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Від укладача
Ідея створення бібліографічного покажчика, присвяченого
глобалізації і глобальним проблемам сучасності народилася
очевидно не випадково. Вказані проблеми вийшли на передній
план нашого Буття саме на рубежі ХХ – ХХІ ст., і відразу ж стало
зрозумілим, що це якісно новий момент у житті всього людства,
який вимагає не просто його фіксації і вивчення, обговорення і
дискусій, а, перш за все, глибокого пізнання і осмислення, пошуків
нових методологічних засад і підходів, що дадуть нам можливість
прийняти вірні рішення і обгрунтувати наші подальші дії та вчинки.
Сьогодні можна лише стверджувати: глобалізація і глобальні
проблеми, з якими стикається людство, є факт нашого життя,
невідворотня тенденція, яка змінює обличчя світу, кожної існуючої
нині цивілізації і країни, докорінно впливає на інтереси всіх народів,
націй, етносів, окремої людини на нашій планеті. Питання в тому,
як вирішити проблеми нашого життя, що стали глобальними,
всепланетарними і в інтересах кого здійснюється те, що ми називаємо
глобалізацією. Вибір моделі глобалізації – це вибір подальшої долі
людства і навіть – існування життя на планеті Земля.
Отже, у чиїх інтересах відбувається глобалізація сьогодні? На
жаль, вся попередня історія людства підтверджує тезу про те, що
найсильніші і наймогутніші держави або співтовариства держав
завжди отримували більші вигоди і переваги, ніж менш розвинуті
і тому слабкіші і бідніші їх партнери і союзники. Прірва між
заможною меншістю і нужденною більшістю зберігається, більш
того, вона досягла загрозливих розмірів і продовжує зростати
далі, що не може не бентежити нас, українців, і не змушувати
замислитись над тим, про що саме йдеться, коли ми чуємо слово
«глобалізація».
Про глобалізацію говорять усі і багато. Але згадаймо, що й
про мультикультуралізм, інтеграцію і конвергенцію теж говорили
(писали) всі і багато. Але досягнення у цих напрямках, по суті,
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не такі вже й великі. Очевидним є тільки одне: попереду багато
роботи і зусиль усього людства на шляху глобалізації, вирішення
глобальних проблем, що стали перед Людством і виникли
незалежно від нашого бажання, хоча, на жаль, здебільшого, з вини
нашого мислення, почуттів і діянь.
Сподіваємося, що представлений бібліографічний покажчик,
незважаючи на те, що він «далеко не вичерпний», допоможе
читачеві вийти на новий рівень розуміння і осмислення проблем
глобалізації як якісно відмінного ступеня, фази буття людства,
усвідомити відмінності глобалізації від уже відомих нам історичних
цивілізаційних процесів; знайти ефективні рішення і дійти
правильних висновків. Але не тільки це: вивчення джерел і документів,
згаданих у покажчику, сприятиме знаходженню власного місця,
усвідомленню своєї ролі і місії у цих складних процесах.
А. Г. Саприкін, доцент
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Розділ 1

◙ Глобалізація: поняття, проблеми і сутність ◙
Самому собі я видавався таким собі хлопчиком, що
бавився на морському березі, час від часу знаходячи
то краще відшліфований камінчик, то мушлю,
гарнішу від інших, тим часом як величезний океан
істини лежав переді мною геть незвіданий.
І. Ньютон

1. Стан сучасної людської цивілізації – одна з найважливіших
тем дослідження всіх наук і наукових напрямків – як гуманітарних,
суспільствознавчих, так і тих, які ми зазвичай називаємо природничотехнічними. Йдеться про синтез позицій представників фізики і
математики, хімії і біології, тобто природничодослідницьких і
гуманітарних, суспільствознавчих і антропологічних позицій.
Цей синтез є конче необхідним і обов’язковим у ситуації, у якій
ми опинилися. Тільки спільними зусиллями ми можемо здійснити
новий світовий проект загальнопланетарного історичного розвитку,
який іменується глобалізацією, хоча інколи здається, що ми вже
запізнилися і нам бракує історичного часу.
