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АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано погляди відомих учених на
рушійні сили та причини розвитку сучасного процесу глобалізації
економіки. Розглянуто основні характеристики цього процесу –
зростання світової торгівлі, мобільності фінансового капіталу, де-
далі більшу роль ТНК, розвиток мережних технологій та Інтерне-
ту, та ін. Проаналізовано позитивний вплив глобалізації на розви-
ток продуктивних сил та розвиток людини. Розглянуто проблеми,
що виникають в умовах зростання взаємозалежності в глобалізо-
ваному світі, серед яких проблеми екології, безпеки, зростання
нерівномірності соціально-економічного розвитку країн і реґіонів
світу та ін. Аргументовано необхідність створення системи глоба-
льного управління.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Глобалізація економіки, інтернаціоналіза-
ція, світова торгівля, фінансовий капітал, транснаціональні кор-
порації, інформаційна економіка, економіка знань, конкурентосп-
роможність, інтелектуальний капітал, міжнародні організації.

Глобальна економіка:
витоки, рушійні сили і динаміка

За останні два десятиріччя глобалізація стала однією з центра-
льних проблем суспільствознавчих, економічних, філософських,
історичних, соціологічних і політологічних досліджень науковців
усього світу. Проте й понині глобалізація залишається найбільш
обговорюваною й водночас недостатньо вивченою тенденцією су-
часного світу. Тому особливо актуальним є теоретичне вивчення
цього процесу та прогнозування його можливих наслідків. У да-
ній статті й поставлено завдання проаналізувати погляди відомих
учених світу щодо рушійних сил, особливостей та тенденцій роз-
витку сучасного процесу глобалізації.

Вже нині можна стверджувати, що процес глобалізації має не-
однозначний вплив на розвиток продуктивних сил, людського су-
спільства, країн та реґіонів світу. Тому надто важливим є не лише
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вивчення впливу цього процесу на всі сторони людського буття, а
й розробка механізмів управління глобальними процесами на на-
ціональному та глобальному рівні з метою запобігання загострен-
ню суперечностей у сучасному світі. Саме цим актуальним про-
блемам присвячена дана стаття.

На рубежі ХХІ ст. в розвитку людської цивілізації чітко ви-
явилися тенденції до зближення країн і народів, до формування
єдиного економічного та інформаційного простору, які почали на-
зивати терміном «глобалізація». Проблеми глобалізації стали
предметом детального дослідження багатьох фахівців різних га-
лузей науки. Одними з перших розгорнули всебічне дослідження
механізмів глобалізації представники школи «міжнародної полі-
тичної економії» – С. Стрендж, Е. Геллайнер, Р. Андергілл,
Ф. Черні, Л. Вейс, Т. Пемпел, Т. Скопол, П. Евенс, Д. Гелд,
П. Катценштайн і ін. У даний час уже накопичений значний до-
свід дослідження та написано багато книг із проблем глобалізації,
але все ще єдиної думки з багатьох питань не досягнуто.

Навіть видатні вчені, інтелектуальні та духовні лідери сучас-
ності характеризують її по-різному. Так, говорячи про глобаліза-
цію, наприклад, З. Бжезинський пов’язує її з настанням періоду
глобальної смути, С. Гантингтон – із прийдешнім зіткненням ци-
вілізацій, К. Санторо – із загрозою планетарного хаосу, Іоанн
Павло ІІ – з рухом суспільства до нового тоталітаризму,
І. Валлерстайн – із кінцем лібералізму, а Дж. Сорос – із капі-
талістичною загрозою демократії з боку необмеженого лібералізму
та ринкової стихії1.

Існує також популярна політична ідеологема, відповідно до
якої під глобалізацією розуміють формування, в основному з іні-
ціативи Заходу, наднаціональних структур, що посилюють конт-
роль над економічними і політичними процесами сучасного світу.

Як відзначають науковці, глобалізацію виявилося важко ви-
значити концептуально та показати емпірично. Проте існує сфор-
моване розуміння рушійних сил, сутності і проблем даного проце-
су. Нині вже можна стверджувати, що це історичний процес,
який охоплює весь світ. У зв’язку з цим Б. Баді відзначає наяв-
ність трьох вимірів глобалізації: глобалізація як безперервний іс-
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торичний процес, глобалізація як гомогенізація й універсалізація
світу та глобалізація як руйнування національних кордонів2. На
розмивання економічних, соціальних, політичних меж держав як
ключову характеристику глобалізації вказують також К. Роулі
(Велика Британія) і Д. Бенсон (Австралія)3.

Чимало вчених справедливо пов’язує глобалізацію з якісно но-
вими рівнями інтегрованості, цілісності і взаємозалежності світу.
Процес глобалізації передбачає формування взаємозалежного сві-
ту, в якому стираються географічні межі соціальних і культурних
систем і самі люди дедалі більшою мірою усвідомлюють зникнен-
ня подібних кордонів. Тож глобалізацію можна визначити як ста-
новлення єдиного світу – цілісного і за своїми загальними кон-
турами, і за внутрішнім взаємозв’язком взаємозалежних компонен-
тів. Сам процес характеризується посиленням єдності людства.

Нову якість суспільного буття у світі, що глобалізується, відзна-
чають російські економісти А. Володін і Г. Широков, розглядаючи
глобалізацію як «комплексне геоекономічне, геополітичне та геогу-
манітарне явище, що має могутній демонстраційний ефект на всі
сторони життєдіяльності країн, що втягуються в цей процес»4.

Іноді глобалізація ототожнюється зі становленням глобальної
економіки, але цей термін застосовується однаковою мірою до
економіки, політики, права, культури й інших сфер суспільного
життя. Однак саме глобалізація економіки утворює основу всіх
глобалізаційних процесів, служить двигуном і дає імпульс розви-
тку процесу. Інші сфери суспільного життя є інерційнішими, ніж
економіка, і за своїми темпами та глибиною глобалізація в цих
галузях істотно поступається глобалізації економіки. Це поясню-
ється тим, що глобалізація в царині політики, культури, у соціа-
льній сфері наштовхується на національні бар’єри, що важко пе-
ребороти в силу існування національного суверенітету, традицій,
менталітету, духовних цінностей нації. Поширення глобальних
тенденцій і на ці сфери зажадає чимало часу та зусиль світового
співтовариства на національному і глобальному рівні. Саме тому
глобалізація економіки стала предметом дослідження набагато ра-
ніше і вивчена набагато ґрунтовніше від інших сфер, а всебічність
і глибина аналізу значно перевершують те, що досягнуто в інших
ділянках.

