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У збірнику розглядаються різноманітні аспекти впливу 
глобалізації на соціокультурні процеси в сучасному світі й, 
зокрема, в Україні. Матеріали будуть корисними викладачам вузів 
та студентам для організації самостійної навчальної роботи, 
підготовки до семінарів, написання рефератів тощо.
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ПЕРЕДМОВА

В контексті теоретичної підготовки студентів кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» в навчальні плани Відокремленого підрозділу 
«Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв» включено новий предмет «Актуальні проблеми 
культурології». В ньому виявляються інноваційні можливості 
культурологічної науки, розглядається ряд недостатньо розв’язаних 
проблем, що стосуються інституалізації культурологічної галузі в 
Україні, поновлення й посилення її парадигмального потенціалу в 
умовах переходу до «інтелектуальної економіки». Найважливішими 
завданнями вивчення вказаного курсу є розвиток у майбутніх 
працівників соціокультурної сфери здібності стратегічного мислення 
в своїй фаховій діяльності, формування навичок прогнозування 
основних тенденцій подальшого розвитку культури і суспільства, 
залучення студентів до самостійного критичного аналізу поточної 

соціокультурної ситуації в Україні і в світі. Чільне місце в тематиці 
курсу належить процесу глобалізації як одній з найважливіших 
характеристик соціокультурного розвитку сучасного світу.

З метою підвищення пізнавальної активності студентів щодо 
опанування дисципліни «Актуальні проблеми культурології» 
кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ КНУКІМ» в 
кінці 2010-2011 навчального року було організовано «круглий стіл» 
за темою «Трансформації культури в епоху глобалізації» для 
студентів спеціальностей «Культурологія» та «Книгознавство, 
бібліотекознавство і бібліографія». Його учасники обмінялись
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думками щодо комунікативних аспектів глобалізації. Особлива увага 
приділялася з’ясуванню наслідків електронно-інтернетної революції, 
діяльності ЗМІ, розвитку індустрії масової культури, 
співвідношенню понять «глобалізація», «вестернізація», 
«американізація», змінам в системі життєвих цінностей, проблемам 
збереження етнічної ідентичності в умовах глобалізації. Відзначаючи 
важливу роль культури особистості в будь-якому культурному 
середовищі, учасники «круглого столу» зробили важливе
застереження стосовно ризиків духовного занепаду суспільства під 
впливом процесу глобалізації. Разом з тим вони підкреслили роль 
таких соціальних інститутів як освіта і туризм в справі запобігання 
негативних наслідків глобалізації та розв’язання нагальних 
глобальних проблем.

Сфера освіти і культури сьогодні найбільшою мірою впливає 
на рівень розвитку людини і суспільства, формує інтелектуальний 
потенціал нації. Особливої наснаги учасникам «круглого столу» 
надавала та обставина, що вказаний навчально-науковий захід 
проводився в дні святкування 40-річчя утворення ВП
«МФ КНУК1М».

ВП «Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв» є лідером серед навчальних 
закладів культури на півдні України. Вона має своє неповторне 
обличчя, добрі традиції та творчі досягнення. Фахівці філії брали 
участь в розробці «Програми відродження духовності української та 
інших національних культур у Миколаївській області», державної 
програми «Культура. Просвітництво. Дозвілля», яка об’єднала 
зусилля вчених, практиків на пошук ефективних шляхів розвитку
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української культури та культур національних меншин. Розвиток у 
студентів методологічної культури мислення, сприяння 
гармонійному поєднанню фахових і загальногуманітарних знань, 
прищеплення молоді навичок пошукової, дослідницької роботи є 
невід’ємними принципами організації навчальної роботи в нашому 
навчальному закладі. «Круглий стіл» з проблеми «Трансформації 
кульутри в епоху глобалізації», матеріали якого пропонуються увазі 
читачів, був одним із заходів щодо впровадження концепції 
гуманітарної освіти, яка має стати основою підготовки студентської 
молоді до активної та творчої діяльності в нових соціальних і 
культурних умовах України.

перший заступник директора ВП «МФ КНУКІМ», 
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,

канд. пед.наук.
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Чеботаєва О.М., 
канд. істор. наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, 
науковий керівник "круглого столу".

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТОРУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Однією з найяскравіших характеристик розвитку сучасного 
світу стало поняття глобалізації.