Глобалізація… Начебто таке зрозуміле слово. Його чути скрізь
і часто ми самі про його зміст не замислюємося. Урешті- решт, воно,
це слово, стало вже банальним, стає «прохідним», а нас чекають
нові слова і поняття, – і все повторюється спочатку: слова стають
звичними, чисто прикладними чи просто мають службове значення.
Така ж доля може спіткати і поняття «глобалізація».
Сьогодні нам потрібні нове мислення, нові слова й думки,
які передбачають дедалі більше розширення світогляду, включення
нових понять і категорій, нового інструментарію мислення, який
дозволить знайти спільну мову і спільно спиратися на добру волю
і розум усіх цивілізованих націй і народів нашої планети.
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Така, на наш погляд (якщо не розкривати зміст кожного
представленого в даній збірці джерела), головна думка більшості
авторів.
Узагальнюючи, можемо попередньо тільки сказати: мається
на увазі те, про що свідчив перший президент Всеукраїнської
академії наук Володимир Вернадський (1863 – 1945): наш час – це
переддень епохи ноосфери, сфери розуму. Видатний російський
математик академік Микита Мойсеєв (1917 – 2000) стверджував,
що «сьогодні людство знову встало перед необхідністю якісної
перебудови стандартів своєї поведінки, як індивідуальної, так і
колективної, тобто перебудови основних засад моралі і духовності…
Майбутнє виду homo sapiens і нашої цивілізації буде залежати від
нього, тобто наскільки він зможе відмовитися від ряду традиційних
норм поведінки і пристосувати її до нових умов життя».
2. Цікавий факт: у більшості словників іноземних мов
навіть у 80-ті роки ХХ ст. слово «глобалізація» було відсутнє. Сам
епітет «глобальний» виник на початку 70-х рр. минулого століття.
Головним чином тоді це слово було пов’язане із загостренням
негативного впливу людини на біосферу, порушенням балансу
відносин людина – природа.
Уперше слово «глобальний» застосував американський
вчений Роланд Робертсон, який визначав поняття «глобальний» як
серію фіксованих змін, хоча й різнорідних, але об’єднаних логікою
перетворення світу в «єдине ціле» (a single Place).
Слово global перекладається з іноземних мов як «світовий»,
«всесвітній», «всеохоплюючий», а в цілому – як «загальнопланетарний» (від globe – куля; земна куля).
Для більш чіткого розуміння того, що ми називаємо глобалізацією
(globalization), побудуємо концепт (лат. сonceptus – думка, conception – сума,
сукупність, система) слова «глобальний», тобто з’ясуємо смисловий зміст слова, об’ємом (обсягом) якого є предмет цього поняття.
Отже: global – це не тільки «загальний», але й «разом», «спільно»,
«єдність», «солідарність», «згуртованість», «об’єднання», «весь»,
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«всі», «цілком» та ін. Антонім, тобто слово, за своїм значенням
протилежне слову «глобальний», – це «локальний», «регіональний»,
«роздільний», «роз’єднаний», «частковий».
Таке звернення до логіко-лінгвистичної процедури було
необхідне, щоб запобігти перетворенню слова «глобалізація»
на абстрактне, чисто теоретичне поняття. Виходячи з нього, ми
прагнемо показати, що глобалізація як історичний феномен може
стати загальнолюдською цінністю, для якої характерні гуманізм,
взаємоповага і взаємодопомога, співробітництво всіх народів і
держав у спільному й доброзичливому їх єднанні для вирішення
проблем загальнопланетарного масштабу, таких як нерівність,
бідність, зменшення обсягу ресурсів (води, чистого повітря,
продуктів харчування тощо) й досягнення миру і злагоди, покращення
життя і благополуччя для всіх, хто проживає на планеті Земля.
Визначення поняття «глобалізація» ви знайдете на сторінках
представленої літератури. Наведемо тільки один варіант визначення,
що належить англійському соціологу Ентоні Гідденсу (E. Giddens),
який характеризує глобалізацію як «інтенсифікацію соціальних
відносин, яка розповсюджується на весь світ, пов’язуючи, єднаючи
локально віддалені місця (localities) таким чином, що локальні
події формуються подіями, що відбуваються за багато миль, і
навпаки». Незважаючи на його складність, саме це визначення,
на наш погляд, дає можливість зрозуміти сутність глобалізації, її
історичне місце в соціокультурній і суспільно-політичній історії
людства. Йдеться про своєрідну рефігурацію світоустрою, який
склався на даний час, на тлі безумовної і неминучої, незалежної
від нашої волі і бажання, подальшої інтенсифікації всіх сторін
розвитку людської цивілізації.
