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глоБА'тьний !ФпгАг! як пРичинА супгРгчностгй свговФт гконо}4!ки
$ейнека т.А., к.е.н. , доцент
БЁ3 !коопсп!лки к[!олтавський ун!верситет економ!хи ! торг!вл|>

Анопъац!я. 1ре8мегпом ёосл|6экення € суперечносуп! процесу ало6ал!зац!|'св!гпово|'економ!кц. {у!егпгэ

поля2о€ у з'ясувонн! рол!, яку но сучасному егпоп! евол:оц!1'св!гпово1' економ!чно/ сцсгпемо; в1ё!ерос елобвль-
нцй у.а:':!упол. 3авёоння||4 с анал!з суперечносгпей, зум!овлснцх упенёенц!с'ю а]]о6альноео кап!гпа'г^:у ёФ 2е?е!у1о-
н!|'. {х/1егпоёолоа!нну основу 0осл|0хсення у{пворю€ по/пенц1ал сунасно|' пол!гпцчно|' економ!}', зокрема новцй
нопрям ц!с|ноуки _ м|хсноро0на пол!гпцчна економ!я. 1асгпосув0ння ре3уль/погп!в провеёеноао ансл!зу п0ля-
?а€ у ро3{1!цренн! сферо знань фун6аменгпально|економ!чно!'наукс: про суперечносгп! елобал!зовано} еноно-
м!кц. Фсновн! резуль|паулц 0осл!0)кення пв вцсно8кц поля?0ю{пь у [пакому:

1. Ф6грун!повано, що в массл:гпабох св!гпово2о економ]чноао прос(пору ноп!гпал ё!е не гп!лькц ях на-
п!гпол-функц!я (що гпра6шц|йно спря?,/1овано но процесц в!0гпворення в реальному сек{пор! економ!кц па
лроёукування новцх блоа) упа коп1гпал-власн!сгпь {знанущ/сгпь яко2о !сгпогпно 3рос|па€ внасл10ок преволю-
воння керовоно! алобал[зац||'наё приоо0ною), але покФк як кваз! кап1гпал-функц!я - пох!ёна в10 !нсгпц{пуц!-
ал|зац!| повнова)кень но на0нац!онольному р!вн!, проёукгпом яко;'€ прцрощення вла0с;, що за6езпечу€ через
меха н ! з м ре н!т' н цх в 1 0 нос ц н о /п рц ма н ня п р ш 6у гп к!в.

2. 
'$овеёено 

1снування на сучс!сному епэап! еволюц1' св!упово:' еноном!у.ш переёуллое вцнцкнення му-
л[м,!п'|,'.''!#,'^..^)^^',^,.^^^^,^^^,',';/!о|] !ц]|;]1]\сц1|;нёёо €Ф€к|пу прц ро3в'я3онн! суперечносп1|' пов я3ано| з ?пран{:ф0р[у!ац!€'о сусп|льно-
економ!чно1'са;сгпема; ефек{п вцнцка€ споча!пку н{1 р!вн! кон{прарноео (нерез /пе, що з о0ноао боку в1ё6ува-
€[пься концен{прац!я вла0ц, а 3 !ншоео _ функц!онус велцка к|льк|сгпь нац!ональнцх економ|чнцх сцсгпем |

склаёнцх в|6носцн м!эк нцмц) пто посшцрюс{пься 0ал! на р!вень сп!льноао {нерез ||'!е, що св!гпова енонорд!ха ях
сцс(пемно у{пворена сён!сгпь на6увас ново1'посгп!н6усгпр|ольно!'якосгп!).

