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Історіографія дослідження 
антиглобалістського руху

Розглядається ступінь дослідженості процесів глобалізації 
та антиглобалізму у вітчизняній та зарубіжній історіографії. 
Проаналізовано останні публікації з питань глобалізації та 
антиглобалізму. Підкреслюється велике значення вивчення 
документів, Інтернет сайтів антиглобалістських організацій 
для дослідження антиглобалістського руху як суспільно-полі-
тичного процесу сучасного світу.
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Початок наукового осмислення процесу глобалізації і одночасно з 
цим становлення та розвиток нових соціальних рухів відноситься до 
середини 80–х років ХХ століття. Основними науковими працями щодо 
глобалізації стали роботи Френсіса Фукуями «Кінець історії та остання 
людина», Семюеля Хантингтона «Зіткнення Цивілізацій» та інші [37;44]. 
Десятиліття потому термін «глобалізація» став широко використовува-
тись у науковій літературі та у засобах масової інформації.

Образи глобального світу та теорії глобалізму розробляються сьогодні 
вченими найрізноманітніших наукових напрямів – політологами, соціо-
логами, антропологами, філософами, істориками та іншими.

Історіографічну базу дослідження проблем антиглобалістського руху 
можна поділити на наступні групи: присвячену глобалізації, неолібераліз-
му та їх наслідкам, розвитку інформаційних технологій та ЗМІ та власне 
антиглобалістському руху.

Серед зарубіжних вчених, які заклали основи розуміння процесу нео-
ліберальної глобалізації та акцентували увагу на її суперечливих аспектах, 
варто виділити Іммануїла Валлерстайна, Ентоні Гідденса, Ульріха Бека, 
Брінка Ліндсі, Юхана Норберга, Зігмунда Баумана, Джорджа Сороса 
та російських дослідників – Михайла Делягіна, Марину Лебедєву, 
Олександра Бузгаліна, Андрія Колганова, Льва Зеленова, Олександра 
Владимирова, Євгена Степанова, Віктора Кувалдіна, Андрія Субботіна 
та багатьох інших.

Іммануїл Валлерстайн у своїй роботі «Історичний капіталізм» прагне 
проаналізувати сутність капіталістичної системи, починаючи від часу її 
зародження у XVI столітті. Він розглядає її як цілісну, єдину, історичну 
систему, яка включає в себе структури, які мають власні закономірності 
та протиріччя. Потім розглядає три основних елементи, які, на думку 
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більшості вчених, сформували так звану глобалізацію: міжнародні фінан-
сові та товарні потоки, відсутність альтернативи глобалізації, гегемонію 
уряду США.

На основі проведеного аналізу автор висловлює сумнів з приводу 
виникнення якої–небудь кращої або гіршої моделі капіталізму, а гло-
балізацію розглядає як закономірне явище в рамках капіталістичної 
системи. Тим не менш, він фіксує вступ суспільства у нову еру – еру кризи 
капіталізму. Автор у цій роботі пропонує свою, відмінну від загально-
прийнятої, інтерпретацію, яка базується на історико–системному підході 
[3,с.114–122].

Ентоні Гідденс розглядає глобалізацію як пряме продовження модер-
нізації, вважаючи, що сучасності внутрішньо властива глобалізація. Крім 
того, він стверджує, що світ в процесі глобалізації не тільки не став більш 
керованим, а навпаки повністю вийшов з–під контролю [42].

У своїй книзі «Що таке глобалізація?» німецький вчений Ульріх Бек 
робить спробу проаналізувати глобалізацію як предмет наукового дослі-
дження. Автор намагається відповісти на подвійне питання: в чому полягає 
сутність глобалізації, які негативні та позитивні наслідки цього процесу, 
та як боротися із негативною складовою глобалізаційних процесів [7].

У монографії відомого економіста Брінка Ліндсі «Глобалізація: 
повторення пройденого: Невизначене майбутнє глобального капіталізму» 
наведено цікаві думки щодо зародження, розвитку та подальших перспек-
тив глобалізації. Автор пропонує новий погляд на глобалізацію, який не 
відповідає поширеним штампам її прихильників та противників [29].

