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УДК 141.7

С.А. Азар до віч,
ма гіс трант ка фед ры но вай і на вей шай гіс то рыі БДПУ

СУПЯРЭЧНАСЦІПРАЦЭСУГЛАБАЛІЗАЦЫІІФАРМІРАВАННЕ
ІДЭАЛОГІІСУЧАСНАГААЛЬТЭРГЛАБАЛІЗМУ

Ру беж XX–XXI стст. увай шоў у гіс то рыю як 
пе ра лом ны мо мант раз віц ця ча ла вец-

тва, сво е а саб лі вае скры жа ван не, ка лі агуль на-
сус вет ныя пра цэ сы, якія выз на ча юц ца па няц-
цем «гла ба лі за цыя», ад кры ва юць два пры нцы-
по ва суп раць лег лыя шля хі раз віц ця гра мад-
ства.

Вя до мы ня мец кі са цы ё лаг Уль рых Бэк, ана-
лі зу ю чы агуль нае па няц це «гла ба лі за цыя», 
лі чыць, што трэ ба ад роз ні ваць та кія яго ха рак-
та рыс ты кі, як гла ба лізм, гла баль насць і, улас на, 
гла ба лі за цыя. Пад гла ба ліз мам ён ра зу мее 
ўсе ма гут насць сус вет на га рын ку, які пад мя няе 
або вы цяс няе па лі тыч ную дзей насць. Гэ та так-
са ма «ідэ а ло гія па на ван ня сус вет на га рын ку, які 
жы ве па не а лі бе раль ным пры нцы пе, і ме на ві та 
гэ та ідэ а ло гія бяз меж на зву жае раз нас тай насць 
гла ба лі за цыі толь кі да гас па дар ча га вы мя-
рэн ня» [4, с. 23].

Гла баль насць – уяў лен не аб тым, што мы 
ўсе ўжо даў но жы вём ва ўза е маз лу ча ным сус-
вет ным гра мад стве, а іза ля ва ныя пра сто ры 
ўсё ў боль шай сту пе ні ста но вяц ца ілю зор ны мі. 
Тран спар тная і ін фар ма цый ная рэ ва лю цыі, гла-
баль ныя эка на міч ныя і эка ла гіч ныя кры зі сы, 
уза е мап ра нік нен не цы ві лі за цый свед чаць пра 
ўзмац нен не пра цэ су склад ван ня гла баль най 
або ўсе а гуль най гіс та рыч най пра сто ры. Але, 
тым не менш, нель га лі чыць, што ў да дзе ны 
мо мант іс нуе цал кам ін тэг ра ва ная ча ла ве чая 
су поль насць.

Пад гла ба лі за цы яй Уль рых Бэк ра зу мее 
«пра цэс уклю чэн ня на цы я наль ных дзяр жаў і 
іх су ве рэ ні тэ таў у сіс тэ му тран сна цы я наль ных 
ад но сін» [4, c. 25–26]. Дум ку У. Бэ ка пад трым-
лі вае Э. Аз ра янц, які адзна чае, што гла ба лі за-
цыя – гэ та ўцяг ван не (не за вер ша ная да дзе-
насць, а пра цэс і рух, які раз ві ва ец ца) уся го све-
ту ў ад кры тую сіс тэ му фі нан са ва-эка на міч ных,  
гра мад ска-па лі тыч ных і куль тур ных су вя зей [1, 
с. 63]. Та кой жа ідэі пры трым лі ва ец ца вя до мы 
ан глій скі фі ло саф і са цы ё лаг Эн та ні Гі дэнс, 
які ба чыць у гла ба лі за цыі шмат ба ко вы пра-
цэс, што ахоп лі ва е па лі тыч ныя, эка на міч ныя, 
куль тур ныя, ін фар ма цый ныя ба кі гра мад ска га 
жыц ця [6, с. 23–31]. Та кім чы нам, гла ба лі за-
цыя – гэ та не да дзе насць, а рух ад ла каль ных і 
ма лаз вя за ных гра мад скіх струк тур да агуль на-
ча ла ве чай ці гла баль най сіс тэ мы, якая суп ра-
ва джа ец ца не толь кі коль кас ны мі, але і якас-
ны мі зме на мі ў струк тур ных кам па нен тах гэ тых 

