоні. Нова ситуація в Європі у кінці 

ХХ ст. вплинула не лише на характер її взаємин з США, а й на всю систему 

міжнародних відносин. Розпад СРСР викликав «вакуум сили» у ЦСЄ. Водночас 

інтеграційні процеси, осердя яких міститься у західній частині континенту, вийшли на 

якісно вищий рівень розвитку, що викликало появу нового центру сили на світовій 

арені – ЄС. Важливо й те, що США зберегли свою присутність і вплив на події в 

Європі, хоч ідеологічні та військово-стратегічні методи американського залучення часів 

«холодної війни» застаріли. 

Ці методи ігнорують більшість альтернативних сценаріїв майбутнього, надаючи 

перевагу ідеології крайнього індивідуалізму, гонитві за прибутком, обмеженням ролі 

держави в економіці. Нові тенденції викликають тривогу і критику серед політиків, 
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учених, активістів громадянського суспільства, занепокоєних становленням невидимої 

всесвітньої імперії під егідою світової фінансової олігархії, проникненням влади 

грошей у науку, освіту і культуру.  

Д. М. Гвішіані слушно вказує, що «чи не всі сучасні глобальні хвороби, від 

проблем війни і миру і закінчуючи завданнями екологічного управління та боротьби з 

нерівномірністю розвитку, пов’язані з різким збільшенням кількості побічних ефектів, 

викликаних процесами, що ще вчора видавались внутрішніми, локальними, з 

неухильним зростанням кількості й інтенсивності зв’язків, які визначають розвиток 

сучасного світу. Міцний фундамент, на якому ґрунтуються окремі стратегії розвитку, 

загальносвітова розстановка політичних сил, політичних систем, взаємовідносин людей 

з природою, став непевним і крихким, змінюючись під впливом подій, на перший 

погляд ніяк не пов’язаних з цими питаннями» [5, с. 165].  

Глобалізація, яка з’явилась у другій половині XX ст. в економічній сфері й 

одержала в ній найбільший розвиток, до кінця століття вийшла за межі економіки й 

стала політичною домінантою світового розвитку. Вона по-різному торкнулася тих чи 

інших регіонів світу, вивела одні в центр, інші витіснила на периферію, і цим 

започаткувала нові, часом досить жорсткі протиріччя. Через «прозорість» кордонів між 

державами змінились попередні уявлення про безпеку, конфлікти й їх вирішення, 

співвідношення зовнішньої і внутрішньої політики, дипломатію та інші базові засади 

політичного розвитку країн, регіонів і світу. «Більше, – пише І. Рамоне, – немає 

однозначної відповіді на питання про головного противника; віднині мова йде про 

чудовисько з тисячею облич, яке може набути в будь-який момент вигляду 

демографічної бомби, наркоманії, мафії, поширення ядерної зброї, етнічного 

фанатизму, СНІДу, вірусу Ебола, організованої злочинності, ісламського інтегризму, 

парникового ефекту, спустошення, великих міграційних потоків, радіоактивної хмари 

тощо. Все це – загрози планетарного масштабу, які не мають кордонів, поширюються 

по всій Землі, і їх не можна перемогти класичною зброєю» [19, с. 14–15]. 

Вчений США К. Калхун пише, що «не було єдиної теорії глобалізації. Так само, як 

не було однієї теорії модернізації. Існували різні теорії, і вони конкурували між собою, 

були модними певний час» [12]. Німецький вчений У. Бек вважає, що в тематичному 

полі теорій глобалізації повторюється історична контроверза М. Вебера між 

переважанням економічних аспектів і теоретичним плюралізмом економічних, 

соціальних і культурних начал. «Спроби поставити в центр одну логіку розкривають 

центральний вимір глобалізації. Зіставлення (зовнішнє) логік, які виключають одна 

одну, приводить до позиції, в якій різні частини логіки конкурують одна з одною» [1, 

с. 60]. Саме у взаємодії всіх цих теорій формується «образ плюралістичної соціології 

глобалізації» [1, с. 62]. 

Отже, глобалізація до кінця ХХ ст. вийшла за межі предмета теоретичних 

суперечок і політичних дискусій, більше не сприймалась як міф чи риторичний прийом. 

Події в Сіетлі (1999 р.), Вашингтоні, Празі і Ніцці (2000 р.), Давосі (2010 і 2011 рр.), 

Генуї (2001 р.), де чергові з’їзди очільників глобального світу викликали масові 

заворушення, довели, що глобалізація – соціальна реальність, з якою необхідно 

рахуватись і водночас можна вести запеклу боротьбу; хоч це досить розмитий образ, в 

якому вгадуються наступні риси: історичного періоду (епохи), що настав після 

завершення «холодної війни»; технологічної революції з численними соціальними 

наслідками; трансформації світової економіки, залежної від анархії фінансових ринків; 

посилення транскордонних політичних, економічних, соціальних і культурних зв’язків; 

нездатності національних держав упоратися з глобальними проблемами 

(демографічними, екологічними, прав людини, поширення ядерної зброї); тріумфу 
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системи цінностей США, забезпеченої поєднанням неоліберальної економічної 

програми з програмою політичної демократизації тощо. 