Шведський економіст Юхан Норберг у своїй книзі «На захист глобаль-
ного капіталізму» розглядає різні уявлення про глобалізацію як причину 
бідності та соціальної нерівності, погіршення екологічної обстановки та 
стандартизації культури та припускає, що глобалізація навпаки через 
вільне пересування людей, капіталу, товарів та технологій сприяє еко-
номічному зростанню, скороченню бідності та збільшенню культурного 
розмаїття [31].

На думку відомого британського вченого Зігмунда Баумана, яку він 
виклав у праці «Глобалізація. Наслідки для людини та суспільства», гло-
балізація не стільки формує єдиний світ, скільки сприяє посиленню його 
фрагментарності та зрештою являє собою продукт індивідуалізованого 
суспільства. Глобалізація виступає як тоталітарне впровадження логіки 
фінансових ринків у всі сфери життя. Автор використовує термін «гло-
калізація», який означає послаблення національних держав та посилення 
регіональних еліт в процесі глобалізації. Зігмунд Бауман висловлює 
думку, що глобалізація супроводжується глокалізацією, при чому роль 
регіональних еліт зводиться до перетворення на поліцейські дільниці, 
які конкурують з центральними урядами та між собою за отримання 
інвестицій. Бауман зазначає, що процес дроблення держав, який ми спо-
стерігаємо у наші дні, та виникнення все нових і нових націй доводить 
факт занепаду всього національного [6].

Відомий фінансист і філантроп зі світовим ім’ям Джордж Сорос у своїй 
монографії «Про глобалізацію» аналізує стан головних акторів процесу 
глобалізації – сучасних основоположних міжнародних інститутів, таких 
як ООН, Світовий банк, СОТ. Автор виявляє їх слабкі сторони та про-
понує заходи для виправлення ситуації, а також висвітлює економічні і 
соціальні переваги єдиної світової системи [34].
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Фундаментальне дослідження провідного російського економіста 
Михайла Делягіна «Драйв людства. Глобалізація і світова криза» при-
свячене всебічному аналізу глобалізації. Серед принципово нових тем, 
що розглядаються автором, – формування людством власної свідомості 
за допомогою технологій, нездоланний характер технологічного розриву 
між найбільш розвиненими, розвиненими та нерозвиненими країнами, 
основні протиріччя глобалізації. В книзі також розглядається розвиток 
глобальної фінансової кризи [15].

До першої групи також можна віднести колективну працю під загаль-
ною редакцією Марини Лебедєвої «Приватизація світової політики: 
локальні дії – глобальні результати», в якій автори розглядають трансфор-
мацію політичних процесів, системи міжнародних відносин під впливом 
глобалізації. Велику увагу автори приділяють сучасним глобальним 
проблемам людства [32]. 

У праці відомих вчених Московського державного університету 
Олександра Бузгаліна та Андрія Колганова «Глобальний капітал» міс-
титься цілісне дослідження на стику економіки, соціальної філософії і 
політології, в якому автори докладно розглядають новітні зміни в еконо-
міці та суспільстві, що відбуваються під впливом процесів глобалізації та 
інформаційної революції [8].

З позицій міждисциплінарного підходу розглядають глобалізацію 
Лев Зеленов, Олександр Владимиров та Євген Степанов у своїй роботі 
«Сучасна глобалізація: стан та перспективи», в якій розглядаються різні 
підходи до визначення глобалізації в межах різних наук та наголошується 
на необхідності універсального розуміння цього процесу [22].

Віктор Кувалдін у своєму дослідженні «Глобальний світ: економіка, 
політика, міжнародні відносини» характеризує процес глобалізації, роз-
глядає процес формування так званого «золотого мільярда», а також 
досліджує вплив глобалізації на різні регіони світу [28].