сіс тэм: эка но мі цы, па лі ты цы, куль ту ры. Але 
лю быя зме ны ў гра мад стве не ад наз нач ныя, 
та кім чы нам, гла ба лі за цыя так са ма не мо жа 
быць толь кі па зі тыў ным ці толь кі не га тыў ным 
пра цэ сам.

Зме ны ў эка но мі цы мож на звя заць з фар мі-
ра ван нем гла баль на га рын ку та ва раў і пас луг, з 
бяз меж ным, на дум ку З. Баў ма на, па шы рэн нем 
дык та ту сус вет на га ка пі та лу ў асо бе тран сна-
цы я наль ных кар па ра цый, [3, с. 96]. Ас ноў ныя 
су пя рэч нас ці эка на міч най гла ба лі за цыі мож на 
ад люс тра ваць у нас туп ным:

1) рост сус вет най эка но мі кі дзя ку ю чы ўклю-
чэн ню но вых рэ гі ё наў пла не ты ў сіс тэ му гла-
баль на га рын ку не суп ра ва джаў ся ра ды каль-
ным ска ра чэн нем бед нас ці. Па звес тках ААН, 
до ля на сель ніц тва, якая жы ве ў край няй га ле чы, 
вы рас ла ў Паў днё вай Азіі з 29 % у 1981 г. да 
43 % у 2005 г., у кра і нах Аф ры кі, на поў дзень ад 
Са ха ры, больш чым пад во і ла ся: з 11 % у 1981 г. 
да 28 % у 2005 г. У 2005 г. ні жэй між на род най 
ры сы бед нас ці зна хо дзі лі ся 1,4 млрд ча л. [11, 
c. 3–4];

2) эка на міч ная гла ба лі за цыя спры я ла пе ра-
раз мер ка ван ню да хо даў на ка рысць най больш 
ба га тай час ткі на сель ніц тва. З па чат ку 80-х гг. 
XX ст. па 2005 г. ня роў насць у да хо дах па вя лі-
чы ла ся ў 59 з 114 кра ін, і змен шы ла ся ў 40 кра-
і нах [10, c. 9]. У ЗША рост ня роў нас ці за апош-
нія тры дзе ся ці год дзі быў са мым вы со кім ся род 
раз ві тых кра ін. У 1980 г. 1 % най больш ба га тых 
чле наў гра мад ства ака му лі ра ваў толь кі 22,5 % 
да хо даў да вып ла ты па дат каў. За час прэ зі-
дэн цтва Б. Клін та на 1 % вы шэй шых сла ёў гра-
мад ства аку му лі ра ваў 45 % ад агуль на га рос-
ту да хо даў да вып ла ты па дат каў, а пры ад мі ні-
с тра цыі Джор джа Бу ша – ўжо 73 % да хо даў [14, 
с. 216–217].

