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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізація є визначальним чинником стратегії світового розвитку та 
має значний вплив на формування громадянського суспільства та правової 
держави. У межах глобалізаційних процесів відбувається значне посилення 
політичних, соціально-економічних, інформаційних та культурних взає-
мозв’язків, що сприяє формуванню багаторівневої системи міждержавних 
відносин, що включає економічну, технологічну, політичну та соціальну тра-
нсформацію.

Поняття глобалізації в науковому обігу виникло і поширилось на поча-
тку 80-х років ХХ століття. Вперше термін «глобалізація» використав амери-
канський соціолог Р. Робертсон в 1992 р. Актуалізація теоретичного обґрун-
тування проблем глобалізації відбувається наприкінці ХХ ст., коли країни 
західної демократії продемонстрували значні темпи економічного зростання. 
Найбільш активним процес глобалізації став в період утворення інформацій-
ної економіки, основою для розвитку якої є інформаційні ресурси. 

Теорії глобалізації наголошують на масштабності світових змін та мо-
жливості застосування уніфікованої західної моделі розвитку для інших регі-
онів світу. У зв’язку з цим глобалізація трактується як процес універсалізації, 
становлення єдиних для всієї планети структур, зв’язків і відносин в різних 
сферах діяльності. Явище глобалізації утворює замкнутий глобальний прос-
тір, єдине світове господарство, економічну взаємозалежністю та глобальні 
комунікації у міжнародних відносинах. 
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Серед дослідників проблем глобалізації виділяється три течії: «гіперг-
лобалісти», «скептики» та «трансформаціоналісти». Гіперглобалісти вважа-
ють, що глобалізація є ознакою наближення нової епохи, в якій відбувати-
муться процеси «денаціоналізації» економіки, формування єдиного світового 
ринку та глобальної конкуренції. Гіперглобалісти включають до ознак глоба-
лізації процеси інформаційної революції, що створюють основу для трансна-
ціоналізації економічної та політичної сфер. Таким чином, гіперглобалісти 
вважають глобалізацію не тільки економічним, але й ідеологічним процесом, 
що супроводжує неоліберальну політики.

Представники скептицизму в теорії глобалізації вважають, що сучасне 
явище взаємозалежності в економічній сфері не є безпрецедентним, а інтерес 
до глобалізації є міфом, що приховує неоліберальні капіталістичні інтереси 
та регіональну перевагу деяких національних урядів. Скептики відокремлю-
ють процеси глобалізації від технологічних та комунікаційних змін останніх 
років. З їхньої точки зору глобалізація є результатом тривалого історичного 
розвитку і являє собою інтенсифіковану форму міждержавних відносин, що 
відповідає демографічним процесам та вдосконаленню комунікаційно-
технологічної інфраструктури.

Трансформаціоналісти вважають, що сучасна модель глобалізації є 
безпрецедентною, насиченою суперечностями та не має певного чіткого на-
прямку розвитку, тобто перебуває в стані становлення. Для них глобалізація 
представляє собою перехідний період в зміні балансу сил, що супроводжує 
трансформацію міжнародної системи.

Теоретико-методологічною основою аналізу глобалізаційних процесів 
в сучасній науці є наступні напрямки: 

– функціональний – акцентується значення держави у можливості 
спасіння національних економік від негативного впливу глобалізації;

– апологетичний – підкреслюється значення глобальних ринків в 
процесах інновацій та зменшення впливу держави на процеси глобалізації; 

– технологічний – основне значення надається новітнім інформа-
ційним технологіям.

Теоретики глобалізації та міжнародна практика демонструють перева-
жання в процесах глобалізації економічної складової. З економічної точки 
зору глобалізація являється процесом формування глобальних ринків і стра-
тегій поведінки, корпорацій і міжнародних фінансово-економічних інститу-
тів, формуванням принципово нових економічних відносин і типів госпо-
дарств. Економічні аспекти глобалізації пов’язані з політичними інтересами 
національних економік (протекціонізм), але і на техніко-економічні обме-
ження. Політичні аспекти глобалізації переважно визначаються економічни-
ми засадами та намаганням зміцнити світогосподарські зв’язки. 

Процес глобалізації не є безболісним і безконфліктним, тому що він за-
чіпає усі аспекти людського життя, що трансформує культурні, психологічні 
та моральні форми існування людей. Глобалізація сприяє зміні внутрішніх 
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соціальних відносин, зниженню бар’єру між суверенними державами, руйна-
ції культурних табу. Під впливом глобалізаційних процесів відкидається на-
віть мінімальний партикуляризм. 

Таким чином, глобалізація є процесом, що визначається переважно ри-
нковими, а не державними чинниками, що сприяє створенню глобальної сис-
теми економічної, політичної та культурної взаємозалежності. Незаперечним 
є факт перетворення світової економіки під впливом глобалізації в інтегрова-
не єдине ціле явище сучасних міжнародних відносин.
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РОЛЬ КЕРІВНИЦТВА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У ПИТАННЯХ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО АПАРАТУ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Вагомим елементом формування правової держави та громадянського 
суспільства є процес децентралізації влади в Україні, що передбачає підви-
щення рівня активності громадян у питаннях місцевого управління. Одним з 
основних принципів зазначеної активності є усвідомлення відповідальності 
громадян за досягнення високого рівня суспільного добробуту. Наслідком 
сприйняття суб’єктом зазначеної відповідальності є його цілеспрямовані дії 
щодо впливу на прийняття рішень в публічній сфері, які стосуються визна-
чення стратегічних цілей та стратегій забезпечення сталого розвитку терито-
ріальних громад, зокрема, структури економіки регіону, політики формуван-
ня та використання фінансових, матеріальних, локальних природних ресурсів 
громад. У цьому контексті актуальним є уточнення ролі суб’єктів, які несуть 
безпосередню відповідальність за якість підготовки рішень стосовно розвит-
ку  територіальних громад, реалізацію конкретних проектів та програм, тобто 
забезпечують ефективність роботи управлінського апарату органів місцевого 
самоврядування.