У монографії Андрія Субботіна «Межі ринку глобальних компаній» 
наводиться критичний аналіз стратегії глобальних компаній та управління 
світовим співтовариством в умовах глобалізації як процесу перерозподілу 
економічних і політичних функцій між державою, глобальними компані-
ями та міжнародними організаціями [35].

Цікавою для нас є колективна монографія під загальною редакцією 
доктора історичних наук, професора В’ячеслава Михайлова та Валерія 
Буянова «Глобалізація», в якій розкриваються теоретико–методологічні 
аспекти глобалізації, а також глобалістики – області наукового пізнання, 
що дуже стрімко розвивається. У роботі аналізуються основні сфери 
глобалізації – економічна, політична, інформаційна, освітня, культурна 
та інші. Розглядається сутність нової світової ідеології – глобалізму та 
альтернативи сучасній, неоліберальній моделі глобалізації [12].

Олександр Чумаков у своїй монографії «Глобалізація. Контури ціліс-
ного світу» простежує вплив глобалізаційних процесів на всі сторони 
життєдіяльності людини та держави, робить спробу побудови загальної 
теорії глобалізації. У книзі показано як відбувалось зародження глобаліс-
тики у якості міждисциплінарної області наукового знання [39]. 

Серед найбільш відомих вітчизняних вчених, які займалися пробле-
мами глобалізації та неолібералізму, в першу чергу варто згадати Олега 
Білоруса, Віталія Лукашевича, Зоряну Луцишин, Тимура Кальченка, 
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Віталія Лукашевича, Леоніда Савіна, Ярославу Столярчук та багатьох 
інших.

У колективній монографії під редакцією Олега Білоруса «Глобалізація 
і безпека розвитку» велика увага приділяється проблемам виживання і 
безпеки розвитку глобальних соціально–економічних систем і націй–
держав. У дослідженні виявлено нові тенденції, суперечності, загрози та 
закономірності формування глобальної економіки, показано стратегічні 
альтернативи поведінки нації–держави в умовах глобалізації розвитку 
[13].

У збірці статей під редакцією відомого журналіста та публіцис-
та Леоніда Савіна «Глобальний дискурс» подано аналіз політичних, 
економічних, соціальних, релігійних, етичних, правових, історичних, 
філософських аспектів глобалізації. Автори також звертаються до великої 
кількості проблем, викликаних процесами глобалізації [14].

Перша група робіт представлена також великою кількістю статей. Так, 
серед них варто звернути увагу на огляд багатьох популярних на Заході 
концепцій неоліберальної глобалізації, який робить професор Володимир 
Коллонтай у своїй статті «Еволюція західних концепцій глобалізації». 
Автор вважає, що теорія і практика неоліберальної глобалізації почали 
розвиватися з кінця 70–х років ХХ століття, коли у кризі опинилась попе-
редня модель розвитку розвинутих країн та світового господарства, різкий 
стрибок науково–технічного прогресу відкрив нові можливості та виявив 
нове коло проблем, а саме екологічних та демографічних. На фоні всього 
цього і назріло питання про необхідність нового світогосподарського 
порядку, про нове співвідношення політичних та економічних механіз-
мів регулювання. Тоді в якості методології елітами розвинутих країн 
була прийнята ідеологія неолібералізму. Класичні неоліберальні методи 
передбачають розширення індивідуальних свобод та максимальне обме-
ження втручання держави в економіку, перерегулювання підприємницької 
діяльності, приватизацію держвласності та дотримання збалансованого 
бюджету. Ці принципи більш відомі як «Вашингтонський консенсус» [26].

У статтях Владислава Загашвілі «Держава на новому етапі економічної 
глобалізації» та «На порозі нового етапу економічної глобалізації» автор 
визначає основні етапи глобалізації, проводить паралелі між глобалізаці-
єю та регіональною інтеграцією, відзначає роль держави у цих процесах 
[20; 21].