Ужо ця пер мож на кан ста та ваць, што на цы я -
наль ныя эка но мі кі за ле жаць ад дзей нас ці гла-
ба лі за ва на га яд ра, якое ўклю чае ў ся бе між на-
род ны ган даль, ТНК, у пэў най сту пе ні на ву ку 
і тэх на ло гіі і ад па вед ныя ві ды пра цы. Га лоў-
ны мі аген та мі гла ба лі за цыі, якія рас чы шча юць 
шлях сва бод на му прад пры маль ніц тву, з’яў-
ля юц ца ўра ды вя ду чых за ход ніх кра ін, Між-
на род ны ва лют ны фонд, Сус вет ны банк, Сус-
вет ная ганд лё вая ар га ні за цыя. Яны на вяз-
ва лі і на вяз ва юць сваю ло гі ку раз віц ця ас тат-
ня му све ту, што зруч на ба га тым і няз руч на 
бед ным. Вы ні кам гэ та га ста но віц ца бес прэ-
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цэ дэн тны рост бед нас ці [6, c. 32]. Сла ба раз-
ві тыя дзяр жа вы спра бу юць пры цяг нуць ка пі-
тал дзя ку ю чы ніз кай за ра бот най пла це, дрэн-
ным умо вам пра цы і зо нам, дзе ня ма моц ных 
пра фса ю заў. Ад нак эк спан сія ма дэр ні за ва най 
выт вор час ці не ў ста не паг лы нуць усю ар мію 
ра бо чай сі лы, уцяг ну тай у ніз ка выт вор чую 
дзей насць [13, c. 10]. Та му на ват кра і ны, якія 
ды на міч на раз ві ва юц ца, зас та нуц ца толь кі 
пе ры фе ры яй, гэ та зна чыць гра мад ства мі, поў-
ны мі су пя рэч нас цей (на ват Кі тай, Ін дыя, Бра-
зі лія з эка но мі ка мі гла ба лі зу ю ча га рын ку, якія 
най больш ды на міч на раз ві ва юц ца, зас та-
юц ца кра і на мі, дзе ас ноў ная ма са на сель-
ніц тва жы ве па-за ры сай бед нас ці). ТНК  
вы ка рыс тоў ва юць га ле чу бед ных кра ін для 
та го, каб эк сплу а та ваць іх бед насць: ту ды 
ад праў ля юць так січ ныя ад хо ды, прад аюць 
та ва ры, якія за ба ро не ны ў раз ві тых кра і нах, 
та му Э. Гі дэнс на зы вае эка на міч ную гла ба лі-
за цыю не сус вет ным брац твам, а сус вет ным 
пі рац твам [6, c. 33].

Та кім чы нам, сут насць эка на міч най гла ба-
лі за цыі – бес прэ цэ дэн тнае ўзмац нен не тран-
сна цы я наль на га ка пі та лу, но вая ста дыя раз-
віц ця ка пі та ліз му, якая ста ла маг чы май дзя-
ку ю чы ін фар ма цый най рэ ва лю цыі і з’яў лен ню 
ідэ а ло гіі эка на міч на га не а лі бе ра ліз му, якая 
пра па ган дуе сва бо ду ру ху ка пі та лаў, та ва раў і 
пас луг.

«Ін фар ма цый ная рэ ва лю цыя» – тэр мін, з 
да па мо гай яко га мно гія дас лед чы кі выз на ча юць 
уплыў срод каў ка му ні ка цыі на раз віц цё ча ла-
вец тва. У ас но ве гэ та га фе но ме на ля жыць дас-
туп насць ін фар ма цыі, фак тыч ная лік ві да цыя 
ме жаў і ад лег лас цей. Ін фар ма цыя мо жа цыр-
ку ля ваць пра ктыч на ў рэ жы ме рэ аль на га ча су. 
«Ін фар ма цыя і ка му ні ка цыі здо ле лі аб’яд наць 
ге аг ра фіч на раз нас тай ны і раз нас тай ны свет у 
адзі нае цэ лае – по ле агуль на га рэ жы му ча су, 
дзе ян ня і жыц ця» [1, с. 134]. Сап раў ды, мож-
на адзна чыць, што но выя тэх на ло гіі ёсць ка та-
лі за тар аб наў лен ня рэ аль нас ці, фар мі ра ван ня 
но вай ідэ а ло гіі біз не су і гра мад ства, але зда-
гад ка аб па шы рэн ні бяз меж най сва бо ды дзя-
ку ю чы но вай ін фар ма цый най тэх на ло гіі спра-
вяд лі ва толь кі па вяр хоў на. Най боль шыя маг-
чы мас ці, па сло вах З. Баў ма на, ат рым лі вае  
ка пі тал, які стаў эк стэ ры та ры яль ным, і дзя ку-
ю чы гэ та му ат ры маў пра ктыч на не аб ме жа ва-
ную ўла ду. Сап раў ды, хто мо жа спы ніць пе ра-
мя шчэн не ка пі та лу, тэх на ло гій, ін фар ма цыі? 
Ме на ві та дзя ку ю чы ін фар ма цый ным тэх на ло-
гі ям ад бы ло ся ад дзя лен не эка но мі кі ад па лі-
ты кі і паз баў лен не пер шай ад рэ гу лю ю ча га 
ўмя шан ня апош няй, што пры вя ло не толь кі 
да пе ра раз мер ка ван ня ўла ды на ка рысць 
ТНК, але і да пе ра тва рэн ня па лі ты кі са здоль-
нас ці ра біць ка лек тыў ны аба вяз ва ю чы вы бар і 

