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С учасна епоха серед багатьох своїх 
визначень постає і як епоха 
розгортання жорсткої боротьби за 
визначення обличчя майбутнього 

глобального світу, яка на поверхні прийняла 
форму конкуренції альтернативних стратегій – 
глобалізму і так званого антиглобалізму, який 
насправді є альтернативним глобалізмом. 
Політика, ідеологія і стратегія остаточно 
вийшли у цій боротьбі за національні рамки. У 
цих умовах, коли світ знаходиться у точці 
біфуркації, на порозі незворотних змін, 
першочергового значення набуває оцінка 
спрямованості глобалізаційних процесів. В 
цьому контексті особливо важливо 
диференціювати глобалізацію як природний, 
об’єктивний процес та як суб’єктивний, 
штучний, насильницький процес в інтересах так 
званих “глобалізаторів”. Саме цей другий 
вимір, який сьогодні виходить на перший план, 
ставить у центр уваги проблему політичного 
вибору та політичного управління глобальними 
процесами, покликаного відвернути глобальну 
цивілізаційну катастрофу.  
Метою даної статті є осмислення природи й 

закономірно-необхідного характеру 
становлення нового феномену – політичної 
системи мондіалізму, що виникає у рамках саме 
другого виміру глобалізації. Поняття 
“політична система мондіалізму” 
запропоновано нами у розвиток концепції 

економічної системи глобалізму, розробленої 
главою української школи глобалістики О.Г. 
Білорусом, для опису процесів і станів, що 
відбуваються у “надбудовному” вимірі 
глобальної реальності.  
Постійні зміни і розмаїття є важливими 

ознаками глобальної дійсності, і тому з 
першого погляду навіть може скластись 
враження, що у глобальній дійсності взагалі 
відсутні будь-які сталі форми й закономірні 
тенденції. Насправді глобалізація як продукт 
антропосоціальної творчості цивілізації 
Модерну об’єктивно спрямована на зростання 
впорядкованості суспільних відносин, що є 
умовою виживання і розвитку людської 
цивілізації. 
Таке розуміння глобалізації відповідає 

європейській неоконсервативній традиції, в 
якій під порядком звичайно розуміються 
природні ефективні засоби життєдіяльності та 
розв’язання суспільних суперечностей. 
Неоконсерватори особливо підкреслюють, що 
порядок забезпечується суспільними 
інститутами, що зумовлює необхідність 
протистояти руйнівному процесу звільнення 
людини від інституційно обумовленого 
порядку. Це також відповідає іманентно 
наявній усередині глобалізаційного процесу 
тенденції до інституціоналізації, до створення 
глобальних інститутів, покликаних 
утверджувати “спільне благо” вже у 
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глобальному його розумінні.  
Як відзначає Є.М. Суліма, “порядок 

передбачає наявність певної організації, 
покликаної     забезпечувати підтримання 
стандартів поведінки.           В основі цієї 
організації лежить певний баланс суспільних 
сил, що є результуючою співвідношення різних 
способів соціальної поведінки” [1, с. 8]. 
Глобалізаційний процес означає саме таке 
просування через постійні конфлікти і 
суперечності, через створення і руйнування 
соціальних балансів до певної організованої, 
впорядкованої взаємодії, що підтримується 
спільним простором регулятивних норм і 
цінностей. Ця взаємодія має насамперед 
економічну основу, втілюючись на сучасному 
етапі в економічній системі глобалізму. 
Нерівноважність цієї системи має визначальне 
значення для окреслення можливостей і завдань 
глобалізації управління. 

“Найважливішим економічним інструментом 
організації сучасного міжнародного життя” 
називає глобалізацію О.Г. Білорус [2, с. 174]. 
Цим він фактично підкреслює те, що в процесі 
глобалізації економіка стає політикою та 
ідеологією сучасної епохи, яка виконує 
системоорганізуючі функції у глобальному 
світі. Глобалізація формує новий соціально-
економічний устрій, створює принципово нову 
систему економічних відносин – економічну 
систему глобалізму.  
Дійсно, сучасний стан світового економічного і 

