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Останнє десятиріччя позначилося пожвав-
ленням багатьох світових процесів, одним з яких 
є глобалізація. Вже на початку 1990-х років по-
няття глобалізації було неодмінним елементом 
міжнародного політичного процесу, і західні 
експерти, й політики міркували про неї як невід-
воротність та благодатність для людства. 

Проте згодом глобалізація активно репрезен-
тувала негативні соціальні наслідки, викликала 
широке коло протестних рухів у світі, що глоба-
лізується. Після “Битви в Сіетлі”, першого акти-
вного виступу антиглобалістів 1999 року, розпо-
чався потік критики провідними західними і 
вітчизняними вченими даного процесу. Всесвіт-
ні соціальні форуми, що відбувались у різних 
країнах у 2000-2001 роках видавали величезну 
кількість документів, відозв та закликів антигло-
балізаційного характеру. Проте справжній вибух 
наукової критики процесу глобалізації був спри-
чинений подіями 11 вересня 2001 року. Тоді 
було створено Міжнародний комітет з порівня-
льного вивчення цивілізацій і глобалізації в 
США, Міжнародний комітет з порівняльного 
вивчення глобалізації та її наслідків у Росії то-
що. У межах вивчення наслідків глобалізації 
даними установами розкривається проблематика 
взаємозв’язку глобалізації і міжнародного теро-
ризму, проблем національної безпеки. 

Проблема глобалізації детально досліджува-
лась упродовж останніх 20 років, проте процес 
вивчення цього явища характеризувався різною 
динамікою. Висвітлювати глобалізацію як до-
сить позитивне і водночас безальтернативне 
явище почали американські політологи 
С. Хантінгтон, З. Бжезинський [1] тощо. 

Особливо активну науково-дослідну діяль-
ність в цьому питанні проводить Російська циві-
лізаційна школа, яка всебічно аналізує наявні і 
можливі наслідки глобалізації, шукає варіанти 
виходу з кризи неоліберальної глобалізації. В 
даній проблематиці треба відмітити наукові роз-
робки Е.А. Азроянца [2], який прогнозує майбу-
тнє людства в процесі глобалізації; О.А. Галкіна, 
який порівнює глобалізацію і глобалізм, надаю-
чи перевагу першій як процесу культурного єд-
нання людства, на відміну від глобалізму – аме-
риканського проекту уніфікації культури і свідо-
мості за зразком Pax Americana (проект проаме-
риканського, “атлантистського” Великого Прос-
тору, або встановлення Нового Світового По-
рядку з єдиним Світовим Урядом. – Прим. авт.) 
[3]. О.Б. Вебер розкриває сучасний стан глобалі-

зації як неоліберальної, яка нищить національні 
культурні цінності, які у цьому проекті є зайви-
ми і заміщуються ринковою ефективністю [4]. 
Ю.В. Яковець розкриває прагнення глобалізації 
до соціокультурної уніфікації, загрози збережен-
ня національної системи цінностей і різноманіт-
тя культур [5] тощо. Серед вітчизняних вчених 
досить детально проблему збереження націона-
льних культур у транснаціональному світі розг-
лядають В. Котигоренко, А. Арсеєнко. Перший 
досліджує вплив глобалізації на посилення дії 
етноконфліктних чинників [6]. Співробітник 
інституту соціології НАНУ А. Арсеєнко крити-
кує глобалізацію як загрозу економічного, на-
самперед, культурного імперіалізму [7]. 

Проте вплив глобалізації на культуру (у вузь-
кому розумінні цього слова) залишається не до-
сить дослідженим через удавану “друго-
рядність” духовної сфери суспільства порівняно 
з економічною. Проте чи не зміни у поточній 
соціальній пам’яті впливають і на явища еконо-
мічного характеру? Звідси метою авторів даної 
статті є спроба дослідження взаємозв’язку між 
соціальними та національно-культурними зміна-
ми в даному світовому процесі, адже вони пере-
важно досліджуються окремо, виходячи з еконо-
мічних трансформацій в суспільстві, незважаю-
чи на те, що саме соціокультурна позиція є пріо-
ритетною в питаннях національної безпеки. 