Особливо це стосується гуманітарних відносин, їх гуманістичного наповнення. У центрі відносин і поведінки кожного з
учасників глобалізації має бути Людина (грец. anthropos), людяність
(anthropia). Сьогодні ці відносини мають диспропорціональний
характер і навіть набувають спотворених форм: формування
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однополярного світу, протиставлення країн «Золотого мільярду»
решті світу, намагання нав’язати свої стандарти іншим країнам і
народам, спроби зіштовхнути Захід і Схід, повна зневага суверенітету
окремих країн і народів, яка залишає їх на узбіччі історії, змушування
додержуватись своїх правил і норм за допомогою бомбардувань,
розв’язування громадянських війн, підбурювання певних верств
населення до непокори всередині держави тощо.
Своєрідною вказівкою для нас, нинішніх мешканців планети
Земля, звучать передбачення знаменитого французького мислителя
Клода Леві-Строса (C. Levi-Strauss): «Або вік ХХІ буде гуманітарним,
або його не буде зовсім». Очевидно, це попередження, до якого треба
дослухатися: може ще встигнемо усунути загрозу Армагеддону.
3. Нинішній етап глобалізації, її зміст і система відносин учасників
цього процесу не дають нам можливості говорити, що світ був менш
глобалізованим за часів Римської імперії або великих географічних
відкриттів ХV – середини ХVІІ ст.; згадаймо ще про прагнення до
світової пролетарської революції чи створення світової системи
соціалізму тощо: історія може всім розпорядитися по-своєму.
Тему можна осмислити, якщо встановити єдину понятійну систему,
єдине понятійне поле. Чи ми дійсно маємо справу з глобалізацією,
чи, може, це американізація або вестернізація? Чи це інформаційнотериторіальна геополітична система? А яку роль в явищі, яке ми
називаємо глобалізацією, відіграють такі поняття, як «універсалізм»,
«геополітика» і «геоменталітет»? Питань багато. Понятійна система –
це мережа, яка складається з окремих понять, категорій тощо, і лише
осмислення їх у цілому може дати повне уявлення про те чи інше
явище. Тим більше, що глобалізація в нинішньому її вигляді – це
тільки тенденція, фаза цивілізаційного процесу, які дають відповідь
на питання про те, куди рухається людство і як воно розвивається.
Отже, глобалізацію і всі пов’язані з нею проблеми можна розуміти
як природньо-історичний процес, деміургом якого виступають нації
і народи, кожна людина і людство в цілому. ◙
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Розділ 2

◙ Глобальні проблеми сучасності ◙
1. Глобальні проблеми, як про це вже говорить сама їх
назва, відіграють величезну роль для всього людства. В умовах
інтенсивного розвитку людської цивілізації наприкінці ХХ ст.
вони виходять на передній план і, скоріше за все, у подальшому
будуть визначати цей розвиток. Глобальні проблеми створюють
вплив на всі сфери людської діяльності як всередині окремих
країн, так і на міжнародній арені в умовах зростання тенденції
до трансформації і рефігурації взаємодії і співробітництва всіх
складових сьогоднішнього світу.
Ми маємо величезну бібліографію з цих питань, а дискусії з них
за останні десятиліття набули особливої гостроти й актуальності. До
того ж ідеться про широку інтернаціоналізацію глобальних проблем.
З наукової точки зору, найважливішою є необхідність виявити
причини, рушійні сили, характер, обсяг впливу і шляхи вирішення
цих проблем. Особливо це стосується соціальних аспектів глобальних
проблем. Перш за все, треба встановити зв’язок між ними і
соціальною структурою сучасного світу. Необхідно також визначити
взаємозв’язок між окремими глобальними проблемами, їх масштаби
та пріоритетність у їх вирішенні. Ще у 1968 р. Римський клуб (The
Club of Rome), заснований як міжнародна асоціація економістів,
демографів, соціологів, педагогів, вчених-природознавців,
представників ділового світу, у своїй декларації висловив занепокоєння «… глибокою кризою, перед якою опинилося людство…
люди всього світу стурбовані такими складними проблемами, як
погіршення навколишнього середовища, криза соціальних інститутів,
бюрократизація, безконтрольна урбанізація, відсутність гарантій
стосовно зайнятості і втрата задоволення працею, відчуження
молоді, яка ставить під сумнів цінності суспільства, насилля
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й ігнорування Закону і порядку, невідповідність освіти вимогам
сучасного життя… глибока прірва між заможними і бідними на
національному і міжнародному рівнях тощо».
