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Ольга Ровенчак 

 

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Говорячи про сучасний світ все частіше зустрічаємо його опис як ЧОГОСЬ ЄДИНОГО ЦІЛОГО, уніфікованої 

системи, де всі елементи пов’язані МІ/К собою і є взаємозалежними. Тобто йдеться про формування своєрідної 

глобальної системи. Глобальна система це не просто середовище, в умовах якого різні суспільства ростуть та 

змінюються. Соціальні, політичні та економічні зв’язки перетинають кордони держав та вриваються у долі людей, що 

в них проживають. Посилену взаємозалежність світового суспільства можна означити універсальним терміном 

глобалізація\ Під іншим кутом глобалізацію розглядають як поширення практик, цінностей, технологій по всьому світі 

та процес їх універсалізації [1, с. 298; 4]. 

Процеси глобалізації можна, розглядати у різних вимірах. В політичному вимірі глобалізація виявляється., 

перш за все в утворенні сильних наднаціональних організацій, що регламентують діяльність і уиеренних1 держав, і 

яким суверенні держави добровільно передають частину свого суверенітету. В економічному вимірі глобалізація 

проявляється у створенні єдиного світового господарства, де велику роль відіграє функціонування транснаціональних 

та мультинаціональних корпорацій. В інформаційному створення глобальної інформаційної мережі Інтернету, в 

культурному вимірі глобалізація проявляється через і єдине світове культурне поле, що дозволяє мешканцям різних 

частин планети користуватися матеріальними та духовними продуктами будь-яких існуючих на ній культур та 

цивілізацій. Розглядаючи глобалізацію у і соціокультурному вимірі, виразником її можна вважати процес творення 

мультикультурних суспільств, в яких декларується рівноправне співіснування та взаємодія всіх наявних етнічних груп 

та культур. Не останню роль у створенні сучасних мультикультурних суспільств зіграли такі чинники, як різниця в 

темпах природного приросту і економічного зростання в різних регіонах світу; розвиток інформаційних і 

транспортних мереж; порівняна відкритість кордонів економічно розвинутих держав, спричинена потребою “робочих 

рук”, у зв’язку з демографічними кризами, тобто глобалізація у її широкому розумінні та інтенсифікація міграційних 

процесів як один з її наслідків. Охоплені міграційною хвилею етнічні групи стикаються з перспективою асиміляції 

втрати ідентичності, розчинення у складі груп, сильно поповнюваних міграцією. 

Як наслідок, державам імміграції доводиться миритися з існуванням и їх межах вже сформованих 

багатонаціональних мультиетнічних та мультикультурних суспільств та виробляти відповідні механізми їх 

функціонування. Про виникнення таких суспільств свідчить наявність великих і несхожих груп мігрантів, що 

відрізняються за етнічним походженням від корінного населення. Існування таких груп часто спричиняє кризові 

ситуації у суспільстві. З одного боку, видається, що єдиний спосіб зняти суперечність між правами мігрантів (які 

закріплені у міжнародно-правових актах) та безпекою суспільств, які їх приймають, полягає у тому, щоб забезпечити 

розсіяне розселення іммігрантів та найшвидше засвоєння ними основних цінностей суспільства, в якому вони 

планують залишитися, адже сучасна людина може швидше адаптуватися до чужого соціокультурного середовища та 

менш болісно сприймати процес входження в нього, на відміну від традиційної людини, яка переважну більшість 

життя перебуває в одному культурному середовищі. З іншого боку, засвоєння людиною цінностей та норм нового для 

неї суспільства, звичайно, веде до нівелювання її культурної ідентичності, хоча водночас і зменшує ймовірність 

формування расистських та сепаратистських рухів, в основі яких лежить посилена етнічна ідентифікація їх учасників. 

Національну культуру можна визначити як сукупність культурних елементів, які мають яскраво виражені 

відмінні національні риси й виконують національнодиференціюючі функції, та як сукупність цінностей, вірувань 

ставлень та поведінки, які поділяє певна група людей, і які передаються від одного покоління до іншого через мову 

або інші засопи комунікації [7, с. 4—9]. Це визначення є досить абстрактним, оскільки їй існує визначених правил, за 

якими людину можна було б зараховувати до якоїсь певної культури. Проте в сучасному світі все менше залишається 

монокультурних суспільств, натомість збільшується кількість суспільств, де переплітаються різні національні 

культури. Мультиетнічні і і мультикультурні спільноти - терміни, які за останні десять років спіни широко 

використовуватись, були запроваджені Радою Європи у 1991 в проекті “Міжобщинні та міжетнічні стосунки в Європі 

[2]. 

