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Глобалізаційні процеси охоплюють усі сфери суспільного ж иття, зо к р е
ма й культуру. Вони постаю ть зовніш німи чинникам и, що мають значний
вплив на характер та напрям и культурних процесів в окремому суспільстві.
Ці чинники характеризую ться значними деструктивним и тенденціями уні
фікації культурного простору, порушуючи тим самим перед національною
держ авою проблем у збереж ення власної культурної самобутності на м іж н а
родній арені та підтримки культурної багатоманітності у суспільстві. Дедалі
більше пош ирю ю ться тенденції стандартизації способу існування лю дини,
її м атеріальних потреб та духовних пріоритетів, так звана „масова культу
р а”. А тому актуальним завданням культурної політики на національном у
та м іж держ авном у рівнях стає спрям ування впливу процесів глобалізації
на збільш ення м ож ливостей розвитку національних культур, що і зумовило
зростання уваги до питань культурного розвитку людства. Водночас утвер
дж ується усвідомлення культури і як вагомого чин н ика внутріш ньосуспільного розвитку, характеру його суспільно-політичних процесів та творчого
потенціалу становлення загалом 1.
У сучасному науковому дискурсі гуманітарні аспекти безпеки ви зн ач а
ються як проблем а збереж ення лю дської особистості за руйнації тради цій 
них культурних норм і цінностей та водночас важ ливою умовою творчості
народу. Глобалізаційні загрози інф ормаційній безпеці як складовій н ац іо
нальної безпеки України (як частини об’єднаної Є вропи) зумовлені р о зм и 
ванням уявлення різних прош арків світової спільноти про власну ідентич
ність щ одо етносу, нації чи культурно-цивілізаційної приналеж ності. Саме
ціннісна система є соціокультурною основою сфери безпеки суспільства,
що виконує стабілізуючу, інтегруючу та консолідуючу функції.
О дним з основних консолідуючих та інтегруючих суспільство чинників
дослідникам и визначається культурна ідентичність. Як і визначення спе
цифіки гум анітарної безпеки, що ґрунтується на існуванні певного набору
світоглядно-ціннісних орієнтацій, цей чинник передусім актуалізує п робле
му збереж ення та розвитку культурної самобутності націй. Н ині існують два
1 М еж п рав и тельств ен н ы й ком и тет по В семирному десяти лети ю р азв и ти я культуры :
Зак л ю ч и тел ьн ы й доклад. В торая внеочередная сессия (П ариж , 3-7 апреля 1995 г.). П ариж : Ю Н ЕС К О , 1995. - С. 7.
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взаєм овиклю чні підходи до оцінки глобалізаційних процесів та проблем и
збереж ен ня національних культур. З одного боку, глобалізація оціню ється
як негативне явищ е (Т. Адорно, С. Хантінгтон, Дж. Девісон Хантер і Дж.
Гейтс), що становить загрозу національній самобутності культур під ти с
ком м асової ком ерціалізованої культури, з інш ого (наприклад, А. П еротті,
Д ж агдиш Бхагвати) - сприяє збагаченню культур, між культурному діалогу
та становленню полікультурних суспільств.
Т аким чином, культурна самобутність певного суспільства м істить
у собі принайм ні дві грані динаміки культурних процесів. Внутріш ня грань
сф орм увалася під впливом культурної диф еренціації (полікультурності)
та самобутності певного суспільства. В держ авній культурній політиці це
обумовлю є необхідність взаємоузгодж ення держ авних інтересів консоліда
ції суспільства та культурної диф еренціації суспільного ж иття. Зовніш ня вклю ченість у динаміку тенденцій світової культури. Д ерж авна культурна
п олітика у цьому напрям і є гарантом безпеки від деструктивних впливів.
О тж е, культура виступає важ ливим чинником у системі національної без
пеки кож ної держави. Проте водночас такий характер розвитку культурно
го ж и ття актуалізує проблему збереж ення культурної самобутності націй.