!{лоочов| слов{': суперечн!сгпь, св!гпова економ|ко, ало6альнцй коп|гпал, елобол!зоц}я, сомо3опере-
ч е н н я ко п ! гп а лу, п о с гп ко п ] гпа л ! сгп цч на е ко но м| ка, посп ! н6усгп р!а п ьна е ко но м! ка 

"

[]остановка проблеми. Ёконом!чна глобал!зац!я без сумн|ву в!дноситься до най-
важлив!ших причиЁ, [!д впливом яких в!д6уваються зм!ни у зовн!шньоеконом!чн!й д!я-
льност! первинних господарюючих суб'скт!в, набувають новот якост. м|жнародн. еконо-
м!чн! в!дносини м!ж кратнами, трансформуються св]тогосподарськ] процеси; в ц!лому _

формусться сучасний феномен, яким с глооал!зована економ!ка. ['!роте, розгляд ево-
люц|т глобал!зовано[ економ!ки та суперечностей, як1 супроводжують цей процес, вима-
гас б!льш широкот постановки завдання. [|отр!бно враховувати, що не т!льки розвиток
св!тово1 економ!ки п;дпадас п.д |стотний вплив глобал1зац!|, а й навпаки _ !нтенсивн|сть
та зм!ст глобал!зац!йний процес|в також залежать в!д стану, якого набула м!жнародна
госп0дарська практика на певному етап! економ[чно| !стор!'[. ]-лобал!зац!я як системне
явище або системний процес ма€ матер!ально-техн!чне п1дЁрунтя свого розвитку в!дпо-
в!дно до р]вня економ!чного прогресу, якого досягло сусп!льство.

Анал|з останн!х досл!дщень | публ!кац!й. |-!роблематика сучасних гло0альних еко-
ном!чних процес]в виклика€ досл!дницький |нтерес багатьох науковц!в. 1еор|1 та мето-
долог!т анал!3у економ|чнот глобал!зац!| присвячен| прац! А. [альчинського [1],
8. [авнука [2], глобальний економ]чний розвиток у таких аспектах як тенденц!т, асиме-
тр!я та регулювання, досл|джен! ,{. [|ук'яненком, А. !_1орунником, А. (олотом,
8. €толярчук [3], глобальн! економ|нн| трансформац|} висв!тлили в свотх наукових пра-
цях }Ф. !ковец [4], .{. {,ельд, д.|-ольдблатг, Ё. !т4акгрю, !ж. !_|ерратон [5], 8. |-есць [6]'
!*. (олодко [7], актуальн| проблеми св!тово1 економ!ки та впливу гло0ал!зац|} оприлюд-
нен! в наукових пу0л!кац!ях 8. !ноземцева [8], о. Бузгал!на, А. (олганова [9] та !нших
3наних науковц!в'

}{евир!шен! склад03! 3агально} про0лематики. Р!езважаючи на активн!сть | р!знос-
прямован!сть досл|джень, пов'язаних з! 3'ясуванням сутност! глобал!зованого життя су-
сп|льства, динам|ки та специф!ки економ!чних процес1в в|дпов!дного зм!сту, в сучасн;й
економ!чн!й науц| лишаються недостатньо вивченими про6леми суперечностей гло6а_
л!зованого св!ту. [х надзвичайна актуальн!сть зумовлена п0требою визначення причин
виникнення та поширення у св|тов!й економ!чн!й практиц! таких :|,1*:,':..:.:.-.1:.1:.т. ^т_:
р|вном|рн!сть розвитку, прояви його асиметр||, поляризац|я |нтерес!в р!зних учасник|в

10з



св!тового ринку, !нституц|йн! конфл!кти нац!онального | наднац!онального р!вня, гло_
бальн! про0лем1л та виклики тощо.

Формулк}вс|ння ц!лей с'твт|. [т4етою досл!дження € з'ясування рол|, яку в|д!грае гло-
бальний кап!тал на сучасному етап! еволюц!| св!тово1 економ|чно| системи. 3авдання поля-
гають у визначенн! суперечностей, 3умовлених тенденц!сю глобального кап!талу до геге-
мон][.