Можна тільки констатувати, що відтоді пройшло майже
півстоліття, але жодна з вказаних в заяві проблем не вирішена й
досі. Більше того, вони продовжують поглиблюватися і стають усе
складнішими. Це стосується повного спектру глобальних проблем,
їх політичного, соціального, економічного, екологічного та інших
аспектів. Ми не будемо на них зупинятися (див. бібліографію).
Зауважимо, однак, що, на наш погляд, було б не зовсім вірним
зводити загальну проблематику глобалізації тільки до вказаних
проблем, як це прийнято у світовій і вітчизняній літературі.
2. Ми вважаємо, що головною з глобальних проблем сучасності
є криза гуманітарна, криза гуманізму (від лат. humanus – людяний,
людиноподібний; одне із значень слова – високоосвічений). Французький філософ Дід’є Жюліа (D. Julia, 1991) стверджує, що термін
«гуманізм» історично придатний для позначення «релігії людства», яка
ставить перед собою як найвищу мету безмежний розвиток людських
можливостей і реальну повагу до гідності людської особистості.
Криза гуманізму, гуманності, руйнування людського в людині,
урешті-решт, – ось найістотніша глобальна проблема сучасності.
Разом із тим, це і глобальне завдання, вирішення якого є принципово
важливим для всіх людей на планеті Земля, у т. ч. і для тебе, наш
шановний читачу. Свого часу поет Андрій Вознесенський писав:
«Все прогрессы реакционны, если рушится человек».
Криза гуманізму – це відсутність істинно моральних норм і
духовних орієнтирів, відмова від справжніх цінностей, з їх заміною
псевдоцінностями, це і забуття біблійних заповідей, стандартизація
і профанація суспільного життя, усереднення особистості
(невипадково у нас, наприклад, з’явилися такі характеристики,
як «маленький українець», «спрощенці» тощо), дегуманізація
відносин і поведінки індивідів, страх перед прийдешнім днем та
ін. На жаль, цей перелік можна продовжувати. Через це найбільш
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поширені форми реакції масової, «профанної» (від лат. profanus –
неук, неосвічений) людини на ризики сучасної ситуації – апатія,
бездуховність, одурманювання алкоголем і наркотиками, залежність
від «супертехніки» і інформаційних технологій, схиляння перед
поганським богом усезагальної комерціалізації. Ми повинні бути
чесними перед собою і визнати, що все це має місце в нашому житті.
Ми любимо давати собі завищені оцінки («Україна понад
усе», «ще шумерів не було, а ми вже…») і зовсім нездатні
самокритично поставитися до себе, тим більше – самоіронічно.
Хочемо звернути увагу ще на одну проблему, про яку вже
почали говорити (хоч ще не зовсім відверто і сміливо), проблему,
яка в найближчі десятиліття стане глобальною – зростання
нестримної технізації і технологізації всіх сфер життєдіяльності
людини, людства в цілому. Німецький філософ Карл Ясперс
(K. Jaspers, 1883 – 1969) ще у 1949 р. зауважив: «Проникливих
людей з давніх-давен охоплює жах перед світом техніки, жах, який,
за своєю суттю, так і не був усвідомлений нами». І далі: «Техніка
стала незалежною, все за собою зваблюючою силою. Людина
підпала під її владу, не помітивши, що це вже відбулося і як воно
відбулося». Звичайно, Ясперс не закликав зупинити технічний
процес. Це неможливо і неприпустимо. Але він турбувався про
те, щоб людина не втратила себе, не стала додатком до техніки, її
фрагментом чи просто функцією (усі, мабуть, пам’ятають кадри з
німого фільму, де Чарлі Чаплін зображує працівника заводського
конвеєру, який, по суті, виглядає одним із механізмів цього агрегату).