Під глобалізацією наука розуміє функціонування розгалуженої 
мережі різноманітних соціальних, політичних, економічних, 
духовно-культурних комунікацій, що охоплюють весь світ, 
перетворюючи його в єдиний соціально-культурний простір. 
Відокремлені раніше, ізольовані одне від одного суспільства, 
культури і люди знаходяться тепер в постійному й практично 
неминучому контакті. Американський соціолог М. Уотерс
стверджує, що глобалізація -  це "соціальний процес, в якому 
обмеження, що їх накладає географія на соціальний і культурний 
устрій, послаблюються, і люди це розуміють" [10.-С . 6].

Транспарентність, або "прозорість", державних кордонів та 
інформаційна "відкритість", тобто доступність інформації, є 
невід’ємними чинниками суспільства, що перебуває в процесі 
глобалізації. Загальнопланетарний характер сучасних комунікацій 
став безпосереднім наслідком електронно-інтернетної революції. 
Вона принесла з собою карколомний темп обміну інформаційними 
потоками, зробила можливою майже миттєву передачу інформації з 
однієї точки земної кулі в іншу, дозволяючи разом з тим, оперувати 
величезними обсягами інформації, а також адресно розподіляти 
інформацію великій кількості осіб одночасно. У зв’язку з вище
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зазначеним часто говорять про безпрецедентне розширення 
комунікативного простору і навіть про "комунікацію без кордонів" в 
контексті процесів глобалізації.

Крім "всесвітньої павутини" Іпїегпеї, найважливішими 
комунікативними каналами в процесі глобалізації виступають:

1) "всесвітнє телебачення" (10 західних телекомунікаційних 
компаній володіють 86% світового ринку телекомунікацій);

2) "всесвітнє радіо";
3) електронні гроші;
4) транснаціональні корпорації (ТНК), що забезпечують 

зайнятість населення й впровадження певних культурних стандартів, 
незалежно від країни перебування;

5) сучасні транспортні засоби;
6) діяльність певних релігійних конфесій і організацій 

(наприклад, протестантського напряму);
7) трудова еміграція;
8) міжнародний туризм;
9) спортивні змагання, особливо Олімпійські ігри;
10) шоу-бізнес, індустрія масової культури і розваг.
В контексті останнього пункту неможливо не відзначити таке 

знаряддя глобалізації й експансії американського бачення світу як 
Голлівуд, що своєю продукцією несе всьому світові цінності й міфи, 
створені в США. Те, що робить Голлівуд, і те, як він це робить, стає 
способом життя для мільйонів людей в усьому світі. Голлівуд 
виробляє, розподіляє, експортує дещо більше, ніж фільми. Люди 
запозичують свою філософію, свій стиль одягу, свої манери, ходу, 
розмову, своє знання світу з кінострічок, які бачать, і з голлівудських 
журналів та статей, які читають. Сьогодні в продукції Голлівуду 
значною мірою присутні фільми в жанрі соціальної фантастики, яка 
передбачає суворо вибудований образ майбутнього світу: боротьба
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добра зі злом під егідою та прапором Америки. В цих фільмах постає 
один й той самий новий світ, який створюють за допомогою 
комп’ютерних технологій та ефектних технічних трюків. Саме вони і 
є головними героями фільмів "Люди Ікс", "Люди Ікс-2", 
"Гаррі Поттер", "Термінатор", "Матриця", "Володар кілець", 
"Планета мавп" та багатьох інших, що заполонили останнім часом як 
в Україні, так і скрізь в світі кіноекрани. Могутність Голлівуду, його 
діяльність щодо глобального розповсюдження американських ідей і 
цінностей перетворюють його в ударну силу соціального контролю 
мас на всій планеті. Тільки в Європі 60% кінопрокату й телемереж 
належать США. Що ж до економічно нерозвинених або кризових 
країн, то їм дешевше купляти американські фільми, ніж виробляти 
свої [1. -С . 33-35].

Привабливі соціальні міфи, створені Голлівудом -  це соціальна 
терапія для населення більшості країн світу. Проте, це та віртуальна 
реальність, що розкладає національну ідентичність. В цьому криється 
могутність американської масової культури, що несе в собі далеко не 
кращі цінності: крайній індивідуалізм, колективний егоцентризм, 
примітивізм, насилля й жорстокість. Все це входить в поняття 
американського культурного імперіалізму, в якому найвагоміша доля 
належить американському кінематографу.