О скільки концепт „культурна самобутність” вже давно є одним з осн о
вних пріоритетів культурної політики між народних організацій, то метою
даної статті є виявлення взаємообумовленості цього концепту та ін ф орм а
ц ій н ої безпеки держави.
Н а Всесвітній конф еренції Ю НЕСКО з політики у сфері культури (М ехі
ко, 1982 р.) культурна самобутність визначається як сукупність неповторних
1 незам інних цінностей, традицій і форм вираж ення народу, за допомогою
як и х він репрезентує себе у світовому співтоваристві. Культурна самобут
ність не лиш е розш ирю є мож ливості для всебічного розвитку лю дини,
а й „мобілізуючи кож ний народ, кож ну групу, спонукає їх черпати сили
у своєм у минулому, засвою вати елементи інш их культур, які сумісні з їхнім
характером , і цим самим продовж увати процес творення себе”2. З вищ енаведеного випливає, що процес збереж ення національної культурної сам о
бутності немож ливий без актуалізації творчого потенціалу та адаптивного
процесу в актуальному часі. Зокрема, ще у 1981 році у своєму виступі на
Всесвітньому симпозиумі з питань науки та культури тогочасний Генераль
ний директор Ю НЕСКО Амаду-М ахтар М ’Боу зазначав, що утвердж ення
н ац іон альн ої самобутності має вести до довгострокової творчості та „м о
білізації ж ивотворчих сил традиції з метою підпорядкування сприятливих
умов сучасності”3.
2 В сем ирная ко н ф ер ен ц и я по п олитике в области культуры : Заклю чительн ы й доклад
(М ехико, 26 ию ля - 6 августа 1982 г.). - П ариж : Ю Н ЕСКО , 1982. - С. 39.
3 В семирны й сим позиум по науке и культуры: Выступление г-на А м аду-М ахтара М ’Боу,
Генерального ди ректора Ю НЕСКО. - П ариж , 1 981. - С. 1.
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Подальш ому визнанню культури як вагомого чинника безпеки нації
сприяли програмні матеріали Всесвітньої конф еренції у М ехіко, де, зокре
ма, проголош ено культурну автономію невід’ємною складовою національ
ного суверенітету, а повага, збереж ення і розвиток національної культурної
самобутності було визначено як питання перш очергової ваги, оскільки во
но відображ ає спільне прагнення країн, що розвиваю ться4.
Незваж аю чи на дедалі потуж ніш у популяризацію ідей демократії та лі
бералізму - підвалин забезпечення гуманітарної безпеки кож ної західної
держ ави, а відповідно, і зміни парадигми культурної політики у бік обме
ж ення повноваж ень держ ави у динаміці суспільних процесів, загрози, які
несе глобалізація, нині знову актуалізують дискурс щодо функції держави
як основного суб’єкта національної культурної політики, її конструктивної
ролі у збереж енні гуманістичного вим іру культури кож ного народу як етносоціальної спільноти.
Саме держ ава є основним гарантом і безпеки людини у просторі культу
ри, чим взаємообумовлю ється як взаємозалеж ність безпека держави, сус
пільства та людини. У свідомлення культурної самобутності, національної
спадщ ини, історичних коренів та творчого потенціалу суспільства є руш ій
ною силою розвитку держави. Дії держ ави як суб’єкта культурної політики
мають спрям овуватися на збереж ення, відтворення та творення культурної
самобутності нації.
Вітчизняні дослідники В. Сідак, І. Валько визначаю ть безпеку як перш о
основу існування і людини, і будь-якого етносу, нації, держ ави5. Д ержавна
культурна політика базується на відповідності гуманітарної складової наці
ональній безпеці в цілому. З одного боку, ми маємо потребу у національній
єдності, з інш ого - наш е суспільство є полікультурним. У концепції безпеки
підґрунтям багатоманітності культурного вираж ення є збереж ення за інди
відом, культурною групою чи етносоціальною спільнотою статусу суб’єкта
культури: мож ливість діяльнісного становлення у просторі культури.