Водночас у світі виник новий, транснаціональний за своїми масштабами, масовий 

протестний рух – антиглобалістів, як називають його учасників (хоч реально вони 

виступають не проти глобалізації, а проти ліберального ринкового фундаменталізму). 

Формується ідеологія руху – альтерглобалізм, який заперечує право Заходу на 

виключну прерогативу конструювання нового світового устрою. Його ідеологи 

С. Джордж, Н. Кляйн, М. Хардт, А. Негрі [10; 14; 15; 28] й інші вважають, що сучасна 

глобалізація не зміцнює мир, а, навпаки, є каталізатором соціально-політичної напруги 

і конфліктів у світі.  

Диференціація на багатих і бідних, боротьба за ринки, за доступ до енергетичних 

та інших природних ресурсів, інформаційна і культурна експансія Заходу, які народи 

сприймають як загрозу для їхньої культурної і цивілізаційної ідентичності, розбурхує 

національний і релігійний фундаменталізм, екстремізм, етнічний сепаратизм, 

ксенофобію, тероризм. Альтерглобалісти прагнуть знайти і зреалізувати альтернативу 

сучасній глобалізації, відстояти інший тип світових відносин. Свідченням цього є 

ключові гасла руху: «Світ не товар!», «Інший світ можливий!» тощо. Нині світова 

спільнота перебуває на досить відповідальній межі. Від вибору політиків залежить 

майбутнє світу в найближчий час. Тож вкрай важливо осмислити соціальну природу і 

політичні пріоритети глобалізації, її взаємозв’язку з демократією і демократизацією, 

принципи визначення напрямів світового розвитку.  

У цьому контексті особливої важливості набуває обговорення проблем 

глобалізації серед науковців і фахівців, які підготували багато публікацій по цій 

проблемі, аналізують різні її напрями, створили нові дослідницькі центри. Найповніше 

різні аспекти глобалізації розкриті у працях Д. Хелда, Е. Макгрю, Д. Гольдблатта, 

Дж. Перратона [29], книгах У. Бека [1] і А. І. Уткіна [24].  

Відчутної гостроти набувають дебати про глобалізацію, коли йдеться про долю 

національних держав. Ніхто не стверджує, що применшення ролі держави покращує її 

статус у світі, але за логікою дискурсу виходить, що оптимізм щодо перспектив 

економічної глобалізації частіше поєднується з песимістичним поглядом на майбутнє 

національної держави. Основною інтенцією тут виступає звуження компетенції 

національної держави. Процеси глобалізації торкаються всіх аспектів життя суспільства 

і мають безпосередній вплив на політичну сферу країн ЦСЄ. Вплив системний, 

взаємопов’язаний і опосередковується процесами, які відбуваються у світі. За багатьма 

параметрами рушій процесу – економіка, за якою приховано безліч рішень, прийнятих 

політичною владою з метою забезпечити вільний ринок, усунути наявні 

перешкоди [18]. Повсякденні прояви глобалізації в країнах ЦСЄ є продуктом 

прийнятих політичних рішень на рівні урядів, парламентів держав і міжнародних 

організацій – НАТО й ЄС.  

Ф. Шміттер пише, що це свідчить про безумовний вплив демократії на виклики 

глобалізації і вказує на появу «глобальної», чи «космополітичної демократії». «Якщо 

масштаби всього на світі невблаганно і безповоротно зростають, якщо всі виміри 

колективного існування – виробництво, відтворення, комунікації, тотожність і влада – 

самі собою рухаються у бік планетарного злиття, чому б нам не підняти на той же 

рівень (звичайно, поступово) і демократичні інститути? Спроби протистояти цій 

динаміці на національному чи регіональному рівні приречені на поразку. Той, хто 

першим прийме цю динаміку і заздалегідь підготується до неї, встановивши в себе 

відповідні глобальні норми й інститути, очолить наступаюче тисячоліття» [30]. 
 