пераўтвараць пры ня тае ра шэн не ў фік цыю [3, 
с. 99].

Фар мі ра ван не не а лі бе ра ліз му як но вай эка-
на міч най дак тры ны па ча ло ся ў ЗША і Вя лі каб-
ры та ніі ў па чат ку 80-х гг. XX ст., а МВФ і Сус-
вет ны банк ста лі цэн тра мі пра па ган ды і раз віц ця 
«фун да мен та ліз му сва бод на га рын ку» і не а лі-
бе раль най фі ла со фіі. У аб мен на рэс трук ту ра-
ван не даў га вых пла ця жоў кра і ны-даў жні кі аба-
вяз ва лі ся пра вес ці ін сты ту цый ныя рэ фор мы: 
ска ра ціць са цы яль ныя вы дат кі, увес ці но выя, 
больш гнут кія фор мы рэ гу ля ван ня рын ку пра-
цы, пра вес ці пры ва ты за цыю.

Та кім чы нам, ідэ а ло гія не а лі бе ра ліз му і тэх-
на ла гіч ныя іна ва цыі спры я лі рос ту эка на міч най 
і па лі тыч най ма гут нас ці ка пі та лу, які за раз стра-
ціў на цы я наль ную пры вяз ку і стаў тран сна цы я-
наль ным.

Ак ра мя змен у эка на міч най і фі нан са вай 
сфе ры, па сло вах У. Бэ ка, гла ба лі за цыя су пра-
ва джа ец ца хва ля мі тран сфар ма цыі ў га лі не 
куль ту ры, якія ма юць наз ву «куль тур ная гла-
ба лі за цыя». Усё больш і больш пра бі ва юць 
са бе да ро гу ўні фі ка цыя сты ляў жыц ця, сім ва-
лаў куль ту ры і норм па во дзін [4, c. 81]. Фар мі-
ру ец ца адзі ная гла баль ная куль ту ра, якая ўяў-
ляе са бой сіс тэ му дас тат ко ва стан дар ты за ва-
ных зна каў ма са вай куль ту ры. У гэ тым све це 
ла каль ныя куль ту ры і ідэн тыч нас ці страч ва юць 
на цы я наль ныя ка ра ні і за мя ня юц ца та вар ны мі 
зна ка мі. Дзя ку ю чы ін фар ма цый най рэ ва лю цыі 
маг чы масць ма ні пу ля цыі свя до мас цю да сяг-
ну ла пры нцы по ва больш вы со ка га ўзроў ню як у 
маш та бах пэў най дзяр жа вы, так і на між на род-
най арэ не (ма ец ца на ўва зе пра цэс на вяз ван ня 
за ход ніх каш тоў нас цей – «вэс тэр ні за цыя»). 
Ма ні пу ля цыі па няц ця мі «дэ мак ра тыя», «пра вы 
ча ла ве ка», «сва бо да» ста лі збро яй ку ды больш 
эфек тыў най, чым тра ды цый нае ўзбра ен не. 
Ка лі ад тан ка вых ка лон мож на бы ло сха вац ца 
ў ле се, га рах, то ўба чыць не бяс пе ку ў ве лі зар-
ных ін фар ма цый ных па то ках змо жа не кож ны. 
Як заў ва жае В.М. Ал па таў, уз ні кае ўра жан не, 
што ўвесь свет па ві нен жыць па пры нцы пе трох 
S: сэкс, спорт, тэ ле ві зій ны эк ран (ан гл. – screen) 
[2, с. 115].