У цьому концепті закладено права численних культурних груп суспільства
та окремого індивіда на культурне самовираж ення. Проте спрям ованість до
єдиної мети (наприклад, у держ авотворчом у процесі) вимагає співсуб’єктної
взаємодії кож ного суб’єкта культури. Суб’єктність і співсуб’єктність є тією
основою , що запобігає мож ливості відчуж ення та конф ронтації у просторі
культури між індивідами, групами, суспільством та державою .
Таким чином, у просторі кож ної національної держ ави мож на виділити
дві грані динаміки культурних процесів, які за певних обставин можуть м а
ти конструктивний або ж деструктивний характер. У Законі України „Про
4 В. С ідак, І. Валько, М ораль і безпека особи, нації, держ ави. Істори ко-ф ілософ ські н а
риси. - Κ., 2001 - С. 33.
5 П ро основи н аціон ал ьн о ї безпеки України: Закон України // Відомості В ерховної Ради
(ВВР). - 2003. - № 39. - С. 351.
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основи національної безпеки У країни”6, а також вітчи зн ян им и дослідника
ми з питань національної безпеки окрем о не виділяється сфера національ
ної культури. Оскільки культурна самобутність є основою національної
культури та становить важ ливу складову національної безпеки кож ної кр а
їни, то доцільно виділити:
зовніш ні загрози культурній самобутності України:
• розм и ван ня національної ідентичності;
• девальвація національних культурних цінностей;
• зм іна політико-ідеологічної культури на масову ком ерціалізовану куль
туру;
• трансф орм ація традиційної системи світоглядних орієнтацій;
• трансф орм ація культурного простору У країни у „буферну зон у” інокультурної продукції як підміна „діалогу культур”;
внутріш ні загрози:
• відчуження певних культурних груп від динам іки культурного ж иття
українського суспільства;
• труднощ і у процесі ф орм ування загальнонаціональної культурної іден
тичності;
• низький престиж української культури;
• маніпулю вання ідеями мультикультуралізму, культурними правами ет
нічних менш ин з метою експансії, збереж ення м он оп ольн ого статусу чи
розколу у культурному просторі українського суспільства.
Деякі дослідники, зокрем а С. Хантінгтон, активно відстою ю ть твердж ен
ня, що культурна глобалізація чи так звана масова ком ерціалізована культу
ра в дійсності розш ирю є мож ливості вибору як основи та критерію свободи
кож ного індивіда, і єдина загроза - це загрозливий надмір м ож ливості ви б о
ру, з яким може зіткнутися людина. Зазначені аргументи досить обмеж ено
аналізую ть гуманітарні чинники культурної глобалізації. На думку автора,
основним їхнім недоліком є виокрем лення індивіда в процесі аналізу з вісі
етносоціальних координат становлення лю дини у просторі культури. Такий
підхід загалом є характерним для апологетів культурної глобалізації.
П ротилеж ну позицію щодо впливу процесів культурної глобалізації в и 
словлюють вітчизняні дослідники О. Білорус, Д. Л ук’яненко: „Вища мета
глобальної цивілізації - створення п озанаціонального гром адянина світу,
гром адянина єдиного світового співтовариства, єди н ої світової держ ави”7;
В. П ирож енко - функція гуманітарної політики в умовах глобалізації п о
лягає у протидії загрозам, зумовленим «розм иванням уявлення різних п р о 
ш арків світової спільноти про власну ідентичність безвідносно ДО ТОГО, 406 П ро основи н аціональн ої безпеки України: Зако н України // В ідомості Верховної Ради
(ВВР). - 2003. - № 39. - С. 351.
7 Глобалізація і безпека р о зви тк у : М он ограф ія/О . Г. Білорус, Д. Г. Л ук’я н ен к о та ін.; Kep.
авт. кол. О. Г. Білорус. - K.: КНЕУ, 2001. - C. 48.