 

Зниження ролі суверенних держав не веде до появи легітимних, підзвітних 

громадянам органів влади на глобальному рівні і свідчить, що сучасні політичні 
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процеси – неоднозначні [25]. Сучасний період пов’язаний з небезпекою, що створення 

глобальної демократії буде лише прообразом гегемонії незначної кількості 

міжнародних суб’єктів. Тож глобалізаційні процеси рішуче впливають на політичне 

життя, відображаючи реальні чи створюючи нові чинники економічної, соціальної, 

культурної й інших сфер. Повсякденні прояви глобалізації ніби природні і неминучі, і 

часто забувається, що вони є результатом політичної діяльності урядів, і 

демократичних, і авторитарних. Ступінь демократичності глобалізації залежить від 

можливості громадян впливати на ті процеси, які пов’язані з її проявом. Створення 

певних політичних інститутів і механізмів взаємодії між ними і громадянами – основа 

для функціонування глобальної демократії. Ф. Шміттер пише, що «сучасна політична 

демократія – це така система управління, при якій правлячі несуть відповідальність 

перед громадянами за свої дії в публічній сфері і впливають на громадян не прямим 

шляхом, а через конкуренцію і співробітництво, яке здійснюють обрані представники 

громадян» [30]. Залежно від підходів до аналізу проблем політичної глобалізації і 

«розмивання» держави західних науковців можна поділити на дві групи – захисників і 

скептиків цього процесу. До захисників, які представляють радикальний апологетичний 

напрям дослідження глобалізації, входять Дж. Бхагваті [3], Т. Фрідмен [26], 

К. Омае [33]. Вони вказують на глобальну еру та її головні риси – глобальний 

капіталізм і управління в глобальному масштабі. Т. Фрідмен пише, що система 

«холодної війни» старого світу вже замінюється на нову парадигму – глобалізацію. При 

цьому слабкішою стає і розпадається міць національних урядів.   

Вчені Дж. Розенау [20], Е. Гідденс [7] і Р. Фолк – еволюціоністи – вбачають 

історичну безпрецедентність сучасної форми глобалізації, яка вимагає від держав і 

суспільств поступової адаптації до взаємозалежного і водночас дуже нестабільного 

світу. Вчені вважають, що «прозорість» міждержавних кордонів зробила сучасний світ 

взаємозалежним. Саме з цієї причини вчені, особливо прихильники неоліберальної 

парадигми, пов’язують глобалізацію із взаємною залежністю, коли, за словами Дж. Ная, 

учасники чи події в різних частинах системи впливають одне на одного. Р. Робертсон 

визначає процес глобалізації як поняття, що «належить до стиснення світу й 

інтенсифікації світової свідомості як єдиного цілого, до конкретної глобальної 

взаємозалежності й усвідомлення глобального цілого в XX ст.» [8]. Подібний підхід 

спостерігається і в Е. Гідденса, який визначає глобалізацію як інтенсифікацію 

всесвітніх соціальних відносин, що пов’язують віддалені одну від одної місцевості так, 

що те, що відбувається на місцях, формується подіями, які відбуваються за багато миль 

звідси, і навпаки – це «процес нерівного розвитку, який одночасно розчленовує і 

координує». Але якщо Е. Гідденс наполягає на тому, що глобалізація – це наслідок 

модернізації, а модерн – продукт розвитку Заходу, то Р. Робертсон вважає, що 

глобалізація не є формою вестернізації, адже незахідні цивілізації і суспільства теж є 

учасниками процесу глобалізації. 

«З погляду інституційного розвитку, – пише Е. Гідденс, – для модерніті головне 

значення мають два особливі організаційні комплекси: національна держава і діюче 

капіталістичне виробництво. Вони кореняться у специфічних рисах європейської історії 

і мають мало аналогій у попередніх періодах чи в інших культурних контекстах. Якщо 

вони, в тісному зв’язку один з одним, до цього часу поширювались по всьому світу, то 

найперше завдяки їх могутності. Ніякі інші традиційні суспільні форми не можуть 

протистояти їй, зберігаючи ізольованість від глобальних тенденцій. Чи є модерніті 

виключно західним феноменом щодо способу життя, розвитку якого сприяють ці дві 

великі перетворюючі сили? Відповідь на це питання повинна бути 

ствердною» [6, с. 119].  
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На відміну від апологетів глобалізації міжнародних відносин, скептики не лише не 

визнають її благотворність, але й неминучість реалізації. Серед них виділяються 

П. Херст, Дж. Томпсон, Г.-П. Мартін, X. Шуманн [16], П. Б’юкенен [4] та ін. Так, Г.-

П. Мартін і X. Шуманн вказують, що глобалізація, об’єднуючи світ, водночас і руйнує 

його. Управлінці інвестиційних фондів і транснаціональних корпорацій з капіталом у 

мільярди доларів, ніби анархісти XXI ст., паралізують національні держави. При цьому 

політики ведуть дерегулювання, спираючись на фінансову і промислову еліту. Так 

з’являються чергові програми жорсткої економії і масові звільнення. Бразилія, де багаті 

живуть в окремих районах, а більшість бореться за існування, стає всесвітньою 

моделлю.  