Існують різні погляди на витоки процесу глобалізації. Так, є
дослідники, які дотримуються ширшого трактування глобалізації
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як процесу, іманентного людству, вважаючи що в процесі його
еволюції ідея глобалізму настійливо, так або інакше, заявляла
про себе в доісторичну, історичну та в постісторичну епохи5.

Цікавим є з цього погляду твердження Дж. Сороса, який від-
значає, що глобальна капіталістична система не є чимось новим.
Її історія бере початок у ганзейському союзі та в італійських міс-
тах-державах, де різні політичні одиниці поєднувалися комерцій-
ними та фінансовими зв’язками. Але глобальний капіталістичний
режим, що панує нині, вирізняється певними новими рисами. Од-
на з таких рис – це швидкісність комунікацій, хоча щодо її нові-
тності існують певні сумніви: у ХІХ ст. винахід телефону і теле-
графу уявлявся не меншим прискоренням, аніж розвиток
комп’ютерних комунікацій нині6.

Деякі вчені (Р. Болдуїн, Ф. Мартін та ін.) у своїй концепції
історії глобалізації пов’язують її витоки зі створенням національ-
них держав на етапі промислової революції наприкінці ХVІІІ ст.
Найпоширенішою є думка, згідно з якою початком формування
глобальної спільноти вважається процес інтернаціоналізації в кі-
нці ХІХ – на початку ХХ ст. (її поділяють М. Чешков, Н. Симо-
нія, Г. Шахназаров та ін.)7. Безперечно, історичний попередник
глобалізації – інтернаціоналізація, що є початковим періодом
міжнародного руху капіталів, товарів, людей і ідей, що заклала
основи цілісності світового простору. Інтернаціоналізація вироб-
ництва й обміну розвивалася протягом кількох сторіч. Завдяки
великим географічним відкриттям ХV–ХVІІ ст. до міжнародної
торгівлі були залучені країни та континенти, що сприяло істотно-
му зростанню її обсягів і посиленню міжнародних зв’язків. У
процесі розвитку промислова революція і виникнення великого
капіталу сприяли посиленню міжнародної міграції фінансового
капіталу та робочої сили. Найінтенсивніше процес інтернаціоналі-
зації господарського життя розвивався наприкінці ХІХ – початку
ХХ ст. У той період розвиток пароплавства та залізниць сприяв
інтенсивному розвитку транспорту, а швидке зниження транспор-
тних витрат і митних тарифів стимулювало зростання світової то-
ргівлі. Так, в останню чверть ХІХ ст. обсяги світової торгівлі
зросли в 2,1 разу. У 1900–1913 рр., у час зростання світового
виробництва більше ніж на 40 %, фізичні обороти світової торгів-
лі зросли на 62 %. Інтенсифікувалися фінансові потоки: в остан-
ню чверть ХІХ ст. іноземні капіталовкладення зросли в 2,3 разу,
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а в 1900–1913 рр. – подвоїлися8. У 1913 р. третина британських
капіталів була розміщена на заморських територіях. Значно зросла
міграція населення: за 100 років, починаючи з 1820 р., близько 60
млн європейців переселилися у Новий Світ, 3/5 з них – до США9.
Відбувалося зближення стандартів і в соціальній сфері: швидко
зближувалися рівні цін, заробітної плати і рівень життя в Західній
Європі та США. Почалося формування трансатлантичних ринків.

Зростання взаємозалежності і цілісності світу в цей період дає
підстави деяким дослідникам виділити так звану протоглобаліза-
цію, розвиток якої припадає на середину ХІХ – початок ХХ ст.
(до першої світової війни) і яка поширювалася на атлантичний
світ, Європу та Північну Америку. На підставі таких показників,
як світова торгівля, вивіз капіталу, золотий стандарт, вони ствер-
джують, що на початку ХХ ст. світ був більш глобалізований, ці-
лісний та однорідний ніж у його середині10. Але аналіз якісних
змін, що відбуваються у світовій економіці в умовах розвитку
глобалізації, дає підстави вважати, що економічна глобалізація є
продовженням і розвитком процесу інтернаціоналізації господар-
ського життя, знаменуючи собою його перехід у якісно нову ста-
дію. Лише в ХХ ст. масштабний процес господарського розвитку
привів до утворення блоків і союзів держав, гігантських корпора-
цій, переділу світу. Перетворення спільності націй у щільну ме-
режу взаємодій не тільки держав, а й інших активних суб’єктів
різного масштабу, має своїм результатом появу особливого типу
інтернаціоналізації, що її доречно називати глобалізацією11. З
цього приводу Ю.Шишков відзначає, що глобалізація являє со-
бою нову, більш просунуту стадію давно відомого процесу інтер-
націоналізації (транснаціоналізації) різних аспектів суспільного
життя12. На цій новій стадії на грані 1960–70 рр. процеси інтер-
націоналізації суспільного життя, що у своїх витоках мали споча-
тку осередковий характер, охоплюють усе світове співтовариство,
досягаючи планетарних масштабів.

У цьому зв’язку можна погодитися з російським ученим
В. Кувалдіним, який відзначає, що «коріння глобалізаційних
процесів іде глибоко в товщу історії, усе-таки глобалізація – фе-
номен ХХ століття»13. Цю думку про витоки процесу глобалізації
поділяє більшість дослідників.

                      
8 Синцеров А. Длинные волны глобальной интеграции. – МЭиМО, 2000, № 5. – C. 56–66.
9 «The Economist», January 8 2000, р. 97.
10 O’Rourke K., Williamson J. Globalization and History. Cambridge, Mass., L., MIT Press,

1999.
11 Мегатренды мирового развития. – С. 8–9.
12 Шишков Ю. О гетерогенности глобалистики и стадиях ее развития. – МэиМО, № 2,

2001. – С. 57.
13 Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. – С. 32.
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З’ясування сутності глобалізації вимагає виділити ті її нові ри-
си, яких не було чи раніше вони не були досить розвинуті. Для
цього слід розглянути основні показники глобалізованості світової
економіки. Російський економіст С. Долгов вважає, що її можна
визначити за допомогою таких показників, як:

— обсяг інтернаціоналізованого (міжнародного) виробництва
товарів і послуг, темпи його зростання порівняно з обсягом і тем-
пами росту всього валового продукту світу;

— обсяг і динаміка прямих іноземних інвестицій порівняно з
обсягом і динамікою всіх інвестицій;

— обсяг і динаміка міжнародної централізації капіталу (у ви-
гляді міжнародних злиттів і поглинань компаній) порівняно із за-
гальними даними про централізацію капіталу;

— обсяг і динаміка великих, комплексних міжнародних інвес-
тиційних проектів порівняно із загальними масштабами подібних
проектів;

— обсяг міжнародної торгівлі товарами та послугами і темпи її
росту порівняно з валовим продуктом;

— дані про міжнародні операції з патентами, ліцензіями, ноу-хау;
— обсяг і динаміка міжнародних операцій банків і інших кре-

дитних установ порівняно із загальним обсягом та динамікою всіх
їхніх операцій;

— обсяг і динаміка міжнародних фондових ринків порівняно із
загальним обсягом цих ринків та темпами їхнього зростання14.