Отже, глобалізація залучає більшу частину 
людства в єдину систему економічних, політич-
них і культурних відносин, які базуються на 
найновіших засобах інформатики та телекомуні-
кацій. В цьому процесі роль нації-держави знач-
но зменшується, адже глобалізація потребує 
мінімальної сумісності політичних систем, їх 
однотипності. За словами російського вченого 
М. Молчанова, “…в результаті глобалізації сис-
тему націй-держав, яка виникла після Вестфаль-
ського миру 1648 року, буде змінено на міжна-
родне товариство впливових недержавних об’єд-
нань, які будуть керуватися агентами глобаліза-
ції – транснаціональними корпораціями (ТНК), 
Міжнародними банками та страховими компані-
ями” [8]. В результаті відходу національної 
ознаки на другий план починається розробка 
нової суспільної диференціації світової спільно-
ти. Дві новоутворені групи називають по-
різному – “золотий мільярд” та жебракуючі три 
чверті решти людства [9], цивілізованих людей 
та варварів [10], “суспільство 20:80” [11] тощо. 
Проте сутність поділу залишається єдиною – 
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провідники глобалізації – західні країни на чолі 
з США та “країни 3-го світу”, які намагаються 
залучитися до цього процесу, терплячи поразки 
у неконкурентоспроможній боротьбі. Транснаці-
ональний капітал мандрує світом у пошуках 
найвигідніших умов. Країни, які потребують 
інвестицій, вимушені приймати жорстокі умови 
суспільних трансформацій, які негативно впли-
вають на бюджетні структури охорони здоров’я, 
соціального забезпечення тощо. “Глобалізація 
зобов’язує громадян віддати “незароблений” 
добробут з метою встановлення економічної 
раціональності” [12]. Але водночас з погіршен-
ням умов життя людей, з появою проблеми фізи-
чного виживання 80% населення світу країнам 
систематично нав’язується “глобальна”, “пра-
вильна”, масова культура американізованого 
світу через телекомунікаційні мережі. Ефект 
порівняння надзвичайно зростає. “Золотий міль-
ярд” як референтна група є відкритим для наслі-
дування, проте реальних умов для “подібного” 
життя решта людства не має. Так, глобалізація 
підсилює нерівність й соціальну диференціацію 
не стільки усередині країни, скільки між група-
ми націй-держав. Цілі етнічні групи відчувають 
себе аутсайдерами світового політичного проце-
су. Які психологічні наслідки такої “соціальної 
заздрості” можна очікувати?  

По-перше, таке розуміння невідворотного 
руйнування усталених традицій, відносин та 
стереотипів викликає організований масовий 
опір. Це так званий рух антиглобалістів, який 
набуває дедалі більшого розголосу. Вони не ви-
ступають проти глобалізації як процесу світово-
го єднання, проте вимагають “глобалізації з 
людським обличчям”, “ низового глобалізму”, 
міжнаціонального співробітництва без загрози 
знищення нації і національної культури. Проте 
антиглобалістський рух сам є продуктом глоба-
лізації. Для здійснення своїх акцій він викорис-
товує останні технічні досягнення, ЗМІ, засоби 
міжнародної пропаганди. Отже, метою руху ан-
тиглобалістів є не сама глобалізація, а її тепері-
шня модель. 

Проте іншим соціальним наслідком тоталь-
ної економічної і культурної уніфікації є поши-
рення радикально-екстремістських поглядів і 
течій. Через ЗМІ рух антиглобалістів та екстре-
містів часто зрівнюється, незважаючи на їх зо-
всім різну соціальну природу. За словами проф. 
Вебера, сутички, акти насильства та вандалізм 
антиглобалістських виступів є результатом дія-

льності добре організованих екстремістів, які 
діють всуміш з маніфестантами, проте переслі-
дують власні цілі, тоді як справжні антиглобалі-
сти – це молодь, студенти, люди лівих поглядів, 
“зелені” [13]. 