Міць "світової культурної революції'^складовою частиною якої 
став Голлівуд, настільки велика, що всі декларації ООН та 
ЮНЕСКО, вироблені світовим співтовариством в 60-80 рр. XX ст., 
виявилися "замороженими", а спроби спротиву такій "революції" в 
різних формах нонконформістської культурної самоізоляції, росту 
консервативного націоналізму, оживлення релігій в їх
немодернізованих, традиційних формах, виявилися майже
приреченими.
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Масштабність й глибина трансформацій, викликаних процесом 
глобалізації, робить цілком зрозумілою необхідність зосередження 
уваги науковців над тим, до яких наслідків може призвести людство 
глобалізаційний процес і що відбудеться в майбутньому із 
соціокультурними утвореннями, які опинилися під його впливом. На 
сьогоднішній день самостійні наукові теорії і концепції глобалізації 
створені в межах таких дисциплін як політична економіка, 
політологія, соціологія і культурологія. В перспективі 
культурологічного аналізу сучасних глобалізаційних проектів 
найбільш продуктивними виявляються ті концепції і теорії 
глобалізації, які з самого початку формувалися на об’єднанні зусиль 
соціології і культурології.

В міжнародній науковій дискусії про культурні аспекти 
глобалізації значного авторитету набула концепція П. Бергера і 
С. Хантингтона, за якою глобальна культура визначається як 
"елліністична стадія розвитку англо-американської цивілізації" і 
розподіляється на два рівні -  елітарний та популярний. Останній 
представлений масовою культурою, яку впроваджують комерційні 
підприємства західного типу, переважно торгові, харчові та 
розважальні (Adidas, McDonald's, MTV тощо). Презентантами 
масової культури є широкі верстви споживачів з відповідним 
менталітетом масової людини [8.-С . 553-554].

В сфері популярної, широко розповсюдженої культури 
мистецтво, культурно-просвітницька діяльність, естетичне 
виховання, професійна освіта синтезувалися з рекламою, модою, 
сферою розваг, включаючи нічні клуби, еротичні шоу, телевізійні 
ігри з великими виграшами і т.п. Рушійною силою лібералізації 
культури є маркетинг, для якого якість товару менш важлива, ніж 
якість його реклами. Звичка ж до постійного споживання ерзац- 
культури обумовлює зникнення потреби в справжній культурі, в
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традиційних цінностях народного мистецтва, національної та 
світової класики.

Соціологічні опитування, проведені на пострадянському 
просторі, засвідчують, що на перше місце шкали духовних цінностей 
пострадянської людини найчастіше виходять саме цінності 
споживання, прагнення до якоїсь речі як до головної, іноді єдиної 
мети в житті. За даними дослідження 1988 р., кількість людей, 
орієнтованих на споживання як на єдину ціль, становила 8-12% 
серед всіх опитаних. В 2000-2004 рр. -  вже 45-55%, зростання 
показників здійснюється, головним чином, за рахунок молоді [1. -  
С. 42-43].

Досить інтенсивно відбувається процес "розмивання" в 
свідомості людей таких простих норм моралі як доброта, милосердя, 
порядність, чесність, відповідальність, ввічливість, тобто того, що 
можна назвати народним пластом моральності. Характерною 
особливістю сьогодення є посилення в пострадянському суспільстві 
тенденції до прагматизму саме в тому виразі, коли не моральними 
критеріями, а міркуваннями користі визначається поведінка людини 
в духовній сфері. Так, 30% опитаних молодих людей у віці 24- 
30 років відповіли, що головне, чим вони керуються, вирішуючи, 
підтримувати чи не підтримувати дружні стосунки з людьми -  це 
наскільки конкретні люди можуть бути їм корисні. Ще для 15-20% 
цей критерій є "важливим, але не першим". 1 лише близько 40% 
опитаних будують свої стосунки з людьми за принципом духовної 
спорідненості. В той же час, близько 40% молоді, за даними 
опитувань, готові переступити закон і моральні норми для 
досягнення своєї мети. Вони не соромляться зізнатися, що готові 
битися за своє місце під сонцем, переступивши норми моралі [1. -  
С. 43^14].
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Агресивний тиск масової культури у сполученні з величезним 
незадоволенням своїм життям сприяє посиленню агресивності 
людей, котра перетворюється на соціальну норму. Дослідники 
називають це "відкладеними ефектами", котрі формуються роками 
під впливом вище вказаних факторів.