Актуальними на наш погляд є також статті Василя Суханова 
«Регіональна ідентичність в контексті глобалізації: теоретичний аналіз», 
Миколи Іванова «Глобалізація та суспільство: проблеми управління» 
та Юрія Шишкова «Регіоналізація та глобалізація світової економіки: 
альтернатива або взаємодоповнення?», в яких автори докладно розгля-
дають процеси регіоналізації та глобалізації, дають власне визначення 
цим процесам та наводять перспективи їх розвитку у різних регіонах 
світу [36; 23; 40].

Друга група робіт представлена великою кількістю статей, матеріа-
лів, монографій, серед яких необхідно виділити праці Анатолія Єлякова, 
Едуарда Василевського, Тетяни Ровинської, Георгія Почепцова, Ольги 
Зернецької та багато інших. 

У статті Анатолія Єлякова «Інтернет – тотальна загроза суспіль-
ству?», автор виділяє основні етапи розвитку глобальної мережі та подає 
власне бачення впливу Інтернету на суспільство. Він також зазначає, 
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що саме з розвитком Інтернету активізуються глобалізаційні процеси у 
всьому світі [19]. Цікавою для нас є також стаття Едуарда Василевського 
«Інформаційні технології: масштаби та ефективність використання», в 
якій автор наводить цікаві статистичні дані використання інформацій-
них технологій залежно від регіону світу та дає своє визначення поняття 
«інформаційне суспільство». Автор наголошує, що нові соціальні рухи 
дуже активно використовують новітні технології у своїй діяльності [9].

У статті «Інтернаціоналізація та глобалізація засобів масової інфор-
мації» Тетяна Ровинська простежує залежність інтенсивності потоків 
інформації від рівня економічного, політичного розвитку регіонів світу. 
Авторка також показує роль Інтернету в процесі інформаційної глоба-
лізації та досить ґрунтовно досліджує роль інформаційної складової 
діяльності міжнародних організацій [33].

Третя група робіт складається з монографій, статей присвячених 
антиглобалістському руху.

Серед найбільш відомих вчених, які обіймаються цією проблемою, вар-
то згадати Олександра Бузгаліна, Бориса Кагарлицького, Саїда Гафурова, 
Камена Денчева, Ківу Майданика, Федора Войтоловського, Александроса 
Мітсіу, Девіда Хелда, Ентоні МакГрю, Наомі Кляйн, Крістофа Агітона та 
багато інших.

Теоретичному осмисленню передумов, принципів, протиріч та 
особливостей антиглобалізму присвячує свої праці координатор руху 
«Альтернативи» (Росія), професор Московського державного універ-
ситету імені Ломоносова Олександр Бузгалін, який безпосередньо бере 
участь у найбільш гучних антиглобалістських заходах.

Фундаментальний труд «Альтерглобалізм: теорія та практика 
«антиглобалістського руху», представлений у формі збірки статей інтерна-
ціонального авторського колективу під редакцією Олександра Бузгаліна, 
присвячений проблемам виникнення, розвитку, інституційного оформ-
лення антиглобалістського руху як суспільно–політичного процесу. У 
роботі використовується також поняття «альтерглобалістського руху», 
властиве російській науковій школі. У книзі представлено аналіз реальних 
кроків руху у світі, наводяться тексти провідних зарубіжних авторів, ліде-
рів антиглобалістських організацій. Автори спробували не тільки описати 
рух, але й проаналізувати його, показати його зміст, принципи, протиріччя 
та перспективи, а також показати теоретичну картину антиглобалізму [3].

У роботі Камена Денчева «Феномен антиглобалізму» розкривається 
сутність феномену антиглобалізму. Саме вивченню виникнення, еволю-
ції, механізмів побудови та функціонування, ідеологічним орієнтаціям 
антиглобалістського руху присвячена ця праця. Автор на основі великого 
обсягу матеріалів дає порівняльну соціально–історичну характеристику 
антисистемних рухів двох останніх століть. Камен Денчев розглядає 
тероризм як специфічну форму антиглобалістського протесту. На наш 
погляд, спроба автора виділити спільні ознаки антиглобалізму та теро-
ризму є дуже цікавою [16].