Узагальнення якісних і кількісних змін, що відбуваються у
світовій економіці в умовах глобалізації, дозволяє виділити її ос-
новні елементи, якими є міжнародна торгівля, транснаціональні
корпорації та міжнародні фінанси. Як візначає Дж. Сорос, «При-
кметна риса глобальної капіталістичної системи – … мобільність
капіталу, інформації та підприємництва»15.

Глобалізація насамперед супроводжується бурхливим розвит-
ком торгових зв’язків. У 90-і рр. минулого сторіччя світове виро-
бництво виросло на 20 %, а світова торгівля – більше ніж на
70 %16. В останні роки минулого століття світовий експорт збіль-
шувався в 1,5–2 рази швидше валового продукту. При цьому не-
обхідно відзначити ту обставину, що відрізняє інтенсивний розви-
ток торгівлі на початку ХХ ст. і в його кінці, – це зростання
частки експорту в ВВП країн світу. Так, у 2001 р. експорт това-
рів і послуг у ВВП становив, наприклад, 84 % у Бельгії, 88 % –
на Мальті, 95 % – в Ірландії. Водночас для багатьох країн світо-

                      
14 Долгов С. И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление. – М., Эконо-

мика, 1998. – C. 78.
15 Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. – С. 126–127.
16 «The Economist», November 11 2000, р. 109.
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вий ринок стає визначальною умовою функціонування національ-
ної економіки, за якої (умови) обсяг експорту перевищує ВВП
країни. Йдеться про експортоорієнтовані країни, де відповідна
частка сягнула: 116 % у Малайзії, 144 % – у Гонконгу, 156 % –
у Люксембурзі, 174 % – у Сингапурі17.

Другою важливою рисою глобальної економіки є бурхливий
розвиток транснаціональних корпорацій. Характеризуючи перехід
від процесу інтернаціоналізації до глобалізації світової економіки,
професор соціології з Університету Дьюка Г. Джереффі бачить
їхню основну відмінність у «функціональній інтеграції та коорди-
нації в міжнародних масштабах різних видів діяльності»18. На-
прикінці ХХ століття у світі нараховувалося близько 53 тис. ТНК
із 450 тис. іноземних філій та обсягом глобальних продажів у
розмірі 9,5 трлн дол., на які припадало приблизно 20–30 % за-
гальносвітового виробництва і 66–70 % світової торгівлі19. Нині
500 найбільших ТНК забезпечують понад 1/4 загальносвітового
виробництва товарів і послуг, їхня частка в експорті промислової
продукції сягає 1/3, а в торгівлі технологіями й управлінськими
послугами – 4/520.

Найдинамічніші процеси в умовах розвитку глобалізації відбува-
ються у фінансовій сфері. Як відзначає Дж. Сорос, глобальна еконо-
міка характеризується не лише вільною торгівлею товарами та послу-
гами, але й – навіть більшою мірою – вільним рухом капіталу.
Процентні ставки, курси валют та біржові ціни у різних країнах тісно
пов’язані між собою, а глобальні фінансові ринки потужно вплива-
ють на економічні умови. З огляду на ту вирішальну роль, яка нале-
жить міжнародному фінансовому капіталові в долі кожної країни, ці-
лком доречно говорити про глобальну капіталістичну систему21.

Розвиток міжнародних фінансових ринків дістав значний по-
штовх у 80-і рр. Незважаючи на періодичні кризи, розвиток між-
народних ринків капіталу можна охарактеризувати як глобаль-
ний. Річна торгівля валютою сягає близько 400 трлн дол., у
80 разів перевищуючи світову торгівлю товарами (у 1973 р. це
співвідношення було дворазовим)22. Обороти на міжнародному
фондовому і валютному ринках у десятки, а то й сотні разів пе-
ревищують торгові обороти. Експорт капіталів у вигляді прямих
інвестицій зростає в 2–3 рази швидше, ніж світова торгівля.

                      
17 UNDP. Human Development Report 2003. – New York – Oxford: Oxford University

Press, 2003. – C. 286–289.
18 Vellinga M.The Dialectics of Globalization.Boulder, Col. (USA), Oxford (UK); Westview

Press, 2000. – Р. 3.
19 Постиндустриальный мир и Россия. – М., Эдиториал, 2001. – C. 67.
20 Мегатренды мирового развития. – С. 43.
21 Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. – С. 123.
22 Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. – С. 53.
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Та головні якісні зміни у світовому розвитку пов’язані з новим
науково-технічним переворотом кінця ХХ століття. Ці зміни ма-
ють вплив на розвиток продуктивних сил, виробничих відносин,
розвиток людини, конкурентоспроможність нації та ін. Це зумов-
лено тим, що у глобальній економіці інтелект і знання стають
безпосередньою продуктивною силою, а інформація і техноло-
гії – найважливішими економічними активами. У середині 90-х
рр. у країнах постіндустріального Заходу була створена основа
для поступального розвитку – економіка, що базується на виро-
бництві, використанні та споживанні знань. Тому постіндустріа-
льну господарську систему визначають як систему, базовану «на
виробництві та споживанні знань». Економіка, що ґрунтується на
знаннях, різко знижує роль таких основних факторів виробницт-
ва, як природні ресурси, основні фонди, витрати виробництва
тощо. Вони вже не визначають тієї цінності, що споживачі визна-
ють за тим чи іншим продуктом. Економіка перетворюється на
систему, що функціонує на основі виробництва та обміну знання-
ми. Японський дослідник Т. Сакайя вважає, що нині ми вступає-
мо в новий етап цивілізації, на якому рушійною силою є цінності,
створювані знаннями, і саме тому називає цей етап суспільством,
що базується на цінностях, створюваних знаннями23.

Поряд з такими традиційними показниками національної могу-
тності, як територія, населення, рівень економічного розвитку,
величина армії, науково-технічна база, глобалізація висуває на
перший план нові фактори – інформаційно-комунікаційний по-
тенціал, становище на світових фінансових ринках, швидкість
освоєння нових технологій та ін. Знання стало не лише найваж-
ливішим виробничим чинником, а й фактором росту міжнародної
конкурентоздатності та процвітання нації.