Осмислюючи зміст і тенденції процесу глобалізації, соціологи 
й культурологи порушують питання про те, що може очікувати 
конкретні культури (українську, зокрема) в результаті процесу 
глобалізації. Серед можливих результатів передбачаються два 
варіанти: або отримання сплаву єдиної, уніфікованої, однакової для 
всіх "глобальної" ("транснаціональної") культури, або окремі 
конкретні культури не зникнуть, проте якось зміниться спосіб 
їхнього існування. Отже, питання поставлене руба: єдина "глобальна 
культура" чи культурний плюралізм? Вирішення даного питання не в 
останню чергу залежить від ставлення до процесів глобалізації 
пересічних громадян, які поки що залишаються репрезентантами тих 
чи інших національних культур, але об’єктивно й часто навіть поза 
власним бажанням виявляються зануреними в глобапізаційні 
процеси.

В 2002-2003 рр. американська організація "Pew Center 
Research" проводила всесвітнє дослідження ставлення населення до 
сучасних глобальних процесів і наслідків цих процесів для життя 
конкретних країн. Опитування проводилося в 44 країнах й в Україні 
зокрема. Репрезентативна вибірка по Україні складалася з 500 осіб 
віком від 18 років та старше. Більшість учасників опитування 
погодилася з думкою про те, що нашому традиційному способу 
життя загрожує зникнення. Цю обставину вони розглядали скоріше 
як негативний аспект сучасних соціальних процесів. З необхідністю 
захищати традиційний спосіб життя від зовнішніх впливів повністю
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або частково були згодні 63,2% респондентів, не згодні -  34,4% [3. — 
С. 199].

Небажання значної частини населення України позбутися 
традиційної культури фіксувалося також під час проведення 
Інститутом соціології НАН України соціологічного моніторингу 
2002 та 2003 рр. В опитуванні 2002 р. 72,4% респондентів 
відзначили, що національно-культурне відродження є для них досить 
важливою складовою сучасного життя. В 2003 р. доля таких 
респондентів становила вже 74%. Думки щодо необхідності 
захищати свій спосіб життя наступним чином розрізнялися за 
віковими категоріями:

18-29 років-54,0%
30-54 років -  62,3%
55 років і старше -  72,6% [3. -  С. 199].
Переконаність в необхідності захищати свій спосіб життя від 

зовнішніх впливів менше виражена серед людей з високим рівнем 
освіти. Серед осіб з неповною або повною вищою освітою 
прибічники і супротивники необхідності такого захисту 
розподілилися майже навпіл (50,3% та 47,6% відповідно), тоді як в 
категорії з середньою, середньотехнічною та неповною середньою 
освітою згодні з необхідністю такого захисту складали майже 2/3 
[З .-С . 200].

Соціологічні опитування свідчать також, що більшість 
респондентів в Україні вважає розповсюдження у нас американських 
ідей і звичаїв негативним аспектом процесів міжнародної інтеграції. 
Лише 34,8% відзначили, що це корисна справа. Зрозуміло, тут теж 
даються в знаки вікові різниці:

18-29 років -  42,1% вважали, що американізація -  це добре;
30-54 роки -  36,8%---------//---------
55 років і старше -  25,3%---------//---------
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Більш негативно стосовно перспективи розповсюдження 
американських звичаїв налаштовані міські мешканці. Серед них 
63,2% вважали це не бажаним, тоді як серед сільських жителів таких 
було 47,2%.

Найбільш рішуче проти американізацій налаштовані жителі 
східних областей. Серед них 73,5% переконані, що розповсюдження 
в нашій країні американських ідей, звичаїв -  це погано. Найбільш 
поміркованими в цьому питанні виявилися жителі західного 
регіону -  позитивно оцінили розповсюдження американських ідей 
33%, а негативно -47,7%, решта — не змогли визначитися.

Вчені припускаються думки, що наші громадяни пов’язують 
глобалізацію та американізацію, оскільки у відповідях фіксується 
зв’язок між оцінками глобалізації в цілому та оцінками 
розповсюдження американських ідей і звичаїв в нашій країні [3. -  
С. 201].