Отже, поширення ультраправих, національно
-радикальних поглядів є своєрідною відповіддю 
на спробу не лише економічного, але й культур-
ного підкорення націй. Усвідомлення несправед-
ливості існуючого суспільного устрою, побою-
вання за власну етнічну ідентичність, ненависть 
до культури “загарбників” спричиняють такі 
соціально-психологічні феномени, як есхатоло-
гізм, ідеї “кінця історії”, нового світоустрою 
тощо.  

“Завершення історії” та подібні до неї теорії 
відобразили психологічний стан не лише полі-
тичних еліт, але і дуже широких верств населен-
ня у різних країнах” [14]. Так виникає думка про 
зв’язок глобалізації з іншим глобальним явищем 
– міжнародним тероризмом як крайнім заходом 
протесту проти чужорідного, “неправильного”. 
Більшість дослідників погоджуються, що спалах 
міжнародного тероризму є наслідком глобаліза-
ції, наслідком втручання в багатофакторні конфлі-
кти, насамперед етнічні, усередині інших країн. 
Нації, які є соціальними маргіналами, розгортають 
агресивні форми захисту національних інтересів, 
расовий екстремізм тощо. Співробітник Російської 
Академії освіти С.А.Тангян вважає, що усвідом-
лення несправедливості, ріст незадоволення, про-
тестів використовуються екстремістськими група-
ми з власною метою. Це створює ґрунт для широ-
ких насильницьких дій [15]. 

Проте чи є який-небудь результат подібної 
протестної діяльності? На це питання доведеть-
ся відповісти заперечувально. Після подій 11 
вересня 2001 року транснаціональна політика 
визначається ще більшою готовністю до взаємоп-
роникнення і кооперації, глобальна культура ще 
більше згуртовує людство навколо нових транску-
льтурних поглядів та стереотипів. Отже, будь-яка 
протидія глобалізації викликає лише інтенсифіка-
цію цього процесу. Німецький дослідник модерна 
Ульріх Бек стверджує, що глобальні альянси необ-
хідні не лише для зовнішньої, але й для внутріш-
ньої безпеки, тобто атаки терористів лише підси-
лили глобалізаційні процеси [16]. 

Отже, агресивні дії не виправлять ситуації, 
тому, на нашу думку, лише соціокультурна сфе-
ра здатна протистояти уніфікації та схематизації 
національних культур. Тут можливі різні варіан-
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ти. Крайніми межами є ізоляціонізм та повне 
розчинення в одноманітності. Уніфікаційні ім-
пульси глобалізації, які стосуються культури та 
способу життя, моделей поведінки, можуть ви-
кликати перевищення оцінки власної соціокуль-
турної специфіки та самобутності. Проте етно-
культурна фрагментація в час постійних мігра-
цій загрожує розпаленням етнічних конфліктів, 
тому такого варіанту збереження етнічної само-
бутності потрібно уникати. Умберто Еко розви-
ває дану проблематику та формулює проблемне 
питання: “Чи зберігаємо досі навіть ми, європей-
ці, право ідентифікувати себе з європоцентрич-
ною моделлю?” [17]. 