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го вона мала б стосуватись - етносу, нації, певної конфесії чи культурноцивілізаційної приналеж ності”8.
Ідентичність у просторі культури (культурна ідентичність) таким чином
є основою для суб’єктного статусу людини у просторі культури, є реаліза
цією її права на культуру як процес становлення себе у просторі культури
- культуротворення. Варто погодитися з твердж енням, що цей „глобальний
світовий дім ”, який нині формується, мож е виявитися нездатним забезп е
чити основні права людини і зокрем а - суб’єктність у просторі культури та
культурну ідентичність.
Чи не єдиною альтернативою у виборі між наведеними вищ е підхода
ми є національна культурна політика держ ави, спрям ована на забезпечення
доступу до культури усіх верств населення, становлення та розвиток лю ди
ни у просторі культури. Зазначеному О. Білорусом та Д. Лук’яненком к р и 
терію глобальної лю дини як „позанаціональний громадянин світу” м ає бу
ти протиставлена цінність етнокультурного. Д ерж авна культурна політика
має ф орм уватися на основі взаємодії усіх суб’єктів соціокультурного п р о 
стору У країни, бути спрямованою на реалізацію проектів „дем ократизації”
та „децентралізації” держави, визн ан н я етнокультури українського н аро
ду важ ливою сферою її національних інтересів, включеність усіх суб’єктів
українського суспільства у процес творення національної культурної сам о
бутності, що відповідає принципу „єдність у різном анітті”. Культурна сам о
бутність у сфері національних інтересів держ ави є підґрунтям збереж ення
прин ц ип у її демократичності - саме через неї держ ава підтримує єдність
з суспільством.
Культура й держ ава - це не два ф еномени, які взаємно відчужуються чи
поглинаю ться одне одним. Індивід як суб’єкт є творцем певної моделі куль
тури, оскільки він не мислиться поза її полем. Своєю активною , діяльнісною позицією він вклю чений і в держ авотворчий, і націєтворчий (творення
загальнонаціональної культурної самобутності) процеси. Культурна сам о
бутність нації („етика автентичності” культури, висловлю ю чись словами
Ч. Тейлора) полягає у спільній політичній дії, формуванні спільної мети,
яка і спорідню є численних суб’єктів культури певного суспільства. Збере
ж ення, відтворення та творення культурної самобутності нації, як основи
націєтворення відбувається не паралельно, а синкретично з держ авотвор
чим процесом. Тому для мобілізації (активізації) усіх суб’єктів культури
в українськом у суспільстві є спільна політична дія, ідентичність. Збереж ен 
ня культурної самобутності як сфери національних інтересів не є п ріори те
том окрем ого кола суб’єктів культурної політики, а справою усіх культур
них груп суспільства, які неминуче роблять свій внесок, реалізують (або ні)
м ож ливості власного культурного становлення. Етносоціальний чин н и к
8 В.О. П ирож енко, Гуманітарна складова н аціо н ал ьн о ї безпеки: предм ет до слідж енн я
та коло осн овн их проблем // Страт, п анорам а. - 2005. - № 2. - С. 27.
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безпеки в культурній політиці полягає у подоланні відчуженості певних
культурних груп від держ авотворчого поступу У країни.
Д ослідж ення проблеми консолідації суспільства потребує також й аналі
зу взаємодії держави та культури у процесі становлення української нації.
П ротягом тривалого історичного періоду становлення української держ ав
ності культура виробила значні механізми самозахисту (високі адаптивні
властивості та водночас здатність до самобутнього розвитку у н есп ри ятли 
вих політичних умовах) та нерідко виконувала держ авн и цькі ф ункції (кон 
солідація народу, збереж ення національної ідентичності). С аме культура
значною мірою протекціонувала національну д ерж аву на теренах У кра
їни (консолідувала суспільство в держ авоборчом у процесі націон альн о
го становлення). П огоджую чись із твердж енням вітчи зн ян ого дослідника
І. Дзюби, що „...культура є виявом сукупної дії нації, і в цьом у сенсі, старш а
і суверенніш а держ ави”9, м ож на стверджувати, щ о культуротворче станов
лення української нації було дихотомією щодо процесу її держ авотворення.