Але ка лі па раў наць тра ды цыі гра мад ства 
з пад мур кам бу дын ка, то не цяж ка ўя віць, што 
бу дзе, ка лі гэ ты пад му рак раз мыць. Як мож на 
пры му сіць Аф га ніс тан, Іран, Бліз кі Ус ход і іншыя 
краіны жыць па пры нцы пах за ход ня га па лі тыч-
на га лі бе ра ліз му або пры няць за ход ні ход дум-
кі, ка лі гэ тыя на ро ды ста год дзя мі зна хо дзі лі ся 
ў ін шай куль тур най пра сто ры? Гэ та ася род-
дзе не горш і не лепш, яно про ста ад роз нае. 
Ві да воч на, ка лі гэ тыя на ро ды хо чуць зні шчыць 
ду хоў на, і яны не мо гуць адэк ват на гэ та му ціс ку 
суп рацьс та яць, то яны бу дуць шу каць вы ха ды 
ў не а дэк ват ных срод ках (нап рык лад, у тэ ра-
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рыз ме). Дык хто ж з’яў ля ец ца ўскос ным ві на-
ва тым па дзей 11 ве рас ня 2001 г., хто ж рых туе 
гле бу для тэ ра рыз му?

Мо жа паў стаць па мыл ко вае мер ка ван не аб 
тым, што гла ба лі за цыя – гэ та не га тыў ны пра цэс, 
бо ён пер ша па чат ко ва слу жыць ка пі та лу, які, 
ат ры маў шы не аб ме жа ва ныя маг чы мас ці су час-
ных ін фар ма цый ных тэх на ло гій, зда быў та кую 
сі лу, якой не ва ло даў ні ко лі. Але сцвяр джаць, 
што гла ба лі за цыя – гэ та дрэн на, зна чыць пры-
зна ваць толь кі адзін не га тыў ны бок да дзе-
на га пра цэ су. Звя дзен не гла ба лі за цыі толь кі да  
па на ван ня сус вет на га ка пі та лу і ідэ а ло гіі 
воль на га рын ку зво дзіць усю раз нас тай насць 
пра цэ саў гла ба лі за цыі толь кі да гас па дар ча га 
вы мя рэн ня. Ад нак ін фар ма цый ная рэ ва лю-
цыя як не аб ход ная ўмо ва гла ба лі за цыі мае не 
толь кі не га тыў ныя, але і па зі тыў ныя мо ман ты. 
Су час ная ін фар ма цый ная рэ ва лю цыя пе ра-
кла ла на пле чы ма шын ра зу мо вую пра цу па 
збо ры, за хоў ван ні, пе ра пра цоў цы, пе ра да чы, 
пры ёме ін фар ма цыі [12, с. 378]. Муль ты ме-
дыя дае маг чы масць злу чаць ла гіч нае і воб-
раз нае ўспры ман не ін фар ма цыі, бу да ваць 
вір ту аль ны свет і дзей ні чаць у ім. Ін фар ма-
цый ныя сет кі спры я юць лік ві да цыі раз’яд на-
нас ці, даз ва ля юць лю бо му ка рыс таль ні ку зна-
хо дзіць ці ка вую для яго ін фар ма цыю і пе ра-
да ваць сваю, усту паць у ды я лог з ін шым 
ка рыс таль ні кам у лю бым кут ку пла не ты [15, 
с. 378–379].