8икг:ад основного матер!алу досл!Ркення. [унасний етап еволюц!1 сусп|льства !с-
тотно пов'я3а н:лй з !нтенсивн|стю гло0альних еког:ом!чних процес!в. } епоху кап|тал!з_
му ро3виток св]тово1 економ|чно1 системи визнача€ться передус!м кап!талой, що р03г-
ляда€ться нами у цьому контекст! як система в!дносин, з! зм]нами яких безпосередньо
пов'язан! зм!ни базису. Фтже, еволюц!я гло6ал!зовано| економ!ки в!д6ува€ться одночас_
г:о з! зм|нами м!ри гегемон!1 кап!талу. Р!вень глобал!зац!| економ|ки зм!ню€ться парале-
льно з набутгям кап!талу (який ми розглядаемо як систему в!дносин) певно[ <гло0аль-
но| зр!лост!>. |-|ри цьому саме у цих в|дносинах закладен! основн! суперечност! сучасно-
ст! (зокрема суперечност! в сфер| виробниних в!дносин), як| над!лен! трансформац|й-
ним потенц!алом по.в|дношенню до св!тово| економ]чно} системи в ц!лому.

8плив -транснац!онального кап!талу на х|д глобал!зац!| с 0дним 3 найб!льш ви-
значальних. його виникнення та розвиток стало основою формува-ння всесв!тн!х мереж
виробництва та з0уту товар!в | послуг.Рух транснац!онального кап!талу {який у наш час
фактинно став глобальним кап!талом) зумовлений основною Функц!ею транснац!она-
льних, м!жнародних, глобальних корпорац!й. €аме функц!ональн!сть кап!талу, як пер-
ша за 3начущ1стю з причин !снуванн.я глоБал|зац!1 та формуванн,ч св!тово| господарсько|
системи, визначила наш ви6!р критер!ю для пол!теконом!чного анал!зу концр!в еволю-
ц!} глобал!зовано[ економ!ки.

8и;знаючи кап!тал осново'о функц|онування економ!чно] системи, потр!бно одно_
часно погодитись також |з тиг{, що сагиа економ!чна система, виконуюни функц!ю соц!-
ально] орган!зац![, веде до зм!ни як!сних ознак кап!талу.8насл|док цього, кап|тал п!д-
лаштовуючись п!д нов! умови !снування, трансформус кап!тал!3м породжуючи його нов!
форми. Фписуюни цей процес як так.Ай, що прот|кас нин!' потр!бно вка3ати на наявн!сть
неочевидного ц!лком, але фактинно !снуюного 3аперечення. !м1одиф|кац|| кап!тал!зму
приховують у соб! ро3гортання суперечност!, яка <зр!с> всередин! системи кап!тал!сти-
чних в!дносин. [1оступово формусться накопичувальний ефект процесу самозапере-
чення кап!тал!зму. 1енденц!ю самозаперечення, як | власне факт!1 !снування, у наш час
в!дзнанають пров!дн! науковц!.3окрема у наших досл!дженнях ми спирались на Ёрун-
товн! ро6оти А' !_альчинського [1; 10; 11; 12] та 0. Бузгал!на ! А. (олганова [9, с. 199-
2111

[унасний економ!чний глобал!зм - це кап1тал!стичний глобал!зм. 1ому його пред_
ставники (суб'скти м!жнародно| б!знес-практики) пересл!дують типов! для кап!тал!зму
!нтереси. €еред таких |нтерес!в визначальним с максим|зац!я прибутк!в в|д зб|льшення
обсяг!в вкладення кап!талу, щ0 визначен! нин! св!товим масшта0ом господарсько| д!я_
льност!. Ёамагання закр!пити прогрес!ю потоку прибугковост! п!дштовху€ власник]в ка-
п|талу до !нсти1уц!ал!зац!| |х влади. Ёин! це проявлясться, передус!м, у тому, що 3а
умов набутгя лег!тимност! так! !нститути стають ст!йкими. [х трансформац!я, якщо вона
! в|дбува€ться, д!€ як правило, не в б!к посла6лення, а в 6!к концентрац!| влади. !нсти-
туц!йна монопол!я с значно впливов!шою, н!ж монопол]я технолог!чна або економ!чна
(здобута на основ! традиц!йних 0|знес-засад з економ!| поточних витрат тощо).