Цією позицією ми заперечуємо пош ирену думку, висловлену вітчизняним
дослідником Л. Ш кляром, що „одвічною проблемою існування та розвитку
української культури як структурованої і диф ерен цій ован ої цілісності була
відсутність української держ авності”10.
Хоча держ ава є основним гарантом безпеки суспільства та лю дини, її п о
вноваж ення у просторі культури перебувають під тиском низки історичних
стереотипів. Так, протягом історичних періодів інодерж авного панування
на українських теренах сформувався „негативний” імідж держ авного п ро 
текціонізму, оскільки для У країни він мав ш видш е руйнівні наслідки. Тому
процесу формування держ авного протекціонізм у сфери культури в У краї
ні переш кодж ає негативне стереотипне ставлення до нього, щ о в масовій
свідомості ототож ню ється з інодерж авним панкультурним екстремізмом.
П ро наявність у сучасному українськом у соціумі зн ач н ої відчуженості між
громадськістю й владою, їх значне дистанцію вання в системі „свій - чуж ий”
стверджує А. Ручка, висновки якого випливаю ть з даних соціологічних о п и 
тувань11. Це у свою чергу свідчить про певну недовіру суспільства до держ а
ви як суб’єкта культурної політики.
Н а процес ф ормування та реалізації культурної політики держ ави
в Україні негативно вплинуло й примусове вклю чення У країни або частини
її земель до різних іноземних держав. Як наслідок, культурна самобутність
української нації має значну регіональну фрагм ентованість, щ о ускладню 
ється й етнокультурною строкатістю населення. Н егативні чин н ики ф раг
м ентації культури виявляю ться у відчуженості культурних груп (наприклад,
9 І. Дзю ба, М іж культурою і політикою . - Κ.: С ф ера, 1998. - С. 32.
10 Ф еномен нації: основи ж и ттєдіял ьн о сті. - Κ.: Зн анн я: KGO, 1998. - С. 215.
11 А. Ручка, „С вої” та „чуж і” в багатоскладовом у сусп ільстві // С оц іокультурн і ід ен ти ч 
ності та п р ак ти к и /З а ред. А. Ручки. - Κ.: Ін -т соціології Н А Н У країни, 2002. - С. 148.
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за регіональною ознакою ) на основі різнорідності культури (не слід плутати
з культурною багатоманітністю ); атом ізації культури: замкненість суб’єкта
культури „у собі” переш кодж ає процесам демократизму як „спільної дії”,
позбавляє суб’єкта культури (на індивідуальному рівні, на рівні культурних
груп чи загальносуспільному рівні) статусу суб’єкта культурної політики.
М ож на ствердж увати, щ о ймовірна загроза національно-культурній ці
лісності У країни п олягає не у її культурній багатоманітності, а у відсутності
гром адсько-політичної єдності суспільства. Культурна ф рагм ентація остан
нього за твердж енням Ч. Тейлора, переш кодж ає членам суспільства іден
тиф ікувати себе з „політичним суспільством”. Суб’єкт фрагмента культури
стає відчуж еним не лиш е від націєтворчих та держ авотворчих процесів,
с й від динам іки культурного ж иття у суспільстві в цілому. Л іберальний
протекціонізм культурної політики держ ави має спрям овуватися саме на
подолання цієї зам кненості шляхом ф орм ування консолідованого гром а
дянського суспільства. Розвинене громадянське суспільство дасть м ож ли 
вість дем ократизувати та децентралізувати держ авотворчий процес в У кра
їні, а відповідно, і процес ф орм ування та реалізації культурної політики.
Д ерж авна культурна політика з метою актуалізації потуж ного культуротворчого потенціалу нації у процесі українського держ авотворення має
базуватися на етносоціальній багатоманітності українського суспільства як
дж ерела культурної самобутності нації та враховувати таке.