Фундаментом глобального суспільства, що формується, стає
«нова економіка», яку часто-густо називають «економікою
знань», наголошуючи на особливій ролі науки та освіти в розвит-
ку сучасного виробництва24. Тепер у країнах ОЕСР понад поло-
вина ВВП створюється в інтелектуальноємному виробництві. У
наукових відкриттях останніх десятиліть найважливіші результа-
ти мали прориви в дослідженні фізики твердого тіла і генетиці,
що заклали основи сучасних технологій в інформатиці, засобах
зв’язку, медицині, сільському господарстві. Інформаційна рево-
люція, що базується на поєднанні комп’ютера з телекомунікацій-
ними мережами, на думку багатьох учених, може мати такі самі

                      
23 Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего. Новая постиндуст-

риальная волна на Западе: Антология. – Под. ред. Иноземцева В. Л. – М., Academia, 1999.
– С. 337–371.

24 Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. – С. 48.
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наслідки, як свого часу парова машина чи електродвигун. Інфор-
маційна революція у поєднанні з біотехнологією, робототехнікою,
створенням АСУ, новими засобами пересування революціонізува-
ла виробництво, обмін і споживання.

Феноменом глобального світу стали Інтернет й інформаційні
технології. Професор Каліфорнійського університету М. Кастельс
відзначає, що в останні два десятиліття у світі з’явилася економі-
ка нового типу, яку він називає інформаціональною та глобаль-
ною. «Інформаціональна економіка... полягає в глибокому поліп-
шенні технології та використанні знань і інформації у всіх
процесах матеріального виробництва та розподілу на основі гіга-
нтського стрибка вперед»25. Нові інформаційні технології дозво-
ляють миттєво переміщувати інформацію та багатомільярдні суми
коштів у будь-який кінець світу, а швидкість поширення великих
обсягів інформації набагато перевищує можливості пересування
товарів і людей, у результаті чого створюється глобальний інфо-
рмаційний простір, що швидко освоюється людиною.

Згідно з прогнозами, світовий обсяг послуг, наданих комерцій-
ними підприємствами споживачам за допомогою електронної тор-
гівлі в 2004 р., становитиме 233 млрд дол. (порівняно з 25 млрд
дол. у 1999 р.)26. Передбачається також, що чисельність користу-
вачів Інтернету, яка дорівнює нинв 500 млн осіб, до 2005 р. сягне
майже 1 млрд осіб27.

Інтенсивність інформаційних потоків багаторазово прискорює
глобальне поширення знань і технічних досягнень, а тому їх мо-
жна розглядати як новий стратегічний ресурс людства.

Суттєві зміни в умовах розвитку глобалізації економіки торка-
ються людини, яка є носієм інтелекту, знань, досвіду, а отже го-
ловним ланцюгом «нової економіки». На початку 1990-х рр. в
економічній теорії виникла концепція інтелектуального капіталу.
Науково-теоретичного статусу цьому поняттю надали Т. Стюарт
(США) та Л. Едвінсон (Швеція). В даний час є різні визначення
інтелектуального капіталу, але найповніше його сутність розкри-
ває визначення, дане Д. Клейном і Л. Прусаком: інтелектуальний
капітал – це інтелектуальний матеріал, що формалізований, за-
фіксований та використовується для виробництва більш цінного
майна28.

                      
25 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. – М.:

ГУ ВШЭ, 2000. – С. 104.
26 UNDP. Human Development Report 2001. – New York – Oxford: Oxford University

Press, 2001. – C. 41.
27 UNDP. Human Development Report 2002. – New York – Oxford: Oxford University

Press, 2002. – С. 48.
28 Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. – NY: Doubleday,

1997.
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Дослідження у сфері інтелектуального капіталу переконливо сві-
дчать про значно більшу цінність інтелектуальних фондів компаній
порівняно з їхніми матеріальними ресурсами. Так, професор Колу-
мбійського університету Ф. Ліхтенберг підрахував, що долар, ви-
трачений на дослідження та розробки, приносить у вісім разів біль-
ший прибуток, ніж долар, вкладений у техніку. Подібних
результатів дійшли й інші дослідники. Зокрема, Ч. Генді (Велика
Британія) стверджує, що інтелектуальний капітал корпорації, як
правило, у 3–4 рази перевищує вартість її матеріальних доходів. А
за підрахунками Л. Едвінсона, співвідношення інтелектуального ка-
піталу до сукупної вартості матеріальних засобів виробництва та фі-
нансового капіталу коливається в межах 5:1–6:129.

Отже, основою «нової економіки» поступово стають не основні
фонди та навіть не управлінський ресурс, а людський капітал і дедалі
частіше – критичне число творчих особистостей в організації. Почи-
наючи із середини 1970-х рр., розвиток інформаційної економіки ви-
кликав підвищення попиту на працівників, які володіють розвинутим
інтелектом і доброю освітою, а також обумовив нечуване розширення
можливостей творчої самореалізації особистості. Виробництво та ви-
користання знання формують нову мотиваційну парадигму і, на дум-
ку багатьох учених, стають основою становлення в суспільстві нових
соціальних груп, що мають основні ознаки класів30. Більш того, у
постіндустріальному суспільстві працівники інтелектуальної сфери
утворюють домінуючий клас нового суспільства.

Цей клас інтелектуалів має свої відмітні риси. По-перше, у мі-
ру підйому технологічного рівня та підвищення кваліфікації пра-
цівників спостерігається тенденція зростання добробуту тієї їхньої
частини, що виявляла здібності, які помітно перевищували серед-
ні для цілого масиву зайнятих. Окремі індивіди, соціальні групи
та нації, що користуються перевагами технологічного прогресу,
розпоряджаються багатством, яке вони не привласнили шляхом
експлуатації, а створили своєю творчою діяльністю. У цьому від-
ношенні показовим є приклад США, де нині лише кожен 15-й з
тих, хто складає 1 % найзаможніших американців, одержує свої
доходи як прибуток на вкладений капітал, тоді як більше полови-
ни представників даної групи працює на адміністративних поса-
дах у великих компаніях, майже третина представлена практику-
ючими юристами та лікарями, а інша частина складається з
людей творчих професій, включаючи професорів і викладачів31.

                      
29 Эдвинсон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости

компании. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. Иноземцева –
М., Academia, 1999. – С. 448–464.

30 Мегатренды мирового развития. – С. 30.
31 «The Economist», February, 8 1997. – P.57.
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По-друге, економічний прогрес ХХ ст. у розвинутих країнах
сприяв задоволенню базових матеріальних потреб людини, і
останні десятиліття ознаменувалися різкою зміною мотивів його
реалізації. Матеріалістичні мотиви, пов’язані з підвищенням осо-
бистого добробуту, якими людина керувалася протягом багатьох
століть, дедалі більше поступаються місцем нематеріалістичним,
які визначаються прагненням до вдосконалення та максимальної
самореалізації особистості.