Проблема глобалізму й антиглобалізму також є предметом гострих дискусій 

вчених інших суспільних наук, підходи й оцінки яких суттєво різняться між собою. 

Філософія глобалізму представлена в роботі низкою теоретичних концепцій: «світ-

системним» підходом І. Валлерстайна, моделлю «відкритого суспільства» К. Поппера, 

геополітичним варіантом глобалізації З. Бжезинського, «торговельним ладом» 

Ж. Атталі, концепцією «кінця історії» Ф. Фукуями. Системний опис 

антиглобалістського руху далекий від завершення, а розвиток вимагає осмислення 

теорії цього соціально-політичного феномену.  

Ідеологи-теоретики антиглобалізму є й активними учасниками різних акцій руху. 

Найвідоміші з них – Л. Ларуш, С. Жижек, К. Агітон, А. Каллінікос, С. Джордж, X. Бей, 

М. Хардт, А. Негрі, Н. Кляйн, Н. Хомський, С. Хоум. Серед критиків глобалізму варто 

виділити лауреата Нобелівської премії Дж. Ю. Стігліца. У 1997–2001 рр. він як 

головний економіст і віце-президент Всесвітнього банку добре знав реальні дії 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) і переконався, що вони зазвичай 

контрпродуктивні. У своїй книзі «Глобалізація: тривожні тенденції» він аналізував 

діяльність МВФ – важливого міжнародного інституту – і зробив висновок, що 

«ринковий фундаменталізм» як теоретична основа дій МВФ давно застарів щодо 

досягнень сучасної економічної науки; запропонував внести зміни у діяльність 

міжнародних інститутів і закликав до «глобалізації з людським обличчям» [21]. 

Дж. Стігліц писав, що «глобалізація і впровадження ринкової економіки не дали 

очікуваних результатів у Росії й більшості країн, економіки яких здійснюють перехід 

від комуністичних до ринкових принципів. Захід запевняв ці країни, що нова 

економічна система принесе їм безпрецедентне процвітання. Втім, вона принесла 

безпрецедентні злидні: у багатьох відношеннях для більшості населення ринкова 

економіка затьмарила найгірші пророцтва комуністичних вождів» [22, с. 30]. 

Підвищений інтерес до цієї проблеми серед вчених пов’язаний ще й з тим, що 

поняття «глобалізація» міцно ввійшло у науковий обіг, у лексикон політиків, 

економістів, громадських діячів. Причому сприйняття глобалізації вражає своєю 

амплітудою – від захоплення щодо швидкості перебігу даного процесу і його впливу на 

життєдіяльність світової спільноти до передбачень, що глобалізація, зрештою, призведе 

до небачених конфліктів і катастрофи. Для одних вчених глобалізація – об’єктивне і 

природне явище, що відображає рівень розвитку сучасної цивілізації. Для інших 

глобалізація – форма надімперіалізму, механізм нового переділу світу, інструмент для 

нав’язування іншим країнам і народам західних неоліберальних цінностей. Втім, 

глобалізація – проблема, яка викликає гострі суперечки, що торкаються інтересів 

мільярдів людей, дає нові надії чи породжує нові загрози і ризики [2].  

Висновки. Таким чином, вважаємо, що глобалізація становить процес, який веде 

до утворення єдиної загальносвітової (глобальної) економічної, політичної, фінансової, 

торговельної, інформаційної й інших систем. До безперечних факторів відносять: 

зростаючий взаємозв’язок людей, суспільних інститутів і держав; зростаючий вплив на 
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державну політику зовнішніх факторів (екологічних, політичних і економічних); 

формування єдиних просторів (фінансового, відтворювального, інформаційного, 

науково-технологічного), для яких характерні неоднаковість інтенсивності, форм і 

масштабів тощо.  

Сучасна глобалізація набула небаченої раніше масштабності перетворень, які 

охопили всю планету, все людство, вплинула на зародження та результати докорінних 

соціальних змін у посткомуністичних країнах. Вона не була запланована і організована 

якимось диспозиційним центром. Глобалізація не є наслідком будь-яких навмисних дій, 

рішень держав, наддержавних організацій. Це передусім результат об’єктивної, 

нескоординованої активності безлічі економічних, політичних, ідеологічних тощо 

суб’єктів різного масштабу. Її процеси розгортаються на різних рівнях, охоплюючи всі 

сторони життя суспільств на всіх континентах, виводячи людство, з безліччю 

драматичних проблем, на нову, більш високу і сприятливу для нього орбіту. 

Міжнародний капітал стимулює і спрямовує вигідні йому процеси у своїх інтересах. 
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