Ак ра мя та го, су час ныя ін фар ма цый ныя тэх-
на ло гіі ўно сяць знач ны ўнё сак у пра цэс дэ мак-
ра ты за цыі гра мад ства, у дзей насць па лі тыч ных 
груп і дзяр жаў ных ін сты ту таў, якія зна хо дзяц ца 
ні бы пад паў ся дзён ным ін фар ма цый ным кан т-
ро лем і вы му ша ны ўліч ваць да дзе ную ака ліч-
насць у сва ёй па лі ты цы [15, с. 385]. Раз віц цё 
ка му ні ка цый ных тэх на ло гій ужо за раз даз ва-
ляе гра ма дзя нам кан тра ля ваць ула ду шля хам 
неп ра мо га кан так ту з ёй. Ве ра год на, што ў пер с-
пек ты ве з раз віц цём гэ тых тэх на ло гій паў ста не 
маг чы масць для гра ма дзян і сет ка вых ар га ні за-
цый лёг ка звяр тац ца да кі раў ніц тва дзяр жа вы і 
пат ра ба ваць ад ула ды і ўлі ку, і рэ а лі за цыі сва-
іх ін та рэ саў. Сіс тэ ма не ка мер цый ных рэ сур-
саў: на ву ко вых, аду ка цый ных, па лі тыч ных, пра-
ва  аба рон чых, якія фар мі ру юц ца ў ін фар ма-
цый най пра сто ры, фак тыч на ўжо ста ла яд ром 
крыш та лі за цыі і раз віц ця ін сты ту таў гра ма дзян-
скай су поль нас ці на гла баль ным уз роў ні [12, 
c. 30–31].

Куль тур ная гла ба лі за цыя так са ма ства рае 
ўмо вы для пры нцы по ва ін ша га раз віц ця гра-
мад ства. Уль рых Бэк сцвяр джае, што гла ба-
лі за цыя не ёсць неш та аў та ма тыч нае і ад на-
ба ко вае, але пры вя ду чай ро лі гла баль на га 
све ту га вор ка паў сюль па він на іс ці і аб но вым 

уз мац нен ні ро лі ла каль на га [4, с. 86]. «Тыя 
фір мы, якія вы раб ля юць і прад аюць сваю 
прад укцыю ў гла баль ным маш та бе, зму ша ны 
са мі раз ві ваць ла каль ныя су вя зі, бо, ад бі ра-
ю чы воб ра зы для сва іх гла баль ных зна каў з 
ла каль ных куль тур, удас ка наль ва ю чы свой 
та вар у кан крэт ных ла каль ных умо вах, яны 
ат рым лі ва юць жы вы і яр кі прад укт, які мо жа 
доб ра прад авац ца» [4, с. 86]. «Гла баль нае» 
аз на чае гар ма ніч нае су іс на ван не шмат лі кіх 
на ро даў ад на ча со ва, а не па на ван не за ход-
няй куль ту ры ва ўсім све це. Та кім чы нам, гла-
ба лі за цыя ап ры ё ры мо жа спры яць за ха ван ню 
раз нас тай нас ці куль тур у гла баль ным маш-
та бе (га вор ка мо жа і па він на іс ці аб адзін стве 
роў ных, а не пра па на ван не ад ных над усі мі 
ас тат ні мі).