політичного розвитку характеризується тим, що у 
процесі глобалізації та на основі 
постіндустріальної технологічної революції 60-
90-х років ХХ ст. сформувалася нова економічна і 
соціальна система, в основі якої – так звана 
“глобальна тріада”: “Глобальні держави – 
глобальні корпорації – глобальні міжнародні 
організації”. Основними її характеристиками є: 
глобальні відкриті ринки при автономії 
постіндустріального господарства як єдиного 
полюсу господарчої моці; всезростаюча 
залежність глобальної економічної ситуації від 
ситуації у країнах-лідерах глобалізації; 
домінування глобальних держав і глобальних 
корпорацій як основних елементів системи 
глобалізму, взаємодія яких утворює свого роду 
воєнно-економічний симбіоз; силова інтеграція, 
геоекономічні війни та глобальна добровільно-
примусова координація національних стратегій 
і політик як основні способи підтримання 
єдності системи; глобальна дискримінація, 
глобальна експлуатація інформаційно-
інтелектуальних ресурсів, фінансово-
економічний та соціальний тероризм глобальних 
держав і глобальних корпорацій [2]. 
Технологічною її основою можна вважати новітні 
інформаційно-телекомунікаційні технології, 
економічною – відокремлення виробництва 

прибутку від виробництва реальних благ, а 
соціальною – споживацьку конкуренцію, яка 
створює цілком атомізоване, соціально 
поляризоване суспільство, свого роду асоціальні 
джунглі – царство “одномірної людини” (Homo 
oeconomicus).  
Економічна система глобалізму в силу логіки 

конкурентного процесу має олігополістичний 
характер. Політична й економічна олігополія 
утворена великими державами, що відіграють 
визначальну роль у світовій політиці. Світові 
“олігархи” можуть здійснювати вплив на світову 
систему лише у взаємодії з великими 
транснаціональними корпораціями, штаб-
квартири яких знаходяться в центрах олігополії. 
Центри світової олігополії зв’язані між собою 
диверсіфікованими й усе більш ефективними 
відносинами, що супроводжуються гострою 
конкуренцією. Кожний з цих центрів стимулює, 
контролює й експлуатує периферію.  
Формування економічної системи глобалізму, 

відкриваючи прямий шлях розгортанню процесу 
мондіалізації як процесу формування світового 
порядку, що передбачає глобалізацію управління 
світовим розвитком, створює умови для 
формування політичної системи мондіалізму. 
Вона представляє собою механізм виявлення, 
діагностики і вирішення глобальних проблем 
шляхом прийняття і реалізації глобальних 
політичних рішень у сфері міжнародних відносин.  
Поява глобального суспільства означає 

глобалізацію соціальних суперечностей, 
винесення їх за національні рамки. Формуються 
глобальні класи: інтеркратія – новий глобальний 
правлячий клас, до якого належать 
транснаціональні еліти (від глобальної 
бюрократії, медіа-магнатів, власників глобальних 
корпорацій, до правлячих верхівок окремих 
держав, католицьких ієрархів і протестантських 
пасторів), когнітаріат – такий же глобальний клас 
виробників знань, інтелектуального капіталу. 
Політична система мондіалізму покликана 
забезпечити глобальну владу інтеркратії, 
сформувати механізм узгодження класових 
суперечностей у глобальному суспільстві. 
Політична система мондіалізму – це 

система взаємодії транснаціональних еліт, 
які втратили національну прив’язку та 
діють всупереч інтересам власних народів, 
що виражається у змісті і способах 
прийняття глобальних політичних рішень. 
Це переконливо засвідчили події навколо 
воєнної операції проти Іраку, коли владні еліти 
країн Західної Європи, Туреччини, Австралії, 
України та багатьох інших держав 
продемонстрували повне ігнорування 
громадської думки. Пов’язані інститутами 
глобальної “культури Давосу”, вони все більше 
вдаються до силових акцій, спрямованих на 
ліквідацію соціальних досягнень минулого та 
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обмеження доступу народу до процесу 
прийняття політичних рішень. Хоча 
інституційним ядром політичної системи 
мондіалізму стали егалітарні міжнародні 
регулюючі органи, що утворилися у ХХ ст. 
(Ліга Націй, ООН), однак нині сформувалося 
“нове покоління” вже елітарних глобальних 
регулюючих органів, які все більше витісняють 
попередні структури.  
Політична система мондіалізму 