У наш час все значно ускладнилося в зв’язку з пануванням
найновітніших технологій. Звичайно, комп’ютер, Інтернет тощо
самі собою не несуть зла, боротися з ними (як технологіями) марно.
Але контролювати процес взаємовідносин людини та технології
(техніки) необхідно, бо вони можуть стати і часто стають злом
у наших руках. Можна вітати досягнення в галузі, наприклад,
медичних технологій, які допомагають перемагати хвороби і
продовжити вік життя людини. Але ставити мету досягти безсмертя…
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Що це? Буде чудовим подарунком людству здобуття завдяки
генній інженерії достатку продуктів харчування, але ставити
мету перенесення людської свідомості у комп’ютер…
«При підкреслюванні ролі техніки слід звернути увагу на одну подробицю, яка має першорядне значення для світогляду людини, – писав
професор Українського вільного університету (Мюнхен) Володимир
Янів, посилаючись на думку інших дослідників, – переоцінювання
техніки веде до занедбання істотного»». Зрозуміло, що цим істотним
і є Людина, її душа, розум і гідність. Ми мусимо пам’ятати про це.
Тільки найвищий вияв морально-духовної сили людини,
людства в цілому, їх стоїчна мужність, взаємодія з середовищем
таких само, як ти, людей, тобто з усім світом, може дати гарантію
того, що ХХІ ст. буде взагалі, і воно буде гуманітарним, таким, у
якому гуманізм знов стане першоосновою життя.
Усі разом – заможні держави і бідні, люди усіх кольорів шкіри
незалежно від розрізу очей, християни і мусульмани, буддисти і
іудеї, прихильники Баха і «Beatles» тощо, а разом – могутній потік
свідомості і мислення – тільки так ми зможемо вирішити завдання
піднесення гуманізму у ХХІ ст.
3. Можливо, це і є те, про що вчив Володимир Вернадський, – планетарний розум, тобто ноосфера «Пізнавальна сила»
відокремлюється від біологічної людини (Рене Декарт). У наш
час біосфера, за Вернадським, перетворюється на ноосферу. Це –
закономірний природній еволюційний процес, такий само, як і
геологічні земні процеси. Вони свідчать, що в наш час у біосфері
людиною, тобто частиною біосфери, свідомо створюється нова
геологічна сила – наукова думка як найвищий прояв розуму.
Ноосфера («noosphere», від noos/nous – розум, інтелект ум +
sphere – шар, ідеться про оболонку Землі) – це, за Вернадським, новий
стан біосфери, у якому розумова діяльність людини стає вирішальним
фактором її розвитку і взаємодії біосфери і цивілізації «людства».
Ноосфера – біосфера, перетворена розумом, науковою думкою, – це
шлях, на якому можна вирішувати глобальні проблеми сучасності. ◙
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Розділ 3

◙ Україна в умовах глобвлізації ◙
1. Треба чесно визнати, що сьогодні Україна не є глобальним
гравцем на тлі світових глобалізаційних процесів, хоча вона з
кожним десятиліттям своєї незалежності набуває все більшої ваги
і значення на міжнародній арені.
Україна не залишається осторонь в обговоренні кінцевої мети
глобалізації. Ми вважаємо, що молода українська держава гідна
того, аби міжнародне співтовариство враховувало й українські
підходи, її політичні дії і кроки в контексті глобалізаційних процесів
і тенденцій, як держави, що оголосила про свою позаблоковість,
невходження в жодну глобальну політичну структуру, яка завжди
напоготові до співробітництва і стратегічного партнерства не
тільки з країнами з високорозвинутою економікою, але і з іншими
країнами в усіх сферах – політичній, економіко-фінансовій, культурній,
екологічній тощо.
Україна зараз знаходиться у стані пошуку і осмислення
своєї глобальної стратегії майбутнього (про це, до речі, свідчать
ситуація навколо підписання Асоціації з ЄС), вона може і повинна
cформувати обґрунтовану геостратегію своєї зовнішньополітичної,
економічної і геокультурної діяльності.