З означенням полікультурних суспільств тісно пов’язані там поняття, як культурна різноманітність та 

мультикультуралізм. Культурна різноманітність має більш загальне значення це явище існування в межах одного 

суспільства двох і більше культур. Полі-, або мультикультуралізм, своєю чергою є явищем не тільки існування, але і 

співіснування та взаємодії між представниками різних етнічних груп, які творять одне суспільство [6, с. 2-6]. 
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Шведський дослідник Ганс Інґвар Рот у своїй праці “Мультикультурний парк” розглядає мультикультурне суспільство 

як парк куди люди ходять відпочивати. На різних ділянках парку розміщуються люди, яких поєднує спільна діяльність; 

групи цих людей символізують різні етнічні групи у суспільстві, а взаємодії між ними символізують випадки коли 

відвідувачі парку у процесі відпочинку заходять на “чужу” територію та спілкуються з тими, хто обрав для відпочинку 

інший вид діяльності [8] Хоча символ парку загалом і описує образ ідеального мультикультурного суспільства, все ж, 

насправді, ті суспільства, які зараз прийнято називати мультикультурними, е далекими від ідеалу, оскільки у кожному 

з них існує “культура більшості” та титульний етнос, а звідси - і проблеми рівноправності, скажімо, релігій чи мов 

груп, кожна з яких окремо і чисельно меншою ніж “більшість”. 

У процесі розвитку мультиетнічних спільнот диверсифікуються форми етнічної ідентифікації; можна 

виділити три її форми: 1) неперервність -посилена, чітко виражена, стабільна ідентифікація, 2) конфлікт-розірвана, 

нестабільна, амбівалентна ідентифікація: ситуація коли людина відчуває, знаходиться у стані “десь посередині” 

між двома або більше ідентичностями і 3) остання форма етнічної ідентифікації - вибір космополітична ідентифікація, 

процес, який веде до конструювання космополітичної ідентичності, що означає відмову від національності та 

перетворення на громадянина світу. Людина, яка має космополітичну ідентичність, приходит ь  до неї через 

конструювання мультикультурного-Я. Оскільки ознаками мультикультуралізм у с плюралізм, лібералізм та повага, то 

людина, яка має мультикультурне-Я та космополітичну ідентичність, є особистістю, що радше збагачується, ніж 

втрачає ВІД наявності у неї так званої множинної ідентичності, тобто накладень у етнічній ідентифікації, що включає 

не тільки визнання індивідом своєї належності до таких груп як стать, регіон, клас, релігія тощо, але також багато 

накладених ідентифікацій \ різними етносами [6, с.80-136; 3, с. 469-470]. 

Американський дослідник Натан Ґлейзер відзначає, що в сучасному ниті відбувається своєрідний процес 

“інтернаціоналізації” етнічної містичності. І, справді, стає все важче співвідносити поняття держави з етнічністю, 

оскільки світ має тенденцію розвиватися як простір вільний для пересування і поселення. Другим елементом 

інтернаціоналізації етнічності є створення міжнародних систем комунікації, що дозволяє поширювати ідеї та 

ідеології від одної країни до іншої. Етнічність, як частина культури завжди передавалась через виховання. Але 

раніше вона передавалась від батьків до дітей, від вчителів до учнів, від лідерів до їх послідовників іншими словами, 

традиційними засобами. Сьогодні все частіше і частіше етнічність і все, що вона за собою тягне, виховується через 

засоби масової інформації. Одна група навчається” в іншої, засвоює її мову, цінності, ставлення, потреби, почуття, 

форми організації. В сучасному світі відчувається втрата традиційної, мримордіальної ідентичності через тенденції 

до модернізації. Це означає масову освіту, що має на меті засвоєння загальновідомої та абстрактної інформації, 

засоби масової інформації, які презентують загальну, універсальну культуру тощо [5, с. 233-254]. 

Різкий розвиток міжнародних комунікаційних систем зробив простим створення етнічних діаспор; ці 

системи створили мультиетнічні суспільства всередині етнічногомогенних і вони ж доклалися до того, що в 

сучасних наукових працях все частіше піднімають питання етнічної ідентичності, етнічної самосвідомості та 

етнічних конфліктів. 

Проблема формування мультикультурних суспільств шляхом міграції та їх розвитку є актуальною для 

сучасної України у двох аспектах: 

І ) масова трудова еміграція з України, поселення наших співвітчизників в інших державах і, відповідно, їх внесок 

у формування Західних мультикультурних суспільств; 2) демографічне зростання в країнах Азії та Африки та 

масова еміграція, що вже привела до створення через міграцію мультикультурних суспільств у Західній Європі 

плюс зменшення населення України, що створює нашій державі перспективу перетворитися у майбутньому на 

державу імміграції з перенаселених регіонів світу і створити на своїй території мультикультурне суспільство 

шляхом імміграції. 
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