По-третє, змінюється сама організація праці, оскільки їй почав
бути притаманним інтелектуальний характер. Традиційну компа-
нію, що виступала інструментом класового панування, й організо-
вану у відповідності із чіткою ієрархією, змінила спершу адапти-
вна, а потім креативна корпорація, що передбачає співробіт-
ництво32. Крім того, у сучасних умовах спостерігається зростання
числа різноманітних венчурних середніх, дрібних і мікропідпри-
ємств аж до феномена людина-підприємство. З розвитком високо-
технологічних секторів економіки й Інтернету виникли також нові
можливості для автономної діяльності людини – відкрилася пер-
спектива виробництва готового інформаційного продукту і його
реалізації на ринку, що не вписується в класичну капіталістичну
організацію виробництва33.

Нарешті, соціальні тенденції останніх десятиліть свідчать, що
суспільство, яке ефективно використовує результати технологіч-
ного прогресу та ставить перед собою постматеріалістичні цілі й
культивує надутилітарні мотиви діяльності, рухається до нарос-
тання безпрецедентної майнової нерівності. Її причини криються у
відмінностях людей у рівні їх здібностей, таланту, освіченості та
працьовитості. Представники класу інтелектуалів привласнюють
дедалі більшу частку національного багатства, керуючись неути-
літарними мотивами, тоді, як представники інших класів і груп
не можуть забезпечити собі гідного існування або лише намага-
ються піднести рівень свого життя. Така нерівність із позицій
етики може бути визнана справедливою, проте соціальне проти-
річчя, що при цьому має місце, може мати серйозні та непередба-
чувані наслідки порівняно із суперечностями класового суспільст-
ва індустріальної епохи.

В умовах розвитку глобальної економіки змінюються й пріори-
тети в політиці забезпечення міжнародної конкурентоспроможнос-
ті. Для переходу від індустріальної економіки до суспільства
знань і забезпечення успішної конкуренції в постіндустріальному
світі, в якому в епоху мережних технологій кожна країна повинна
                      

32 A. I. Neklessa, «Globalization and the New Geo-economic Peacebmilding
www.archipelag.ru/text/496.htm.

33 Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. – C. 67–74.
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мати у своєму розпорядженні потенціал для сприйняття та адап-
тації глобальних технологій з урахуванням національних потреб,
необхідні розвинута продуктивність і творчий потенціал робочої
сили, відповідні матеріальні умови, певна культура мислення. Це
вимагає якісно нового рівня вкладень на цілі розвитку та розши-
реного відтворення гуманітарного капіталу. Тому найефективні-
шою формою нагромадження стає розвиток кожною людиною
власних здібностей, а найвигіднішими інвестиціями – інвестиції
в людину, її знання та здібності.

Розвиток науки й навіть просте копіювання іноземних техноло-
гій передбачає пріоритетність розвитку національної системи осві-
ти. Тому в багатьох країнах витрати на розвиток освіти посідають
одне з пріоритетних місць у структурі державних витрат. Так, у
більшості розвинутих країн вони становлять 5–6 % ВВП, при
цьому досягаючи у Швеції 7,8 % та у Данії – 8,2 %33. Високі по-
казники відповідних витрат мають місце й у деяких інших країна:
в Ізраїлі – 7,3 %, Естонії – 7,5 %, Кубі – 8,5 % та в Саудівсь-
кій Аравії – 9,5 %34.

У багатьох країнах державні витрати на освіту доповнюються
фінансуванням із приватних джерел. Наприклад, у США лише на
підвищення освітнього рівня своїх співробітників приватні амери-
канські компанії витрачають близько 30 млрд дол. щорічно, що є
сумарним асигнуванням на всі напрямки наукових досліджень у
Росії, Китаї, Південній Кореї та на Тайвані35.

Останнім часом примітною тенденцією стала особлива увага до
підготовки фахівців у царині математики, природничих і прикла-
дних наук. Так, наприкінці 90-х рр. частка студентів, які навча-
лися за цими спеціальностями, становила 37 % у Фінляндії,
38 % – у Литві, Хорватії та Македонії, 42 % – у Казахстані,
43 % – у Словаччині та Чилі, 44 % – у Молдові, 48 % – у Росії
та Грузії, 50 % – в Алжирі та 53 % – у Гонконгу36.

Розвиток нових технологій обумовлює зростання витрат на на-
укові дослідження та розробки. Протягом 90-х рр. країни ОЕСР
витрачали на НДДКР у середньому близько 400 млрд дол.37. Ни-
ні частка одних лише США становить 44 % загальносвітових ви-
трат на ці цілі, тоді як держави Латинської Америки й Африки у
сукупності забезпечують менше 1 %38. У 1996–2000 р. витрати на
НДДКР як частка у ВНП становили, наприклад, у країнах Схід-

                      
33 UNDP. Human Development Report 2003. – C. 266–269.
34 UNDP. Human Development Report 2003. – New York – Oxford: Oxford University

Press, 2003. – C. 266–269.
35 Мегатренды мирового развития. – С. 33.
36 UNDP. Human Development Report 2003. – С. 270–273.
37 Мегатренды мирового развития. – С. 33.
38 Там же, с. 33.
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ної Азії і Тихоокеанського реґіону в середньому 1,5 %, країнах
Центрально-Східної Європи та СНД – 0,9 %, країнах ОЕСР –
2,6 %, при цьому вони перевищили 3 % в Японії і Фінляндії та
досягли 3,8 % у Швеції39. Але такі значні витрати на освіту, нау-
кові дослідження та розробки, а також у цілому на розвиток гу-
манітарного капіталу, характерні лише для високорозвинутих
краї. А решта країн не має можливості розвивати наукові дослі-
дження з багатьох напрямків, зокрема – з пріоритетних.

Узагальнюючи перелічені прояви глобалізації, відомий росій-
ський дослідник, академік О. Богомолов наголошує, що «бурхли-
вий розвиток комп’ютерної техніки й електронних телекомуніка-
цій, поява високошвидкісного та економічнішого транспорту різко
наблизили один до одного всі континенти й держави, створили
необхідні передумови для стрімкого наростання транскордонних
обмінів. Переміщення з країни до країни потоків товарів і послуг,
капіталу та людей, глобальні системи комунікацій і інформації,
діяльність міжнародних економічних і фінансових організацій та
корпорацій утворюють тканину глобальної економіки, до якої бі-
льшою чи меншою мірою вплітаються усі без винятку національні
економіки»40.