!ндустр!альний кап|тал!3м, за якого прибуток формувався переважно у сфер! ма_
тер!ального виро6ництва, давно перетворився на кап!тал!зм рентний. ]_1ри цьому рента
(ран!ше переважно природна,3емельна) стала ун!версальним !нструментом отримання
при0утку з 0удь-чого, включаючи нематер!альне (що особливо властиво нашому часу).
у якост! приклад!в можна на3вати: !нтелектуальну ф|нансову, адм!н!стративну ренту
тощо' ]-!ри цьому рента в!д !нституц!ал!зац!| влади, яко| на0увас глобальний кап!тал _
найб!льша, оск!льки вона да€ фактинне право розпод|лу св!тового доходу на користь
його утримуван!в (власник!в та / або розпорядник|в}. !нстицц!йна монопол!я, досягнута
т- -а'{^!,--^^^! !^ ь гпдАа 6| | |^1,!!, п6^-т^^] ' '- -! -^' !- 5! |-.|| !^ п.|!|||д^' п^т^::' '!- п^}| п^|,Бц-'-^
.с| 5с|ч'|къ9бопс| б 1'1|'ча'!оп(,]у|у !!Р\,'ь!ь'у| г]@А!, |сг!о .)г1с|_'|г1\,, оу|!!1у|!у| |!9.сг'|ч|о'||)1у, ]!Ру! 1]у!!\9-

вост|, ?' Ё]ж монопол!я, досягнута за умов переважання процес!в !нтернац!онал!зац||.
Ёконом|чна глобал!зац!я, на в!дм!ну в!д !нтернац!онал!зац!|, означа€ формуван}{я

€л1^ь1'ау ((ппап!'п гп!'>} ппя кпх(нг)гп нас:|онапьнпгп кап!талтл Ёа1пан! ппап:'тпа пгтанпв-
!-|-1; Ё..;1 -_; 1Рць_-;;Ё 1 Р-1 

. ..-*!'*. 
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люються м!жнародними економ!чними структурами. [1о су"т|, |{е означа€, що вони визна-
чаються владою кап!талу , якшй походить з найб!льш розвинутих держав.

}4ехан!зму регулювання сучасно[ системи гло5ального кап|?ал1зму властив| дв!
визначальн! в!дм!нност!, по-перше, наявн|сть визнано[ !ерарх!| й!ж суб'€ктами м!жнаро-
дн11х в!дносин, включаючи держави та недержавних актор!в !, по-друге, система прийн-
яття р|шень на вищих р!внях представниками сильних держав при формальному пред_
ставництв! !нтерес!в учасник!в н14жчого р!вня. |-[е дозволяс отримувати г!адвисок! при-
бутки одним !1 унасникам | веде до вагомих витрат - для !нших [13,,с. 21].

[_лобал!зац!я забезпечила широку в!дкрит!сть св|тогосподарських в!дносин та
г40жлив!сть стати |х активними учасниками для вс!х кра[н" |-|роте одночасно саме гло-
бал!зац!я нерез несправедливий механ!зм св!тового економ!чного порядку слугуе при_
чиною економ!чного утиску !нтерес|в кра|н, як! не перебувають у так 3ваному клу0|
<золотого м!льярда> (або |ншими словами у склад! кра|н <першого св|ту>).

Ёазвана нами нер!вн!сть су0'скт!в економ!чних в!днос!лу1 у розпод!л! св|тового до-
ходу (в цьому контекст! мова йде, передус!м, про кра[ни), яка утворю€ться за !снуючог0
св!тового порядку, не може не стати причиною протир!н. Ёесправедлшвий розпод!л благ
в!д глобал!зац!?, як на це 3верта€ увагу |т4' !нтр!л!гейтор, породжуе загрозу виР!икнення
конфл|кт!в на рег!ональному, нац!ональному та !нтернац!ональн0г91у р!внях [14, с. 13].