В час, коли вся планета стала простором су-
цільних переміщень, можна легко спрогнозува-
ти, що ця зустріч або сутичка культур може при-
звести до кривавих наслідків. Міграція в більш 
сприятливі умови проживання викликає кризу 
зайнятості і збільшує конфліктний потенціал 
між автохтонним населенням та емігрантами. З 
іншого боку, пасивне сприйняття культури 
“Хомо Амеріканус” призведе до втрати націона-
льної специфіки при спробі нації “засвоїти про-
гресивне”. Дана проблематика детально розгля-
дається при вивченні особливостей постмодерні-
стської ситуації в культурі [18]. Тут протиріччя 
між культурною гомогенізацією (одно-
манітністю), викликаною глобалізацією, та куль-
турною гетерогенізацією (мультикультураль-
ністю), що є природним станом суспільства, є 
тотожним між модернізацією та постмодерніст-
ською ситуацією. “Світова культура пов’язана зі 
створенням американоподібного середовища у 
світовому масштабі для бізнесу і накопичення 
капіталу. Це уявлення про “світову культуру” 
створює модернізація за допомогою культурних 
маніпуляцій” [19]. Тобто модернізація викликає 
універсалізацію культури і мовного середовища 
і викликає кризовий стан саме тих соціоетнічних 
груп, які важко долають несумісність з чужорід-
ною культурою. Е.А. Азроянц вважає, що куль-
турна деградація, викликана руйнуванням куль-
турної багатоманітності, сприяє засвоєнню етно-
сами одного стандарту, що призведе до втрати 
імпульсів до саморозвитку культур під тиском 
уніфікації [20]. Так, дійсно, світ, у якому актив-
ність ТНК, телекомунікаційних систем та інфор-
маційно-комп’ютерних мереж, витискає монона-
ціональні культурні системи. Проте чи варто 
засвоювати “глобальну” культуру? По-перше, 
“космополітична культурна форма” не здатна 

передавати національну та етнічну ідентичність 
спільнот, а по-друге, вона відірвана від будь-
яких соціально-культурних та конкретно-
історичних умов даного суспільства. В постмо-
дерністській ситуації національна та етнічна 
культура є справжнім вираженням загальноетніч-
них почуттів, цінностей, пам’яті нації, сенсу 
історичної ідентичності етносу, тоді як нато-
мість глобальна культура – позаісторична, тех-
ногенна, не здатна встановлювати зв’язок її но-
сія з будь-якою історичною ідентичністю. У неї 
немає минулого, і тому вона – безпам’ятна [21]. 

Отже, перспектива засвоєння космополітич-
ної культури становить загрозу існування самої 
нації. Тобто обидва варіанти сприйняття глоба-
льної культури несуть руйнівний потенціал для 
національної культури. На нашу думку, лише 
помірний варіант кроскультурного діалогу може 
стати підвалиною антитерористичного альянсу, 
фундаментом національної безпеки; в інтересах 
своєї нації держава має транснаціоналізуватися 
саме з метою збереження культурної спадщини 
власної нації, усунення загрози заміни її певним 
субстратом. Тобто лише система, яка визнає 
“права інших бути іншими”, здатна стати гідною 
заміною сучасної моделі неоліберальної глобалі-
зації. За словами Е.А. Азроянца, “нова моральні-
сна глобалізація – це те, що властиво і корисно 
всім, не потребуючи ні від кого відмови від сво-
єї індивідуальності і своєрідності” [22]. 

Отже, національна культура дійсно відіграє 
чи не першорядну роль у процесі глобалізації. 
Під впливом цих глобальних трансформаційних 
процесів нації та етнічні товариства втрачають 
віру у можливість толерантного співіснування і 
соціокультурної інтеграції, впадають у “песи-
мізм насильства”, спричиняючи явища націона-
лістичного радикалізму та екстремізму, певною 
мірою активізуючи міжнародний тероризм. Без-
вихідь національної нетерпимості пов’язана зі 
швидким зростанням співтовариств мігрантів, 
діаспор, які сприяють формуванню транснаціо-
нальної культури. Отже, лише пошук виходу з 
глобально-культурної кризи у межах врахування 
глобальної інституалізації суспільства та праг-
нення моноетнічних спільнот до збереження 
цілісності та ідентичності може врятувати людс-
тво від вибуху терору і насилля, з одного боку, 
та остаточної втрати культурного різноманіття – 
з іншого. 
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