Оцінюючи позитивний вплив процесу глобалізації на розвиток
країн і реґіонів світу, лауреат Нобелівської премії Д. Стігліц за-
значає, що відкриття нових ринків для міжнародної торгівлі до-
помогло багатьом країнам здійснити швидке економічне зростан-
ня. Стимульоване експортом зростання було центральним
пунктом промислової політики, що збагатило значну частину Азії
та суттєво поліпшило життя мільйонів. Завдяки глобалізації збі-
льшилася тривалість життя у багатьох народів світу, підвищився
їхній життєвий рівень. Глобалізація зменшила почуття ізоляції,
яке гостро відчувалося в країнах, що розвиваються, і відкрила
багатьом із них доступ до знань у такому масштабі, що є на поря-
док вищим від можливостей навіть найбагатших громадян будь-
якої країни сто років тому41.

Проблеми та перспективи сучасної глобалізації

Дослідження сучасного процесу глобалізації свідчать, що гло-
бальна економіка не є економікою планетарного масштабу, тобто
вона не охоплює всі економічні процеси, території та людей, хоча
й має вплив на все людство. На сегментарний характер глобаль-
                      

39 UNDP. Human Development Report 2003. – С. 274–277.
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ної економіки вказує чимало закордонних дослідників. Зокрема,
М. Кастельс відзначає, що «незважаючи на планетарний ефект
від глобальної економіки, її існування та форми торкаються лише
окремих сегментів й економічних структур, країн та реґіонів про-
порційно конкретному становищу країни чи реґіону в міжнарод-
ному поділі праці»42.

Звичайно, світ завжди був неоднорідним та характеризувався
значною нерівномірністю соціально-економічного розвитку країн і
реґіонів. Але вже тепер стає очевидним, що «глобальна економіка
характеризується фундаментальною асиметрією між країнами за
рівнем їхньої інтеграції, конкурентному потенціалу та частці ви-
год від економічного зростання43. Ця нерівномірність розвитку у
сучасному світі прослідковується за всіма напрямками. Зупини-
мося лише на окремих з них.

Сучасна епоха характеризується наявністю глибокої асиметрії
у світовій економіці та її соціальній структурі. З одного боку, ви-
діляється невелика група країн із високим і середнім рівнем циві-
лізаційного розвитку (країни ОЕСР), а з іншого – велике число
країн, що розвиваються, які перебувають на початкових стадіях
індустріальної та науково-технічної цивілізації. Технологічні но-
вовведення, що є основою національного багатства постіндустріа-
льних держав, часто-густо не можуть бути ефективно ні впрова-
джені, ані скопійовані в рамках індустріальних чи аграрних
суспільств, але тільки на основі таких нововведень можливий по-
ступальний розвиток. У цьому криється найважливіша з причин
розширення прірви, що намітилося в останні роки, між розвину-
тими країнами Заходу та всіма іншими державами світу.

У результаті значної нерівномірності розвитку в кінці ХХ ст.
постіндустріальний Захід став зосередженням наукового потенці-
алу людства. Посідаючи провідні позиції майже за всіма напрям-
ками НТП, ці країни мають значні переваги в галузі відкриттів,
винаходів, отримання патентів і ліцензій, мають величезну техно-
логічну перевагу, цілком домінують у фундаментальних і прикла-
дних дослідженнях. На початку 90-х рр. у 10 найрозвинутіших
країнах було зосереджено 84 % світових НДДКР, вони володіли
80,4 % світової комп’ютерної техніки, забезпечували 90,5 % висо-
котехнологічного виробництва44. Нині вони володіють 97 % зареє-
строваних у світі патентів і мають понад 90 % транскордонних
доходів від патентів і ліцензій.

У 90-х рр. минулого століття залежно від критеріїв, що вико-
ристовувалися для визначення інтелектуального рівня економічної
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діяльності (питома вага високотехнологічних галузей; частка ви-
трат на дослідження та розробки, на програмне забезпечення й
освіту у ВНП; відсоток висококваліфікованої робочої сили), лі-
дирували Японія, Швеція, Німеччина і США45.

Показовим у цьому відношенні є розподіл кількості користува-
чів Інтернету по країнах світу. Наприкінці 90-х р. 88 % користу-
вачів жили в розвинутих країнах з населенням 15 % світового,
зокрема у США та Канаді, де проживає 5 % світового населення,
було зосереджено понад 50 % користувачів Інтернету46. У 2001 р.
на 1 тис. чол. населення користувачів системи Інтернет у серед-
ньому припадало: в країнах, що розвиваються, 26,5; в найменш
розвинутих країнах – 1,8; у країнах Африки на південь від Са-
хари – 7,8; у країнах Центрально-Східної Європи та СНД –
42,8; країнах Східної Азії і Тихоокеанського реґіону – 41,4;
країнах ОЕСР – 332, проте в США і Швеції їх кількість пере-
вищила 500 та досягла 599 в Ісландії47.

Дещо інша картина спостерігається за таким показником інно-
ваційної діяльності, як експорт високих технологій. У 2001 р. за
цим показником найвищі позиції посідали: Таїланд та Велика
Британія – 31 % експорту промислових товарів, Нідерланди та
США – 32 %, Ірландія – 48 %, Малайзія – 57 %, Сингапур –
60 % та Філіппіни – 70 %48. Тут серед лідерів присутні і країни,
що розвиваються, які останнім часом мали значні державні витра-
ти на освіту, сферу НДДКР, а також на соціальні програми. То-
му в цих країнах експорт високих технологій за останні десять
років зростав швидше, ніж у розвинутих країнах. Так, в Індонезії
він зріс у 13 разів, у Китаї і Гонконгу – у 20 разів, у Філіппі-
нах – у 70 разів, тоді як у розвинених країнах приблизно у 1,5
– 2 рази49.

Оцінюючи досягнення розвинутих країн у галузі науки і тех-
нологій, варто мати на увазі, що для цього вони використовують
не лише свій внутрішній потенціал, а й розробляють спеціальні
програми залучення зарубіжних фахівців з найперспективніших
галузей. Оскільки в розвинутих країнах є всі необхідні умови для
досліджень і гарантований високий життєвий рівень, охочих еміг-
рувати до заможних країни багато. Тільки у США в 90-і рр. по-
над 50 % докторських ступенів було присвоєно іноземним грома-
дянам, а 47 % іноземних власників цього ступеня залишилися в
Америці50. Завдяки цьому обсяги експорту американської інтелек-
                      

45 «The Economist». October 16 1999. – Р. 107.
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туальної власності зросли тільки з 1986 по 1995 р. у 3,5 разу, а
позитивне сальдо торгового балансу в цій галузі перевищило
20 млрд дол.