Важливою працею, присвяченою антиглобалістському руху, є збірка 
статей авторів з різних країн під редакцією президента Всесвітнього 
форуму альтернатив, директора «Форуму третього світу» Саміра Аміна 
та секретаря Всесвітнього форуму альтернатив, директора Центру 
«Триконтиненталь» Франсуа Утара «Глобалізація супротиву: боротьба в 
світі». Редактором та автором передмови російського видання цієї роботи 
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виступив професор Олександр Бузгалін. У роботі дуже чітко визначені 
як позитивні, так і негативні наслідки глобалізації, стадії формування 
антиглобалістського руху у різних регіонах світу. Окремо автори роз-
глядають глобальні проблеми людства та наводять можливі варіанти їх 
вирішення [11].

До цієї групи відносяться також роботи Крістофа Агітона «Альтер-
нативний глобалізм: нові світові рухи протесту» та Наомі Кляйн «NO 
LOGO. Люди проти брендів».

Французький активіст антиглобалістського руху, секретар між-
народного комітету організації АТТАК, автор книги «Альтернативний 
глобалізм: нові світові рухи протесту» Крістоф Агітон розглядає витоки 
та історію становлення антиглобалістського руху, обґрунтовує поняття 
альтерглобалістського руху. Велику увагу у своїй книзі автор приді-
ляє традиційній організації, за допомогою якої люди відстоюють свої 
інтереси –профспілковому руху та тому, як він вписується у сучасний 
антиглобалістський рух. Окремо автор розглядає особливості сучасного 
профспілкового руху Франції та США, як країн, де профспілковий досвід 
носить найбільш новаторський характер. Приділяючи так багато уваги 
профспілковому руху та його сьогоднішнім тенденціям у своїй книзі 
Крістоф Агітон наголошує, що розглядає його як частину сучасного про-
тестного руху. Окремий розділ книги присвячений компаніям, пов’язаним 
із формуванням світового «руху рухів» та соціальним форумам [1].

Широкий фактологічний матеріал міститься у роботі Наомі Кляйн 
«NO LOGO. Люди проти брендів», в якій авторка на конкретних при-
кладах показує дестабілізуючий вплив ТНК на країни, що розвиваються. 
У зв’язку з цим Наомі Кляйн розглядає проблеми безробіття, зубожіння, 
нестерпних умов праці та проживання, проблеми мігрантів і багато інших. 
Головний лозунг, який пропонує авторка у своїй книзі: «Люди важливіші 
за прибуток» [25].

У збірці наукових робіт «Антиглобалізм і глобальне управління: 
доповіді, дискусії, довідкові матеріали» під редакцією начальника Центру 
Інтернет–політики Московського державного інституту міжнародних 
відносин Дмитра Пєскова розглядаються теорії й практики глобального 
управління та антиглобалізму. Особлива увага у праці приділяється поєд-
нанню різних форм подачі матеріалу: у вигляді аналітичних доповідей, 
витримок з Інтернет–дискусій і добірок довідкових матеріалів. У роботі 
представлені досить цікаві статистичні матеріали стосовно діяльності 
антиглобалістських організацій [5].

У книзі «Хто сьогодні творить історію: альтерглобалізм і Росія», в 
якій міститься велика кількість статей на антиглобалістську тематику, 
подаються теоретичний аналіз, експертні оцінки, враження учасників 
протестів та соціальних форумів, які проходили у Латинській Америці, 
Європі, США та інших регіонах і країнах світу. Серед авторів книги – 
відомі вчені, лідери і активісти соціальних рухів [27].

Грецькій дослідник Александр Мітсіу у своїй монографії «Анти-
глобалізм. Нова суспільна революція» цікаво описує процеси зародження, 
історію та діяльність антиглобалістського руху на сучасному етапі [47]. 
У праці «Війни глобалізації» колектив грецьких авторів та фотографів 
досить яскраво з поданням ілюстративного матеріалу дослідив найбільші 
маніфестації, організовані антиглобалістськими організаціями та спробу-
вав проаналізувати, як уряди різних держав світу намагаються боротись 
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із антиглобалізмом – суспільно–політичним рухом, який знаходить все 
більше своїх прибічників [46].