2. Однак слід висловити ряд застережень щодо цього:
по-перше, нам необхідно створити дієвий механізм реалізації
інтересів саме нашої держави на глобальному і національнорегіональному рівнях. По-друге, слід не затримуватися на довгий
час у проміжному стані лімітрофа між Заходом і Сходом, Європою
і Росією (лімітроф – лат. limes – межа + грецьк. tropheo – харчування,
годування. Лімітроф це: а) погранична, пригранична зона між
цивілізаціями; б) держава, яка виступає «санітарним кордоном» між
ворогуючими країнами, блоками). Україна історично опинилася в
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лімітрофічному стані, на лінії розлому між Сходом і Заходом і
недарма обрала шлях інтегрування в об’єднану Європу, але за умови
збереження стратегічних і дружніх стосунків з Росією і країнами
євразійського простору. По-третє, нам не варто забувати про те, що
в епоху глобалізації значно зростає кількість і сила потенціальних
загроз (економічних, фінансових, ресурсних, екологічних та ін.)
і будь-які спроби справитися з ними наодинці безперспективні і
приречені на провал зі значними втратами. Особливо це стосується
проблеми економічного суверенітету, тому Україна тримається
курсу сталого розвитку і економіки незалежності.
3. Але головним є розуміння глобалізації як проблеми
національної і цивілізаційної ідентичності. Ця проблема має
багатоаспектний характер: національна ідентифікація і
самоідентифікація, еволюція націоналізму, динаміка цивілізацій
і фактори їх внутрішнього розвитку, міжцивілізаційні відносини
«діалог цивілізацій». Також цілком зрозуміло, що глобалізація
йде в наступ на національну державу, обмежує її суверенітет та,
найголовніше, руйнує її традиції і систему цінностей, що склалася.
Культурне розмаїття і етнокультурна різноманітність ще на
довгий час залишатимуться діючими факторами в умовах розвитку
і облаштування життя людської спільноти. Не можна відкидати
становлення і формування етнокультурних процесів різних націй
і народів, їх спільнот. Викликають обґрунтовані підозри намагання
створювати так звані «надетнічні» конструкції, що можуть нівелювати
(фр. niveler – вирівнювання) етнокультурне розмежування яке має
об’єктивний характер і спрямованість, хоча всі розуміють важливість
і необхідність міжкультурних зв’язків неминучість еміграційних
процесів, тенденції інтегральних зв’язків у сучасному світі, економічних і політичних контактів, вплив на всі ці процеси новітніх
засобів масових комунікацій.
Явищем концептуального порядку і інструментом аналізу
вищезазначених процесів виступає саме ідентичність, яка має
багатоаспектне значення, включаючи культурний, соціальний,
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політичний аспекти. Ідентичність являє собою не просто проблему
буття, а проблему становлення (нації, народу, особистості). Ідентичність – не просто акт ототожнювання, усвідомлення спільності,
наприклад, індивіда з соціальною групою, а глибинне свідомонесвідоме переживання цієї спільності. Поняття «ідентичність»
(англ. identity – тотожний, однаковий) не випадково пов’язане з
таким терміном, як самосвідомість, самовизначеність, що дуже
характерно, тлумачиться як особистість, індивідуальність (англ.
Self, Me).
Проблеми етнокультурної різноманітності, етноцентризму,
національних і культурних традицій тощо завжди позначатимуться
на шляхах глобалізації як нинішнього історичного етапу розвитку
людства.
Стратегія розвитку України в умовах глобалізації має
враховувати той факт, що «опонентом» глобалізації виступає
намагання держав відстоювати свою національно-культурну
ідентичність і державний суверенітет, бажання зберегти свою
гідність, самобутність і недопущення зіткнення культур або
поглинання національної культури іншою культурою.
Представлений бібліографічний покажчик допоможе
читачу вийти на новий рівень розуміння і осмислення логіки такого
складного і діалектично-суперечливого процесу, як глобалізація,
зробити ще одну спробу знайти вірне рішення глобальних
проблем, що повстали перед нами. А головне – допоможе
кожному відшукати своє місце в цих процесах, усвідомити свою
роль і місію в ситуації, коли проблеми буття стають дедалі більш
складними. ◙
95. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України /
О. Г. Білорус ; Всеукр. об-ня «Батьківщина». – Броди : Просвіта ;
К. : Всеукр. об-ня «Батьківщина», 2001. – 299 с.
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