характеризується вибірковою легітимністю 
владних суб’єктів і дій, що передбачає 
наявність владної еліти, яка санкціонує 
легітимність, та особливої групи суспільств з 
обмеженим суверенітетом. В цьому сенсі 
глобальний елітаризм як основа політичної 
системи мондіалізму насправді є головним 
дезорганізуючим чинником світового 
політичного порядку, і в цьому полягає 
суперечливість мондіалізації. Подібно до того, 
як економічна система глобалізму, будучи 
продуктом глобалізації економіки, є в певному 
розумінні її запереченням, те ж відбувається у 
політико-управлінському вимірі глобалізації. 
Мабуть, головною причиною цього є 
відсутність глобальних політичних інститутів, 
які забезпечували б рівновагу як між 
елементами “глобальної тріади”, так і у 
відносинах між глобальними центрами влади та 
глобальним громадянським суспільством. На 
рівні держави ці функції виконують інститути 
політичного представництва і політичні партії. 
Поки незрозуміло, що могло б їх замінити на 
глобальному рівні, і це розбалансовує механізм 
глобального управління.  
Політична система мондіалізму являє собою 

універсальну систему, що покликана 
забезпечувати підтримку функціональних 
параметрів світового порядку. Тим самим вона 
виступає в якості системи глобального 
управління. Вона містить інституційну, 
нормативну, функціональну та комунікативну 
підсистеми, які забезпечують глобальне 
управління світовим розвитком. 
Функціональна підсистема політичної 

системи мондіалізму включає елітарно-
консенсуальні процедури спільного прийняття 
рішень при вирішальному домінуванні США. 
Інституційна підсистема містить, окрім системи 
ООН, яка залишилася як спадщина від 
минулого порядку кондомініуму, також 
трансрегіональні системи колективної безпеки 
(НАТО та Американо-японський договір 
безпеки), інститути світової фінансової системи 
(МВФ, Світовий банк), інститути глобальної 
системи “вільної торгівлі” (ВТО, ОЕСР), 
інститути світової юрисдикції (Міжнародний 
спеціальний трибунал), континентальну 
політико-економічну систему, яка забезпечує 
вирішальну неоімперську владу США над 

Північною та Латинською Америкою (НАФТА 
і Панамериканський союз). Основою 
глобального управління залишається 
інституціоналізована міждержавна взаємодія, 
однак розвиток політичної системи мондіалізму 
спрямований на поступову інкорпорацію 
національних держав, їх підпорядкування 
глобальним інституціям шляхом обмеження 
державного суверенітету. 
Формування нормативно-регулятивної 

підсистеми пов’язане зі створенням певного 
кодексу глобальної поведінки, який об’єктивно 
має бути спрямований на захист колективних, 
загальних інтересів світового суспільства. Нині 
спостерігається певна еволюція в напряму 
визнання “міжнародного співтовариства” 
суб’єктом міжнародного права, розробляється 
концепція спільної спадщини людства. 
Найважливішим елементом нормативно-
регулятивної підсистеми є принцип глобальної 
відповідальності держав, корпорацій та інших 
учасників глобальної взаємодії. Його 
утвердження спрямоване насамперед на 
забезпечення інкорпорації національних держав 
у структуру політичної системи мондіалізму. 
Створення права міжнародної відповідальності 
в реальності супроводжується поширенням 
правового нігілізму як норми політичної 
практики у міжнародному житті, що 
виражається у неприйнятті або вибірковому 
прийнятті глобальними державами, насамперед 
США, правових норм і загальних принципів 
міжнародного спілкування. 
Політична система мондіалізму може 

функціонувати в різних режимах. Особливості 
того чи іншого режиму функціонування 
визначаються типом світового порядку, 
підтримка якого і забезпечується 
функціонуванням політичної системи 
мондіалізму. В умовах порядку кондомініуму 
система глобального управління функціонує у 
тоталітарно-консенсусному режимі, 
гегемоніальному світовому порядку, відповідає 
елітарно-консенсусному (“олігархічний”) 
режиму, а встановлення імперіального 
світового порядку сприяє формуванню 
неототалітарного режиму функціонування 
політичної системи мондіалізму. 
Тут необхідно диференціювати його від 