Але, не зважаючи на такі переважно негативні оцінки 
вторгнення американських цінностей в наше життя, більше половини 
респондентів відзначили, що власне американська музика, кіно, 
телебачення їм подобаються — таких було 56,8%, тоді як не 
подобалася американська медіа-продукція 40,4% опитаним. Навіть 
серед тих, хто вважав, що розповсюдження американських ідей та 
звичаїв -  некорисна справа, 43,4% заявили, що їм подобається 
американська музика, фільми і програми телебачення. Вірогідно, що 
значна частина нашого населення готова використовувати 
американські культурні продукти заради розваг, інформування і т.д., 
але в тій мірі, в якій це не торкається підвалин нашої власної 
культури [3. -  С. 202].

В моніторингу 2003 р. була здійснена спроба визначити, як 
наші співвітчизники в цілому оцінюють вплив західної культури на 
нашу країну. Були отримані в основному негативні відгуки. В першу
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п’ятірку щодо частоти згадувань увійшов лише один позитивний 
наслідок — сприяння молоді в засвоєнні сучасного світу (23% 
опитаних), тоді як решта наслідків в цій першій п’ятірці мали 
негативне забарвлення — руйнування моральних засад нашого 
суспільства (32,4%), підрив коренів нашої національної культури 
(26,1%), запозичення ідеалів та моральних цінностей, що не є 
властивими жителям України (22,6%), виховання примітивних смаків 
(22,1%) [З .-С . 202].

Крім американізації, вчені часто відносять до числа загроз 
локальним традиційним культурам, як вже зазначалося вище, 
розповсюдження й домінування споживацьких настроїв, формування 
"суспільства споживання", а також проникнення в соціокультурну 
сферу культу грошей, її комерціалізацію. Проте, як показали 
соціологічні опитування, рівень стурбованості наших громадян цими 
процесами виявився не дуже значним. Загрозу для нашої культури в 
цих процесах бачить менше половини опитаних [3. -  С. 202]. На наш 
погляд, це є свідченням недостатньо високого рівня культурологічної 
компетентності наших співвітчизників, показником їхньої 
вразливості стосовно маніпуляційних впливів ЗМ1 та стандартів 
масової комерційної культури.

В цілому ж слід зауважити, що процес глобалізації є дуже 
складним, багатоаспектним, суперечливим і недостатньо вивченим в 
силу своєї новизни та динамізму. Культурні аспекти глобалізації 
неможливо висвітлити в обсязі однієї статті. Проте й неможливо 
сьогодні здійснювати теоретичну, світоглядну підготовку молоді 
поза залученням її до аналізу та осмислення глобалізаційних 
проблем. Глобалізацію часто оцінюють в термінах "шансів" і 
"ризиків", тобто в плані того, які шанси й, навпаки, які ризики несе з 
собою глобалізаційний процес. Завданням культурологічної освіти за 
таких умов є сприяння такому розвитку особистості, щоб його
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"відкладеними ефектами" стали не агресія, цинізм, споживацтво і 
безсмак, втрата власної ідентичності, егоцентрична обмеженість, а 
наснага творчості на ґрунті кращих світових і національних традицій, 
добре ставлення до людей, чесність, порядність, справжній, а не 
кон'юнктурно-декларативний патріотизм, широта мислення і 
толерантність.
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ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА 
РЕАЛЬНІСТЬ XXI СТОЛІТТЯ

Поява і динамічний розвиток нової інформаційної та 
комунікаційної реальності -  Інтернету — стали закономірним 
продовженням процесів модернізації, інформатизації, глобалізації, 
що охопили на рубежі ХХ-ХХІ ст. ряд регіонів світу.

Сам по собі Інтернет не має позитивного або негативного 
забарвлення. Це всього лише всесвітня система об'єднаних 
комп'ютерних мереж, яка є фізичною підставою існування 
«Всесвітньої павутини». Але в даний час, коли слово «Інтернет» 
вживається в побуті, частіше за все мається на увазі саме веб і 
доступна в ній інформація, а не фізична мережа. Тож і ми будемо 
вживати слово «Інтернет» в цьому контексті. Саме інформаційна 
мережа є предметом досліджень багатьох соціологів, культурологів, 
філологів та інших представників гуманітарного знання.

Поява Інтернету як абсолютно нового каналу передачі 
інформації і як засобу масової комунікації призвела до виникнення 
особливих, властивих тільки цьому середовищу мережевих спільнот, 
віртуальних світів, культури в мережі, мережевої мови.