Докладно розглянута проблематика антиглобалізму, питання соці-
альної та політичної природи антиглобалістського руху, простежуються 
процеси формування поля соціального протесту проти негативних наслід-
ків глобалізації у збірці «Альтерглобалізм та антиглобалістський рух в 
сучасному світі» [2].

У роботі Федора Войтоловського «Ідейно–політичні процеси 
всередині антиглобалістських рухів» основна увага приділяється ідейно–
політичним процесам, які протікають всередині антиглобалістського руху, 
та Всесвітнього соціального форуму, який проходить щороку. Автор наго-
лошує, що ВСФ стає, з одного боку, свого роду міжнародною організацією, 
яка є центром антиглобалізму у всьому світі, з іншого – це організація, в 
рамках якої іде розробка програмних засад руху [10].

Нові підходи до вивчення анти– та альтерглобалістського руху 
розглядаються у статті Ківи Майданика «Альтернативний рух: фаза 
консолідації» [30].

У праці Девіда Хелда та Ентоні МакГрю «Глобалізація – Антиглоба-
лізація» автори наводять позитивні та негативні наслідки глобалізації, 
детально розглядають причини виникнення антиглобалізму та аналі-
зують заходи та акції протесту, які проводились антиглобалістськими 
організаціями [43].

У своїй роботі «Імперія» Антоніо Негрі та Майкл Хардт наголошу-
ють, що модерн вичерпав себе та, спираючись на марксистську модель 
розуміння історії, стверджують, що капітал став настільки всесильним, 
що набув глобальних рис, став всім, тотальним явищем. Автори наголо-
шують, що з всевладдям глобалізації необхідно боротися, чим і займається 
антиглобалістський рух [38].

Британський троцькіст Алекс Каллінікос у книзі «Антикапіталістич-
ний маніфест» послідовно відстоює антиглобалістські погляди. Для 
нього вони рівносильні антикапіталістичним, тому що кидають виклик 
всій системі, її фундаментальним цінностям та принципам (незважаючи 
на те, що існує реформістський, локалістський та навіть буржуазний 
антикапіталізм) [24].

Антиглобалістський рух – досить актуальна тема, й протягом остан-
ніх років дедалі більше вчених звертаються до її вивчення, але на жаль у 
вітчизняній історіографії вона практично не досліджена.

Серед українських дослідників, які зверталися до цієї проблеми, варто 
назвати Ірину Алексеєнко, Андрія Березного, Наталію Рогожину, Алісу 
Селезньову та інших.

Велике значення мають також роботи Володимира Антипенка, 
Олександра Вебера, Олексія Богатурова, Костя Бондаренка, Олега 
Гавриша, Валентини Гаташ, Володимира Горбуліна, Ігоря Добаєва, 
Наталі Зарубіної, Сергія Перегудова, Михайла Згуровського, Олександра 
Салицького, Фелікса Рудича, Олега Супруненка, Василя Суханова, Івана 
Тургенєва, Юрія Шишкова

Варто звернути увагу на велику кількість джерел дослідження анти-
глобалістського руху, які умовно можна розділити на наступні групи:

· доповіді Секретаріату ООН, які стосуються ролі держави в епоху 
глобалізації, питань глобального економічного управління, власне гло-
балізації та її наслідків;
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· конвенції ООН, міжнародні договори, закони України та інші нор-
мативні документи;

· документи антиглобалістських організацій: резолюції, відкриті листи, 
хартії, маніфести, путівники, заклики;

· сайти антиглобалістських організацій;
· сайти незалежних інформаційних агентств;
· сайти міжнародних організацій та об’єднань – об’єктів критики 

антиглобалістів.
До першої групи джерел відносяться доповіді Генеральних Секретарів 

ООН на 54 та 64 сесіях Генеральної Асамблеї, в яких дається визначення 
процесу глобалізації, аналізуються негативні та позитивні наслідки її 
діяльності, активна увага приділяється новим акторам міжнародних від-
носин – транснаціональним корпораціям і таке інше [18;17].