тоталітарного політичного режиму, поняття 
якого є традиційним для політології. Спільність 
двох понять пов’язана з тим, що тоталітарний 
політичний режим як політичний устрій 
держави ґрунтується на повному (тотальному) 
контролі державної влади над усіма сферами 
життя громадянського суспільства і кожної 
людини, претендуючи на управління 
свідомістю людей, контролювання чи 
програмування їх ціннісних орієнтацій і 
напряму думок. Концепт тоталітаризму 
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виступає як динамічна характеристика, що 
відбиває хоча і різний, але дуже високий 
ступінь контролю держави над громадянами, їх 
політичною свідомістю і поведінкою. 
Неототалітарний режим функціонування 

політичної системи мондіалізму зовсім не 
обов’язково передбачає існування таких 
специфічних характеристик державного 
тоталітаризму, як приховані від громадськості 
концтабори чи тотальне стеження, однак 
тоталітарні тенденції в розвитку політичного 
режиму імперського центра здійснюють 
визначальний вплив на процеси трансформації 
арсеналу засобів і методів глобального 
управління, спрямованих на зміцнення і 
експансію імперіального порядку. 
Найважливішими показниками 

неототалітаризму як доведеної до крайності і 
розповсюдженої на свідомість форми 
соціального контролю є наростання 
раціоналізму в суспільній свідомості й 
організації, а також зростання організованості 
різних сфер суспільного життя. Його прояви є 
свідченням того, як максимальне розкріпачення 
людини завдяки технічному прогресові 
обертається його максимальним духовним 
поневоленням. Квазідемократичні механізми в 
умовах неототалітаризму дозволяють 
формально легітимізувати і камуфлювати 
неототалітарну владу за допомогою процедури 
“народного волевиявлення” і демократичної 
фразеології, здійснювати під прикриттям гасел 
свободи політику світового гегемонізму, 
втручатися у внутрішні справи і зневажати 
суверенітет держав. Вираженням глобального 
неототалітаризму, який формується, є також 
порушення рівноваги гілок державної влади, 
що виразилося в ослабленні законодавчої влади 
на користь виконавчої. 
Глобальний неототалітаризм передбачає 

пірамідальний устрій світової влади. У результаті 
утворення єдиної піраміди, заснованої на 
зрощенні політичної, фінансово-економічної, 
інформаційно-духовної влади, на перший план 
виходить боротьба за місце в ній. У цій боротьбі 
роль головного інструменту відіграють технології 
глобального конструювання, спрямовані не на 
адаптацію до глобальних реалій, а на їх 
формування в інтересах глобальних гравців.  
Посилення процесу концентрації світової 

економіки породжує перспективу відриву 
вершини “глобальної піраміди” від її підвалин. 
Складається ситуація, коли глобальна економіка 
усе більш перешкоджає відсталим країнам 
піднятися до рівня розвинених і навіть скоротити 
відрив від них, що породжує нове соціальне 
протистояння, яке явно виявляється на 
міжнародній арені, де співтовариству 
постіндустріальних країн протистоять держави 
Третього і Четвертого світу. Це є першою 

об’єктивною передумовою кризи системи 
глобалізму. Другою передумовою є глибока й усе 
більш зростаюча диспропорція між новими 
інформаційними і традиційними секторами 
економіки. Ці та інші кризові тенденції 
супроводжуються могутніми імпульсами 
орієнталізації, що створюють глобальну 
альтернативу західній, американоцентристській 
моделі мондіалізації.  
Відновлення глобальної біполярності зі 

сходженням китайської могутності створює 
геополітичну передумову кризи мондіалізації, 
яка ґрунтується на однополярній моделі 
глобального світу. Оскільки Китай не 
відмовляється від своєї ролі лідера світу, що 
розвивається, тобто лідера тієї глобальної 
більшості, яку не задовольняють існуючі 
системи глобалізму і мондіалізму, то очевидно, 
що у протистоянні США і Китаю знайдуть 
втілення основні суперечності глобалізаційного 
процесу.  
Криза мондіалізації означатиме кризу 

політичної системи мондіалізму, яка є 
продуктом розвитку першої. Найголовнішою 
проблемою, з якою не впоралась система 
мондіалізму – зростаюче глобальне соціальне 
протистояння як усередині національних 
держав, так і по лінії “постіндустріальний світ – 
решта країн світу”. Система мондіалізму 
парадоксальним чином зорієнтована на 
антисистемні шляхи вирішення конфліктів і 
суперечностей, оскільки реально в ній 
домінують не інтеграційні зв’язки, а процедури 
виключення, що ставлять “держави-вигнанці” 
та їм подібних у позасистемні рамки. 
Процедури виключень і обмежувальні 
стандарти руйнують ліберально-демократичні 
засади політичної системи мондіалізму. Її 
ідеологічне обґрунтування безпосередньо 
пов’язано з ідеалами рівності націй та їх права 
на спільне творення майбутнього, що знайшло 
відображення у принципах ООН. Це була єдино 
можлива ціннісна основа побудови 
універсальної системи, покликаної забезпечити 
потреби глобальної модернізації.  
Відмова від глобальної модернізації означає 