Отже, має місце значна диференціація країн за рівнем науко-
во-технічного потенціалу, що в майбутньому матиме вирішальне
значення в глобальній економіці. Відомий американський фахі-
вець із проблем економічного розвитку Дж. Сакс поділяє сучас-
ний світ за технологічним рівнем на три категорії – близько 15 %
(«золотий мільярд») практично цілком забезпечують розвиток
науки, техніки, нових форм виробництва; приблизно половина
населення землі не створює нових технологій, але в змозі викори-
стовувати досягнення лідерів, а третина, що залишилася, не може
ні винаходити, ні використовувати чужих винаходів. Технологіч-
но вона відрізана від іншого світу, і розрив між тими, хто володіє
інформаційними технологіями, і тими, які їх не мають, збільшу-
ється51. Водночас діюча система створення і практичного викорис-
тання інтелектуального капіталу закріплює теперішню нерівність
особливо міцно. На думку багатьох дослідників, крім розподілу
країн на розвинуті і ті, що розвиваються, виник ще глибший роз-
кол – на країни, що вже базуються на інформаційно-
інноваційній економіці, і країни, що навіть і не думають про це52.

Розвинуті країни зосередили також значний промисловий і гу-
манітарний потенціал. Вони стали лідерами світового розвитку,
що зуміли виробити технологічно унікальний продукт на основі
інформаційних, наукових і базованих на знаннях інноваціях. Те-
пер вони мають левову частку у світовому валовому продукті: на-
прикінці ХХ століття на найбагатші країни (20 % світового насе-
лення) припадало 86 % світового валового продукту, а на
найбідніші 20 % – лише 1 %. Оскільки економічний прогрес ви-
значається інноваціями, то збільшують багатство також розвинуті
країни. За останні 20 років частка створених у світі багатств, що
належить 20 % населення планети (так званий золотий мільярд),
зросла з 70 до 82,7 %, тоді, як частка найбідніших 20 % знизила-
ся з 2,3 до 1,4 %53.

Розвинуті країни зосередили у своїх руках важелі управління
світовою економікою й установили нерівноправні правила участі в
ній, у результаті чого країни, що розвиваються, поставляючи то-
вари та послуги на світових ринках, зіштовхуються з удвічі ви-
щими бар’єрами порівняно з промислово розвинутими країнами.
За словами Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, 49 най-
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менш розвинутих країн, у яких проживає понад 10 % світового
населення, практично не беруть участі у світовій торгівлі і не
одержують інвестицій. На них припадає 12 млрд дол. іноземної
допомоги, 25 млрд дол. доходів від експорту і 5 млрд дол. пря-
мих іноземних інвестицій на рік або менше 20 центів на день54.

У добу глобалізації зберігається і посилюється тенденція роз-
риву в рівнях добробуту між країнами та народами. Між «золо-
тим» і «голодним» мільярдами існує прірва в рівні, якості та спо-
собі життя. За даними Всесвітнього банку, у 2000 р. на частку
1/6 населення планети, в основному жителів Північної Америки,
Європи та Японії, припадало близько 80 % світового доходу, тоб-
то в середньому по 70 дол. у день на людину, тоді, як на 57 %
населення Землі в 63 найбідніших припадало всього лише 6 %
світового доходу – у середньому менше 2 дол. у день на люди-
ну55. Але є ще приблизно 1,2 млрд чол., що мають доходи менше
1 дол. у день на людину.

В останні десятиріччя ХХ ст. число бідних людей у світі зрос-
ло майже на 100 млн, і це сталося в той час, як загальносвітовий
дохід зростав у середньому на 2,5 % на рік56. Особливо гостро не-
здоланна прірва між багатством і убогістю простежується на при-
кладі найбагатшої країни – США, де сукупний дохід найбагат-
ших 10 % населення дорівнює сукупному доходу найбідніших
43 % населення цілого світу.

Оскільки країни та реґіони світу перебувають на різних рівнях
соціально-економічного розвитку, то глобалізація відкриває перед
ними неоднакові перспективи. Для країн Заходу, що володіють по-
тужним науковим і інтелектуальним капіталом, вона відкриває уні-
кальні можливості розвитку, а для більшості країн, що розвивають-
ся, – посилення занепаду та деградацію, вибір між залежністю й
ізоляцією, загрозу створення неоколоніальних імперій на базі новіт-
ніх технологій. Ця обставина може обернутися проти самої глобалі-
зації, адже, як відзначають фахівці, однією з основних причин де-
зинтеграцї світу в період між двома світовими війнами було
зростання глобальної нерівності. А історія може повторитися.

Не менш важливою проблемою глобалізації стає зростання ра-
зом з ростом взаємозалежності також і взаємної вразливості різ-
них країн і реґіонів світу. Це по-новому ставить проблеми націо-
нальної економічної, екологічної, соціальної безпеки. У нинішніх
умовах характерним стає більш швидке і масштабне поширення
кризових явищ у світовій економіці, що чітко продемонструвала
світова фінансова криза в 1997–1999 рр., а також глобальний
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економічний спад 2001–2002 рр. Зростає загроза міжнародного
тероризму, спостерігається швидке поширення нових небезпечних
хвороб (наприклад, епідемія атипової пневмонії в 2003 р.). Поява
дедалі витонченіших комп’ютерних вірусів загрожує збоями в ро-
боті глобальних комп’ютерних систем. І цей перелік нових глоба-
льних загроз можна продовжити.

Нарешті, істотна суперечність сучасної глобалізації полягає в
тому, що вона, об’єктивно спрямована на об’єднання світу шля-
хом його гомогенізації й універсалізації на основі еталонних ін-
ститутів, технологій і зразків поведінки, наштовхується на прин-
ципово несумісні політичні системи і культурні норми, рівні
соціально-економічного та політичного розвитку країн, способи
життя, уклади, системи цінностей, що їх важко уніфікувати. Тому
спроби форсувати універсалізацію в політичній, економічній,
культурній сферах часто мають примусовий, нав’язаний характер.

Окремо слід відзначити, що глобалізація докорінно змінює
людське і суспільне буття. Інформаційна революція, що набула
розвитку в останні десятиліття, дозволяє миттєво встановлювати
контакти між будь-якими точками Земної кулі, змінює зміст різ-
них видів діяльності. У нових видах комунікацій, у нових фор-
мах взаємодії, у нових творчих можливостях людини глобалізація
знаходить свій економічний базис.

Глобалізація також спричиняє глибоку трансформацію всієї
системи соціальних зв’язків людини. Вона розкріпачує особис-
тість та дає можливість вибору життєвої стратегії. Американські
вчені П. Нанді і Ш. Шахідулла вказують на суб’єктивний, твор-
чий характер процесів глобалізації й активну реакцію людей на
зміну загальносвітового контексту діяльності. На їхню думку,
глобалізація – принципово новий процес росту і розвитку, що
відкриває перед людиною безпрецедентні можливості самореалі-
зації57. З іншого боку, прагнення людини до максимальної само-
реалізації є основним джерелом прогресу нової епохи.