Унікальність Інтернету полягає в тому, що і до товариша по 
службі за сусіднім столом офісу, і до адресата, який живе за океаном, 
сторінки з інформацією приходять практично одночасно. А якщо 
різниця і є, то вона залежить не від географії, а від роботи технічних 
служб Інтернету. Дистанційна взаємодія людей стає незалежною від 
часу і простору. Інтернет досяг успіху в тому, в чому ніяк не досягне
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успіху невіртуальний соціум: він надає рівні можливості людям з 
різними стартовими позиціями у фізичній реальності.

Існують різні форми відображення інформації у Всесвітній 
павутині. Інформація в інтернеті може відображатися як пасивно 
(тобто користувач може тільки зчитувати її), так і активно -  тоді 
користувач може додавати інформацію та редагувати її. До способів 
активного відображення інформації у Всесвітній павутині 
відносяться: гостьові книги, форуми, чати, блоги, Wiki-проекти, 
соціальні мережі, системи управління контентом. Останнім часом 
саме соціальні мережі отримали велике поширення як на Заході, так і 
в Україні.

Соціальна мережа (англ. social network) -  це соціальна 
структура, що складається з групи вузлів (соціальні об’єкти -  люди 
або організації) та зв’язків між ними. Простіше кажучи, соціальна 
мережа -  це сама людина (центр соціальної мережі), її знайомі (гілки 
цієї соціальної мережі) і відносини між цими людьми (зв’язки).

Поширення соціальних мереж та інших форм комунікації в 
Інтернеті дає можливість користувачу розширити коло своїх 
соціальних зв’язків, перш за все, у віртуальній реальності. І тоді 
Інтернет стає дуже важливим для особистості чинником формування 
її соціокультурної ідентичності.

Кіберсоціалізація людини -  локальний процес якісних змін 
структури особистості, що відбувається в процесі використання 
ресурсів Інтернет-середовища та комунікації з «віртуальними 
агентами соціалізації», які зустрічаються людині в глобальній мережі 
Інтернет (в першу чергу, в процесі листування e-mail, на форумах, в 
чатах, блогах, Інтернет-пейджерах, телеконференціях і online-іграх).

На питання про те, як же — позитивно чи негативно — впливає 
Ітернет-комунікація на формування і самоідентифікацію особистості, 
існують різні позиції і відповіді. Розглянемо спочатку ті, що 
характеризують її як позитивне явище.
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Перше, що констатують прихильники позиції «за», це те, що 
соціальні мережі, блоги і т.п. надають людині чудову можливість 
«приміряти» на себе різні соціальні ролі або ж створювати 
«віртуальні особистості», які часто відрізняються від реальної 
самопрезентації користувачів. Серед причин створення «віртуальних 
особистостей» насамперед виділяються «пошукові причини» — 
бажання випробувати новий досвід.

Завдяки Інтернету людина отримує необмежений доступ до 
знань з найрізноманітніших сфер життя. Як приклад можна привести 
інформаційні портали, де людина може займатися самоосвітою. До 
того ж, окрім звичайних опублікованих статей та інформаційних 
порталів, існує велика кількість Інтернет-користувачів,
представників інших культур, від яких також можна отримати знання 
і розширити світогляд. Доступність практично будь-якої інформації 
найширшим верствам населення сприяє формуванню у 
самосвідомості людини свого власного образу, рівного в 
можливостях з усіма іншими людьми.

Однак існує ряд теоретичних та емпіричних обгрунтувань 
позиції «проти».

«Віртуальна особистість» може представляти собою реалізацію 
«ідеального Я»: абсолютно контрольована і керована
самопрезентація дозволяє «втілити», хай лише в просторі 
віртуального спілкування, всі недосяжні в реальності мрії про «себе 
гарного». Але ця ж «віртуальна особистість» може бути і «поганою», 
створючись з метою реалізації властивих людині агресивних 
тенденцій, які не можуть реалізуватися у звичайному спілкуванні в 
силу соціальної небажаності. Проте, як в першому, так і в другому 
випадку «віртуальне Я» орієнтоване на якісь нормативні зразки, а не 
є власним «творчим продуктом». Іншими словами — «конструювання 
Я» в Інтернеті підпорядковане тим же обмеженням, що й реальне 
соціальне конструювання особистості.
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Інші аргументи для обґрунтування позиції «проти» ряд 
дослідників знаходить у характері певних технологічних 
особливостей Інтернет-комунікації, зокрема -  її можливої 
анонімності. В основі цієї точки зору лежить багаторазово доведений 
соціально-психологічний факт деіндивідуалізації поведінки людини 
в умовах анонімної взаємодії. Цікавою спробою його перевірки в 
умовах Інтернет-середовища є експериментальні роботи Р. Спірса і 
Т. Постмеса. Стверджується, що в умовах анонімності, забезпеченої 
комп’ютерно-опосередкованою комунікацією, людина не втрачає 
почуття «Я» взагалі (згідно з класичною точкою зору на 
деіндивідуалізацію), а переходить від персонального рівня 
ідентифікації до соціального. Це проявляється у підвищеному 
прагненні орієнтуватися на групові норми, а за відсутності їх чіткого 
визначення — на соціальні норми більш високого рівня спільності. 
Очевидно, що така взаємодія значно обмежує можливості 
суб’єктивного самовираження її учасників.