Ёеоднор|дн!сть системи, якою за сво]м утворенням € св!това економ!ка, !стотно
ускладню€ управл]ння нею. Фднак, нео6х|дно враховувати, що прецедент ун!ф!кац|1
св|тового порядку через в!дпов!дну вертикаль влади, !нстэату'ти яко[ акт|,4вно формують-
гя н|лн! ат:плгтнпА!_!|'й ь-:эоп:-.!!гт-:г,, г'|ао1_||'у охБ'сутгав1'.'у ^Агтъв,дц, \1ппзг'9,! :;у1,1|' )';9;'\'.;';{-]-у.у| т-с;,_тс';-'!;ч ! г' ! !сЁг1 у.^ 0о []к 

' 
14Ёни]х 00став'!н. управл!ння неоднор!дною

системою св]тового господарства (яке утворено з р!зних за геоеконом|чними, !нститу-
ц!йними, ментальними та !ншими ознакаму| кра}н 1рег!ональних об'сднань) е принци-
пово мож'!ивиу! л,лше тод!, коли |снус певний системний |нтегратор (коли в!дбуваються
соц1ально-економ!чн| процес}4, як! вс!х о0'€днують). 1аким !нтегратором в умовах су-
часного розвитку кра[н виступас глобал!зац!я. Фтже, суперечност! !ституц!ал!зац!| влади
незаперенн| та законом!рн!.

|-лобал!зац!я у цьому аспект! виступае, з одного боку,як природний феномен (з
ознаками саморо3витку та самоорган|зац!1), 3 3 |ншого * як такий феномен, до якого
застосовуються управл!ння та контроль. 1аким чином, методолог!чно сутн!сть гло6ал!-
зац![ визначасться, по-перше, як об'ективний процес, а по_друге, як залежн!сть в!д но_
гось !ншого, тобто як функц|я. !-{я площина теоретико-методолог1чного анал!зу дозво-
ляс п|д!йти до розум!ння природи суперечностей м!ж тенденц!ею до утворення св|тово-
го порядку та збереженням нац!ональних особливостей кра|н, як елемент!в неоднор!д-
но| св!тогосподарсько| системи, а також з'ясувати, яку роль у цьому в|д!грас гло0аль-
ний кап!тал.

.[о свого сучасного стану глобальний кап]тал наближався поступово: !сторико-
лог]чний генезис - розвиток * самозаперечення. Р!ин! в!н вступив у <епоху та прост!р
3анепаду _ п!дриву власних системних основ>> [9, с. 198, 200]' 1ой факт, що кап1тал
ув!йшов у цю фазу, спонукав представник|в кап!тал!стично-корпоративно| ел!ти шукати
спосо0и самозбереження. 1аким способом для кап!талу (в сучасних формах його !сну-
вання), стало гло6альне управл!ння' !_!ретенз!ю до !ституц!ал!зац!1 влади на глобально-
му р!вн!, д.йсно, потр!бно розц!нювати як ефективний зас!б не т!льки збереження, але
також посилення влади, якою кап]тал над1лений генетично, як чинник розвитку в епоху
!ндустр!ал!зму !, якого в|н позбудеться в епоху пост!ндустр|ал!зму. Фтже, саме ця нова
як!сть приховуе в соб! передумови його остаточно[ деградац||"

Б умовах актуальност! для кап]тал!стично-корпоративно1 ел!ти забезпечення збе-
реження гегемон!] кап|талу в!дбувасться зм|на пр!оритет|в. 3 двох стан!в, в яких !снус
кап!тал, _ кап!тал-функц|я та кап|тал-власн!сть _ в умовах пер!оду <ново]> глобал!зац1?
(к|нець !,!, ст' - початок !,[| ст.) дом!нування набува€ останн!й' !-1ричина цього, як нами
3азначалось вище, поляга€ у тому, що власн!сть. управл!ння якою закр!плено !нститу-
ц!йно та перетворено на ресурс влади, дозволяс одержувати значно б|льший за масою
прибуток, н!ж власн|сть на кап!тал, що функц!ону€ в сфер! виробництва.3 цього сл!дус
:.'...^ я^-. , !!^^г|, _ф^4}_'^5э!!_:]= .^-|-,:!н1ла !е3а| { }1+:к:а;|вг1с у].ровл!ння в першу чергу спряг"!оване на захист власност; св]тово!
ел|ти !т|льки в другу _ с, д!йсно, важливою умовою упорядкування г{ножини економ!ч-
них в|дносин всередин! св!тово] економ!чно] систем }А, яка с неоднор|дною.