• М ає відбуватися демаргіналізація відчужених культурних груп культуротворчи х та д ерж авотворчих процесів в Україні.
• Р озвиток національної культурної самобутності має розгортатись у тіс
ній взаєм одії з євроінтеграційним и процесами.
• В ітчизняні культурні індустрії є важ ливим засобом розвитку національ
ної культури, вони сприятим уть розвитку між культурного обміну у на
прям і „діалогу культур” проти інокультурної експансії.
• П роцес ф орм ування та реалізації держ авної культурної політики має не
лиш е відповідати прин ц ип ам культурної політики між народних органі
зацій, а й враховувати власну специфіку культуротворчого, націєтворчого та д ерж авотворчого процесів; мають бути розроблені альтернативні
підходи щ одо п ротидії деструктивним процесам глобалізації.
• Р озвиток ри нкового сектору культури, культурних індустрій у рамках
н аціональної культурної політики повинен ґрунтуватися на гуманістич
ном у вим ірі культури (як альтернативі „культури сп ож и ван ня”), її процесуальності (сфера стихійного становлення на відміну від ф ункціону
вання культури як ж орсткої системи).
В цілом у „національна культурна самобутність” має бути вписана у сис
тему стратегічних пріоритетів держ авної політики в Україні. Власне, вектор
д ерж авної культурної політики є своєрідним засобом взаємоузгодж ення
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визначених стратегічних пріоритетів розвитку держ ави. К ультурна політи
ка У країни між такими стратегічними альтернативами:
• лібералізм - демократія, держ авний патерналізм;
• вільний ринок, культурна багатом анітність - самобутність національної
культури;
• м ає виробити гнучку стратегію розвитку, що повинна вклю чати такі
складові:
• сп ри ян ня розвитку культурної самобутності української нації;
• консолідація культурних груп українського суспільства в націєтворчом у
та держ авотворчом у процесі України;
• реалізація права народу, культурних груп, лю дини у просторі культури;
• унемож ливлення м онополізації національного культурного простору
„обраним ” колом суб’єктних груп;
• здійснення політики підтрим ки „слабких” суб’єктів культури у просторі
національної культури;
• гарантія суб’єктності лю дини у просторі національної культури як н ай 
вищ ої суспільної цінності;
• орієнтація на етнокультурні корені культурної самобутності України;
• ф орм ування національної культурної самобутності у системі європ ей 
ських ціннісних координат;
• розвиток національних культурних індустрій як п ром іж н ої ланки між
усіма суб’єктними секторами н аціональної культури;
• позицію вання національної культури у світовому культурному просторі;
• забезпечення національних інтересів на між народній арені ш ляхом спів
робітництва з європейським и та інш им и м іж народним и організаціям и
з питань культурної політики.
Н авіть у суспільстві відкритого типу держ ава прагне суспільної інтегра
ції та держ авної єдності, проте використовує інш ий підхід до самих п р и н ц и 
пів культурної політики - це усвідомлення лю диновим ірності культурного
простору як простору розгортан н я творчих інтенцій лю дини. Лю диновимірність культурної політики держ ави ґрунтується на створенні умов культуротворчої діяльності усіх суб’єктів культури незалеж но від їхнього со
ціального, фінансового чи політичного становищ а у суспільстві. Д ерж ава
є гарантом від проявів агресії у просторі між суб’єктної динам іки реалізації
різн их проектів культури. Саме держ ава є засобом м ож ливості вільного ста
новлення індивіда у просторі національної культурної самобутності. Збере
ж енн я і розвиток національно-культурної самобутності в актуальному часі
маю ть спрям овуватись у спільність нового порядку через інтенсивну вза
ємодію численних суб’єктів динам іки культурного ж иття українського сус
пільства. П одальш ого дослідж ення потребую ть проблеми взаєм оузгодж ен
н я між народної, держ авної та громадської складових у процесі визначення
та реалізації основних пріоритетів культурної політики У країни.
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