Серед найбільш важливих джерел, що відносяться до другої групи, 
варто назвати Конвенцію ООН щодо зміни клімату, яка викликала широку 
дискусію. Зокрема, докладно розглядаються антиглобалістські заходи, 
які проводились під час 15 конференції сторін зазначеної конвенції [45].

До третьої групи джерел включені Хартії Всесвітнього соціального 
форуму, Маніфест українських антиглобалістів. Особливо цікавим дже-
релом є путівник протестувальників під час акцій протесту на саміті у 
Копенгагені у 2009 році. Цей путівник дозволяє проаналізувати методи 
діяльності антиглобалістів та рівень організації їх заходу [41].

Значний і, напевно, найбільший масив джерел представлений 
Інтернет–сайтами антиглобалістських організацій. Сучасні інформаційні 
технології доступні кожному, кожна людина або організація може ство-
рити свій сайт, опублікувати у мережі програмні матеріали, відомості про 
діяльність, склад учасників і таке інше. Доступність технологій, з одного 
боку, дозволяє маленьким організаціям виступати у інформаційному про-
сторі на рівних із великими об’єднаннями, з іншого боку – кількість сайтів 
в Інтернеті постійно зростає, інформація на них дуже часто дублюється, 
багато з сайтів після створення перестають бути джерелом актуальної 
інформації. Саме тому дослідники антиглобалістського руху користуються 
сайтами антиглобалістських організацій, які постійно обновлюються та 
містять актуальну інформацію про життя руху.

Окремо варто згадати сайти незалежних інформаційних агентств та 
періодичних видань, де висвітлюється діяльність антиглобалістських 
організацій. Варто зазначити, що незалежні інформаційні служби не 
пов’язані з великими медіа корпораціями, а навпаки самі є інструментами 
антиглобалістських ініціатив (Independent Media Centre, Alternative Press 
Review, openDemocracy, mediactivism та інші).

Наступну групу джерел представляють Інтернет портали міжнарод-
них організацій, на яких доступні статистичні матеріали, плани заходів, 
аналітичні матеріали. Серед таких корисних сайтів, варто назвати портали 
ООН, СОТ, Статистичної агенції КНР та багато інших.

Загалом, варто зазначити, що, вітчизняна історіографія та джерельна 
база антиглобалістського руху представлена невеликою кількістю статей, 
Інтернет–публікацій. Українські вчені частіше за все звертаються до 
вивчення антиглобалістського руху в рамках досліджень глобалізації та 
її неоліберальної складової. Можна констатувати недостатність вивчення 
проблеми в Україні. Проблема антиглобалістського руху є більш вивченою 
за кордоном. Існує значна кількість літератури та джерел, які звертаються 
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до розробки питання антиглобалістського руху у теоретичному та практич-
ному аспектах. Існує також багато підходів та концепцій з цієї тематики.
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Трофименко Н.В. Историография исследования антиглобалистского 
движения

Рассматривается степень изученности процессов глобализации и антигло-

бализма в отечественной и зарубежной историографии. Проанализированы 

последние публикации по вопросам глобализации и антиглобализма. 

Подчеркивается большое значение изучения документов, Интернет сайтов 

антиглобалистских организаций для исследования антиглобалистского дви-

жения как общественно–политического процесса современного мира.
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Trofymenko, M.V. Historiography of the antiglobalistic movement research
The level of globalization and antiglobalism research in domestic and foreign 

historiography is under consideration. The latest scientific publications have been 

analyzed. Decisive importance of the antiglobalistic organizations documents and web 

pages analysis for antiglobalistic movement research as social and political process 

have been emphasized.
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