Та кім чы нам, сцвяр джэн не аб тым, што гла-
ба лі за цыя – «сус вет нае зло» – па мыл ко ва, бо 
гэ ты пра цэс аб’ек тыў ны і з’яў ля ец ца за ка на-
мер ным эта пам раз віц ця гра мад ства. Звяр нуць 
раз віц цё гла ба лі за цыі на зад – гэ та зна чыць 
ад мо віц ца ад да сяг нен няў су час най на ву кі і тэх-
ні кі і выб раць са ма і за ля цыю (ад мо вы ад маг чы-
мас ці ўза е ма а ба га чэн ня ўся го ча ла вец тва, ад 
уза е ма аб ме ну тра ды цы я мі і ве да мі). Ад нак мы 
не ад маў ля ем, што су час ны нап ра мак гла ба лі-
за цыі, у ас но ве яко га ля жаць каш тоў нас ці, якія 
вы ні ка юць з па ну ю чай ло гі кі на за паш ван ня ка пі-
та лу, вя дзе свет у ту пік [8, с. 53]. Та кім чы нам, 
клю ча вым мо ман там з’яў ля ец ца не рух, не пра-
цэс (а гэ та і ёсць гла ба лі за цыя), а кі ру нак гэ та га 
ру ху – гла баль ны ка пі та лізм. Ла гіч ным вы ні кам 
гэ та га раз віц ця мо жа стаць толь кі аб са лют на 
сва бод ны гла баль ны ры нак, які аба пі ра ец ца ў 
сва ёй ас но ве на ня мое гра мад ства спа жы ван ня 
і поў ніц ца су пя рэч нас ця мі: ба гац цем па ну ю-
чай мен шас ці і га ле чай аб са лют най боль шас ці 
на сель ніц тва, па на ван нем пе ра да вой «мет ра-
по ліі» над без на дзей на ад ста лай пе ры фе ры яй. 
Даць ацэн ку та ко му вы ні ку мож на з да па мо-
гай сап раў дных, веч ных каш тоў нас цей: жыц ця 
і сва бо ды ча ла ве ка. Сва бо да – гэ та ўні вер саль-
ная каш тоў насць, яна ёсць толь кі та ды, ка лі 
дзей ні чае ва ўсіх сфе рах жыц ця гра мад ства і 
для ўсіх лю дзей. Не за бяс пе ча насць ін ды ві ду-
аль ных пра воў, ду хоў най сва бо ды, ад сут насць 
этыч ных норм у гра мад скім жыц ці паг ра жа юць  
вяр тан ню да вар вар ства. За бяс пе чыць пе ра-
мо гу дэ мак ра тыі – гэ та зна чыць ажыц ця віць 
яе ва ўсіх жыц цё ва важ ных сфе рах [9, c. 159–
164]. Ме на ві та вось гэ та га зра біць па ну ю чы 
кі ру нак раз віц ця ка пі та ліс тыч на га гра мад ства 
не мо жа.

Але ка лі мы не ад маў ля ем гла ба лі за цыю 
як рух, а ад маў ля ем той кі ру нак, па якім гэ ты 
пра цэс раз ві ва ец ца, то нам трэ ба знай сці 
ін шы, аль тэр на тыў ны шлях раз віц ця. Ме на-
ві та гэ ты шлях спра буе знай сці са цы яль на-па-
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лі тыч ны рух аль тэр гла ба ліз му. Ас но вай тэ о-
рыі аль тэр гла ба ліз му з’яў ля ец ца ра зу мен не 
гла ба лі за цыі як сіс тэ мы, якая ін тэр на цы я на-
лі зуе свет. Не ад маў ля ю чы су час ны этап раз-
віц ця гра мад ства, аль тэр гла ба ліс ты аба пі ра-
юц ца на ана ліз тых па зі тыў ных тэн дэн цый, 
якія не паз беж на ўзні ка юць у нет рах ка пі та ліс-
тыч на га гра мад ства, для кан стру я ван ня ўлас-
най тэ о рыі, якую мож на вы ка заць шэ ра гам 
тэ зі саў:

1. Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі – пры нцы по-
вая ўмо ва для сет ка вай ар га ні за цыі гра мад ства, 
зас на ва на га на гнут кас ці, ру хо мас ці, ад кры тас ці 
і агуль на дас туп нас ці аду ка цыі.

2. Ве ды – прад укт, які па вя ліч ва ец ца па 
ме ры рос ту яго спа жы ван ня.