втрату можливості реалізувати на 
демократичних засадах мондіалістський ідеал 
глобального управління. У свою чергу, це 
руйнує інтегративні можливості системи. Нині 
в основі діяльності сучасних інститутів 
глобального управління лежить суперечність 
між формальною рівністю та фактичним 
елітаризмом. Криза демократії, яка виражається 
у подвійних стандартах та спробах 
впровадження різноманітних форм “керованої 
демократії”, є тому ідентифікаційною ознакою 
кризового характеру системи мондіалізму. Ці 
кризові тенденції йдуть від центру на 
периферію, від глобальних інститутів на рівень 
національних держав. Всюди демократична 
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риторика приховує антидемократичний зміст 
політичного процесу.  
На глобальному рівні ігнорується право 

народів вільно і самостійно визначати шлях 
розвитку та формувати власні уряди, і права 
більшості громадян на захист їх способу життя, і 
вирішення окремих соціально-економічних та 
екологічних проблем. Це виражається в 
ігноруванні права більшості народів і держав 
світу на вибір моделі (стратегії) глобалізації, 
яка нині визначається лише однією шостою 
частиною населення планети. Інтеркратія, 
використовуючи глобальну, але роз’єднану 
більшість, захоплює у свої руки контроль над 
поточним процесом прийняття глобальних 
рішень від її імені, при цьому тут можливості 
більшості контролювати правлячу верхівку ще 
більш обмежені, ніж на рівні національних 
держав. Сформульований Р. Міхельсом 
“залізний закон олігархії” знаходить своє 
підтвердження в умовах політичної системи 
мондіалізму. Специфікою його дії на цьому 
рівні є те, що олігархізація відбувається саме в 
умовах зростання фрагментації глобального 
суспільства як об’єкта глобального управління 
й ідеального суб’єкта глобальної демократії. Це 
збільшує можливості для маніпулювання з боку 
глобальної наддержави та глобального 
правлячого класу, в інтересах якого вона діє. 
Однак саме тут на шляху безкризового втілення 
цього закону постають природні обмеження: 
умовою олігархізації, які зумовлюють 
неможливість координованих дій об’єктів 
глобального управління, що в свою чергу веде 
до управлінської кризи. 
Інтеркратія є рушійною силою формування 

нового тоталітаризму, вона спирається на 
фінансовий капітал і контроль над 
інформаційними ресурсами і комунікаціями. 
Можливості протидії такій небезпечній 
спрямованості світового політичного процесу 
визначаються здібностями до глобального 
об’єднання демократичних сил і вироблення 
ними ефективних і реальних альтернативних 
моделей світоустрою, що не заперечують 
глобалізацію, а придають їй “людське 
обличчя”. Їх успіх у першу чергу залежить від 
здатності ефективно використати об’єктивні 
тенденції світового розвитку, що містять у собі 
можливості реалізації альтернативних сценаріїв 
майбутнього, виходячи насамперед з дії законів 
глобалізації та планетарного дуалізму. 
Підсумовуючи, варто відзначити, що політична 

система мондіалізму вочевидь набуває рис 
антиномістичної системи, метою якої є 
підтримання нерівноважного стану між 
глобальним центром і глобальною периферією, 
які набувають якісних ознак конфронтації 
цивілізації і варварства. Причому перша 
пов’язується з глобальною техносферою, що 
вступила у постіндустріальну стадію свого 
розвитку, а друга – з усіма “відсталими” 
традиційними цивілізаціями.     Ця система 
консервує “нову глобальну становість” як основу 
метарегіонального розшарування глобального 
суспільства. Вона не відповідає життєво 
важливим інтересам більшості держав, у тому 
числі України.  
Втім унікальне геополітичне становище 

України відкриває перед нею історичний шанс 
зробити важливий внесок у формування нового, 
більш рівноважного, демократичного і 
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