|-пгтБэп[[]о \/г|г\эрп|:'_.:!-|о с ь:!ч:яп,: !ц.:::::,л}л 911 Ргта!.|г}рпё]-]цсц' '"г-!э|;:дгБ|чн{-_|го {гплБ:пь'-] 
'.-\,\,<;' 

[[}т]с у; |рса;'1'-1 г;''1 с г;!-1и;.?; !5-|!-;-|у;,;', }з г\ о!- ! (;г;_у-|]';!_-; ]г],...| !- !!чу|ч'' |1!9! 9 \1 '1ччч''р
ного) режиму власност|. <Режим власност|>>, який як терм!н виник у межах економ!чно[
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концепц!1 прав власност!, в!добража€ сукупн|сть правил, що визначають умови доступу
до ресурс-в ! порядок прийняття р|шень стосовно ]х використання. Р!а наш погляд, не
!снус жодних заперечень, як! б о6межували використання описа:-!ого п!дходу до оц|нки:
повед!нки представник!в глобально| ел!ти. [1роте сл|д уточнити, що спектр ресурс!в,
доступу до яких прагнуть су0'екти гло6ального управл!ння, е значно ширшим (окр!м
традиц|йних _ також ресурси !нформац|йного, мед!йного простор!в, ресурси по,г:!тично'[
влади та !н.).

3апущег*ий механ!зм режиму власност] вже на нин|шньому етап! економ!чно!
еволюц!} сусп!льства призв|в до того, що ознаки гло6альност! соц!уму стали формува-
тись переважно внасл!док кер!вно| функц!], яка продуку€ться власниками гло0ального
кап!талу, !в менш!й м!р! внасл!док природних причин поширення ринкових в!дносин
(зростання в!дкритост! кра1н, кооперац|| прац| тощо). Фчевидност! набувае |той факт,
що в масштабах св|тового економ|чного простору, кап!тал д!е не т!л ьки як кап|тал-
функц!я (що традиц!йно спрямовано на продукування нових 0лаг) та кап!тал-власн!сть
(знанущ!сть якого !стотно зроста€ внасл!док превалювання керовано| гло6ал!зац!| над
природною), але також як кваз! кап!тал-функц!я {або кап!тал_функц!я штрих). !{я нова
функц!я кап!талу € пох!дною в!д !нституц!ал|зац|[ влади на наднац!ональному р|вн!,
продуктом яко] € прирощення влади, що за6езпечуе через механ!зм рентних в!дносин
отримання при6утк!в.

1аким чином, внасл!док наявност! тенденц|| кап!талу до тотально] гегемон||, гло-
5ал!зац!я все 0!льше стас уособленням функц!? управл!ння ! менш !нтенсивно проявля€
грБр як пп|/пп лнглй пг1г\! |ёг ]-.!э птъгът!_4Рэг1, | | ц.\п'\1 !;;э -г.\а.д1_? чд, |;-:'гапп ''-'-ц! .'!]'. ;;Ру!у!'Ё+;1у1у: ]|Р{,чс!. ;|с ];Р9,у1ъс: у чь\';!т\', ?-ё !ог;!у ж |нтервал] еволюц!! продов-
жу€ !снувати утворений кра|нами (та !ншими суб'сктами названих в!дносин) св|товий
економ!чний прост!р, якслй д!е за пр[4нципом в!дкрито} системи. (ожна з кра|н (якщо |х
умовно ро3глядати як первинний елемент планетарно1' господарсько: системи )

пов'яза!]а з !ншими надзвичайно великою мережею зв'язк!в, що розташован] в паралел!
вза€мних економ!чних в!дносин: виробниних, ф!нансово-кредитних, науково-техн!чнрзх,
!нституц!йних, зв'язк!в з обм!ну тощо.