3. Ве ды і сет ка вая ар га ні за цыя дэ мак-
ра тыч ныя па сва ёй пры ро дзе; та кім чы нам, у 
па доб ным све це па він на быць мес ца для ўсіх 
і кож на га, бо гэ ты свет мо жа быць зас на ва ны 
на агуль на дас туп нас ці ўні каль ных і ін ды ві ду а-
лі за  ва ных «прад уктаў» (лю быя ве ды ўні каль-
ныя, лю бы твор мас тац тва – ін ды ві ду а лі за-
ва ны).

4. Усе вы шэй пе ра лі ча ныя пун кты па -
він  ны стаць умо ва мі выз ва лен ня ад «све-
ту ад чу жэн ня» – све ту, дзе сут нас ныя сі лы 
ча ла ве ка як ро да вай іс то ты, якая ажыц цяў-
ляе пе раўтва рэн не пры ро ды і гра мад ства ў 
ад па вед нас ці са спаз на ны мі за ко на мі іх раз-
віц ця, ста лі неп ры маль ны мі для пе ра важ най 
боль шас ці чле наў гра мад ства. Гэ тыя чле ны 
ні бы «пры сво е ны» па ну ю чай са цы яль най сіс-
тэ май і пе ра тво ра ны мі фор ма мі са цы яль на га 
жыц ця, якія ля жаць у яе нет рах і ма юць бач-
насць гра ду і ра ва нная. Улас ныя здоль нас ці 
Ча ла ве ка, твор цы гіс то рыі, тран сфар му юц ца 
ў свет знеш ніх, чу жых, не па ду лад ных яму 
са цы яль ных сіл [5].

Та кім чы нам, аль тэр гла ба лізм – гэ та рух не 
за лік ві да цыю гла ба лі за цыі, гэ та пра тэст суп-
раць ма на поль най ула ды ТНК, рос ту ня роў-
нас ці, куль тур на га ціс ку За ха ду на ін шыя 
на ро ды. Аль тэр гла ба ліс ты пры зна юць важ нае 
і нез ва рот нае зна чэн не гла ба лі за цыі як з’я вы, 
якая ро біць свет адзі ным, па вя ліч ва ю чы куль-
тур ны і аду ка цый ны аб мен. Аль тэр на ты вы гла-
баль най ула ды ка пі та лу скла да юц ца аб’ек-
тыў на, гэ так жа, як у час фе а да ліз му выс пя ва-
ва лі ўмо вы для ўзнік нен ня ка пі та ліз му. Вы ву-
чэн не па зі тыў ных тэн дэн цый, якія за ра джа юц ца 
ў нет рах гла ба лі за цый ных пра цэ саў, зас та ец ца 
най больш ак ту аль най за да чай аль тэр гла ба-
ліз му.
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Summary
The article relevance is connected with radical 

changes in modern societies. It is expressed by the con-
cept «globalization». We consider that globalization pro-
cess is ambiguous and has negative consequences. It 
demands philosophical judgment of existing social pro-
cesses and development of an alternative social para-
digm. Globalization process is not primary in involve-
ment in search and analysis of fundamental reasons of 
globalization.

The process of returning to the ideology of neo-
liberalism in the late 70-ie and early 80-ies of the XX 
century, coincides with the advent of globalization. The 
crisis of contemporary globalization defines a crisis 
and its ideology: free market will not poverty, but will 
increase it as well as social tensions. Nevertheless, 
globalization has created the preconditions for a new 
society based on knowledge, creativity, harmonious 
existence of Man and the biosphere. False dominant 
direction of contemporary globalization solves global 
problems of mankind that have become a precondition 
for the formation of alterglobalism: the movement for 
social globalization. Ideological basis of alterglobalism 
becomes a left-wing political doctrine, as an alternative 
to late capitalism.

Пас ту піў у рэ дак цыю 30.03.2011 г.
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