Фундаментальною тенденцією, що стоїть за процесами, які ра-
дикально змінили вигляд цивілізації в другій половині ХХ століт-
тя, є рух до знаходження людиною дедалі більшої свободи –
економічної, соціальної, політичної та духовної. З цих позицій
метою глобалізації можна назвати розширення можливостей лю-
дини впливати не на окремі сторони соціального прогресу, а на
прогрес цивілізації в цілому.

В умовах глобалізації вихід людської діяльності за національні
рамки і створення транснаціональних форм її організації веде до
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кардинальних змін умов буття індивідів, соціальних груп і гро-
мад, народів і держав. Йдеться про створення глобального спів-
товариства, у рамках якого національно-державні утворення ви-
ступають як більш-менш самостійні структурні одиниці. Це
суспільство одержало назву мегасуспільства58.

Водночас глобалізація потенційно несе загрозу демонтажу всієї
створеної протягом попереднього сторіччя соціальної надбудови.
Для великої кількості працюючих, навіть у розвинутих країнах
світу, глобалізація означає невпевненість у збереженні робочого
місця, погіршення умов праці та життя, відсутність соціальних га-
рантій тощо. Стають дедалі очевиднішими соціальні наслідки гло-
балізації економіки, особливо загострення міжнародної конкуренції
та посилення впливу ТНК. І в бідних, і в багатих країнах викли-
кає стурбованість зростання невизначеності в міру того, як техно-
логічний прогрес, активізація міжнародної торгівлі та розпад тра-
диційних місцевих структур починають загрожувати зайнятості,
рівню заробітків і добробуту. З загостренням міжнародної конку-
ренції і розвинуті, і країни, що розвиваються, утратили стимули до
зміцнення чи навіть збереження системи соціального захисту, адже
згадана конкуренція здатна переорієнтовувати іноземних інвесторів
на країни з низькою заробітною платою, ненормованими умовами
праці і низькими соціальними гарантіями. Уже тепер трудящі сту-
рбовані тим, що можливості прискореного зростання та підвищен-
ня рівня життя, закладені в глобалізації, можуть залишитися нере-
алізованими. Тому світове співтовариство має враховувати
соціальні аспекти процесу глобалізації, особливо розробляючи
правила, норми і політику управління світовою економікою.

Отже, стає очевидним, що глобалізація матиме неоднозначний
вплив і наслідки для різних країн та реґіонів світу. Як відзнача-
ють учені, якщо постіндустріальний тип розвитку утвердиться
лише в Північній Америці та Західній Європі, не перейшовши
меж західної цивілізації, то світ у цілому неминуче буде нестабі-
льним, розколотим, приреченим у майбутньому на найсильніші
потрясіння59.

Нині, коли процес глобалізації розвивається по висхідній,
охоплюючи нові реґіони та сфери діяльності, створюючи глобаль-
ні інститути, здається, що це процес незворотний і йому немає
альтернативи. Але історичний досвід свідчить про нелінійність і
варіантність суспільного розвитку60.

Як відзначалося вище, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
значно зросли взаємозв’язки та взаємозалежність світу. Але вже
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наприкінці ХІХ посилилися протекціоністські тенденції в зовніш-
ній торгівлі: континентальна Європа закрила свої сільськогоспо-
дарські ринки від припливу дешевого американського й українсь-
кого зерна, США запровадили митні бар’єри, щоб захистити свою
промисловість, що зароджувалася, від європейської конкуренції.
Ряд країн, зокрема США, Аргентина і Канада, обмежив іммігра-
цію. Перша світова війна і Велика криза 1929–1933 рр. посили-
ли поворот до політики автаркії та самоізоляції. Це було обумов-
лено крахом золотого стандарту, відсутністю єдиної грошової
одиниці, згортанням торговельних операцій. Руйнівна економічна
криза призвела до замикання в національних кордонах і змусила
сконцентруватися на внутрішніх економічних і соціальних про-
блемах.

Сучасна хвиля глобалізації почалася наприкінці ХХ в. і відра-
зу виявила чимало суперечностей і проблем, які необхідно вирі-
шувати на глобальному рівні. Тому вже наприкінці 90-х рр. поча-
вся масовий транснаціональний рух соціального протесту, чи так
званий антиглобалістський рух. Цей рух не має аналогів у мину-
лому, тому що в нього об’єдналися різні верстви населення –
студенти, церковні громади, екологи, профспілки, неурядові ор-
ганізації, пацифісти й ін.

Перший і другий Всесвітні соціальні форуми, що відбулися в
2001 і 2002 р. у Порту-Алегрі (Бразилія), показали, що антигло-
балістський рух – це суспільний рух, що закликає відмовитися
від глобалізації по-американськи та надати їй «людського облич-
чя». Вони не заперечують об’єктивного процесу світового розвит-
ку, а протестують проти його сучасних форм, що склалися під
впливом інтересів могутніх індустріальних держав.

Тож чимало дослідників і політиків висловлює сумнів у незво-
ротності сучасного процесу глобалізації. Зацікавлює висловлення
з цього приводу Дж. Сороса: «Перший варіант глобальної капіта-
лістичної системи зразка ХІХ cтоліття, незважаючи на свою від-
носну стабільність, був знищений першою світовою війною.
…Існує достатньо висока імовірність того, що і сучасний варіант
глобального капіталізму наближається до свого логічного кінця»61.

У даний час науковці, політики та громадські діячі дійшли ви-
сновку, що глобалізація як процес розвитку взаємозалежності
країн і реґіонів світу досягла такого рівня, на якому виникає необ-
хідність постановки питання про створення системи глобального
управління. Є різні погляди на цю проблему, проте нині вважаєть-
ся, що глобальна система управління являтиме собою багаторівне-
ву систему інститутів, здатних забезпечити керований розвиток в

                      
61 Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. – С. 21.
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умовах глобалізації. Такими інститутами глобального управління
нині є інституції ООН, Міжнародна організація праці, Міжнарод-
ний валютний фонд, Всесвітній банк, Світова організація торгівлі,
Організація економічного співробітництва і розвитку, «група 8»,
«група 10», «група 22», численні неурядові організації.

Лише керований і регульований процес глобалізації економіки
може сприяти зростанню добробуту та рівності для більшості на-
родів світу. Тільки установлення світового порядку, базованого
на праві, на діалозі культур, утвердженні миру і толерантності,
може сприяти зближенню цивілізацій.
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