1еоретико-методолог!нний анал!3, заснований на принципах пол|тично| економ|1,
п|дтверджу€ оневидн|сть 1снування в реальному глобал!зованому житт| сусп!льства
а) сп!льного (того, що св!това економ!ка € системно утвореною сдн!стю) та
0) контрарного (того, що 3 одного боку в!дбувасться концентрац!я влади, а 3 !ншого _

функц!онус велика к]льк!сть нац!ональних економ!чних систем !складних в!дносин м1ж
ними). [тосовно останнього це фактично о3нача€, що зм!цненню !срарх1| у вигляд| гло_
бального управл!ння протисто1ть св|тогосподарська неоднор!дн!сть, яка проявляеться в

усьому: в несхожост! су6'скт|в, [х функц!й, в|дносин, структури, процес!в тощо.
1акий аспект анал!зу сучасних св!тогосподарських процес!в прив!в нас до уза-

гальнюючого висновку.на нашу думку, на сучасному етап! еволюц|| св|тово| економ!ки
фактинно вже сформувались передумови одн!с| з най0!льш значущих суперечностей
розвитку людства, джерелом яко| € самозаперечення глобального кап!талу. 8она € та-
кою, що за:1 розв'язання в май6утньому в!д0удеться системна трансформац!я !перех!д
в]д !ндустр!ального сусп!льства до пост!ндустр!ального. Ёасл!дки самозаперечення
гло6ального кап]талу проявлят1Амуть себе у вигляд! мультипл!кац!йного ефекту' €пона-
тку такий ефект виника€ на р!вн| контрарного через те, що,3 одного боку, кап|тал!сти-
чно-корпоративна ел!та зосереджу€ владу, пересл!дуючи мету збереження гегемон|[
кап!талу, а з !ншого _ велика к]льк!сть кра}н намага€ться забезпечити неоднор!дн!сть
системи, а отже, свою незалежн!сть в|д глобального кап!талу. [!от!м мультипл!кац!йний
ефект поширю€ться на р!вень сп!льного !св|това економ!ка, як системно утворена €д-
н!сть, поступово починас набувати ново] пост!ндустр!ально1 якост]. Реальн!сть цього
вже нин! п!дтверджу€ емп|рика ро3витку св!тово1 економ!ки'

8исновки. (ап!тал!стична форма привласнення, в як!й вона !снус нин!, в ц|лому
в!дпов!дае !снуюному зм!сту сучасних св!тових економ!чних в!дносин _ тобто протилеж-
н|сть як стад!я в!дтворювального циклу суперечност! проявляс себе у наш час досить
виразно, але не переросла у деструктивне заперечення. €аме цим поясню€ться те, що..,'..: ^:-я. ___;-..^.--с:_.н[,|н! Ё!доуваються прошеси! .нституц|ал.зац|! владл уряд'в наио.льш економ!чно розви-
нутих кра|н, тнк та |нших впливових м!жнародних актор!в за одночасного ро3гортання
природних (горизонтальних) глобал!зац!йних процес!в, до яких 3алучен! фактично вс!
кг':а{;д:,: гп!тц: !!о г':аьдэца6 !!!г! п1'} -'-аг"|Фп|::;ннпго ч2г\'!' гфпоцллрац! тэ эит.4рц{1 г!г\?Р|4р1!/1_г[.о|\у<;;'-уЁ \-!)|;'. чс ;/-']-|] ]('ч' !т\, Ау .9*.чу'щ.!9у! у {чч, ч[ууу.'|99ч..' .ч ч.\!'.9|!у у9!ёу' рч1\'|ц!'!

два р!зноспрямован! процеси, сеь!сом першого з яких € утримання влади, а !ншого _ ро-
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3ширення своооди" (онфл!кт м|ж ними неминучий, проте його р03в'язання в!дбудеться
в майбутньог\€у _ при настанн| посткап!тал|стично[ та п0ст!ндустр!ально[ ери. |-!роведе_
ний пол|теконом!чний анал!з дозволив окресл|Ат|4 п!дходи до Ёдентиф|кац!? суперечли-
во} сутгтост! св]тово| економ|чно1 системи та протир|н }; динам!ки. в п0дальших досл!-
дженнях це стане 0сновою для 3'ясування природи та зм!сщ тих виклик|в сусп!льству,
як! зумовлен| г:роцесами сучасного етапу гло0ал!зац|[.
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