Але той факт, що в мережі молена залишатися анонімним, має і 
позитивні аспекти. Можливість висловитися, залишаючись 
анонімним, лікує неврози, оскільки всі приховані комплекси вилазять 
назовні, стаючи надбанням мережевої громадськості. Анонімність 
дає відчуття повної розкутості, допомагає розкритися та поділитися 
своїми таємними бажаннями, попросити поради, а також забезпечує 
захищеність від зовнішнього контролю загальноприйнятих норм 
моралі.

Нарешті, останній ряд аргументів позиції «проти» пов’язаний із 
Інтернет-залежністю. Сам факт неможливості самоконтролю за 
використанням Інтернету, вочевидь, свідчить проти позитивного 
впливу Інтернет-комунікацій.

Отже, Інтернет-комунукація є новою формою комунікації, що, 
відповідно, має свої, тільки їй властиві особливості. Серед них 
виділяють: опосередкованість спілкування технічними засобами,
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відсутність часових та просторових обмежень, анонімність, 
відсутність невербальних засобів спілкування, наявність розрізненої 
аудиторії та ін. Вплив Інтернету на людину має амбівалентний 
характер, тобто може як сприяти, так і перешкоджати позитивному 
розвитку особистості. Дана неоднозначність, як і новизна ситуації, 
створена впровадженням Інтернету, спричинює необхідність 
подальших досліджень місця і ролі Інтернет-комунікацій в 
соціокультурній реальності сучасної епохи.
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Рахуба Н., 
студентка гр. КДЦ-5

РОЛЬ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Віртуальна реальність, інтерактивне телебачення, Інтернет- ще 
зовсім недавно ці слова були для звичайної людини не простіше 
розшифрування єгипетських ієрогліфів. Сьогодні новітні 
комунікативні технології входять в життя кожної людини, 
кардинально змінюючи його. Ми всі потребуємо переосмислення тих 
процесів які є в сучасному суспільстві. Що вони нам несуть?

Розвиток електронної, комп’ютерної техніки ставить питання 
про вплив засобів масової комунікації на формування духовного 
світу сучасної людини. Вперше за свою історію людина отримала 
інформаційні технології, які з простих систем пошуку, переробки та 
передачі інформації дуже швидко перетворилися в механізми 
постійного контролю й трансформації її ж особистої свідомості.

Вплив інформації на свідомість індивіда має не тільки 
позитивне значення. В інформаційному суспільстві початку 
XXI століття існує більш широка перспектива для маніпуляції 
масами. Відомий дослідник інформаційного суспільства С. Московічі 
стверджує, що це стало можливим тільки тому, що протягом лише 
кількох поколінь був здійснений перехід від культури слова до 
культури наочних образів. Московічі звертає особливу увагу на те, 
що масштаби маніпуляції свідомістю особистості здебільшого 
визначаються великими можливостями засобів масової комунікації. 
Згідно його думки, ми маємо справу зі стратегією масового 
«гіпнозу», колективного навіювання, коли не людина створює 
інформацію, а інформація створює людину.
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Неоднозначність і складність сучасної комунікаційної ситуації 
спричинює неоднозначність її оцінки серед дослідників. Так, 
наприклад, О. Тоффлер вважає, що вдосконалення інформаційних 
технологій призведе до якісної переоцінки знань, зробить їх 
реальною силою, що сприятиме радикальним суспільним змінам. 
Інші дослідники вважають, що надмірна увага до ряду позитивних 
тенденцій розвитку засобів масової комунікації призведе до 
недооцінки ролі маніпуляційного фактора в структурі комунікацій.

Якщо уважно придивитися до способів організації 
інформаційного потока в сучасному суспільстві, то стає очевидним, 
що під впливом засобів масової комунікації відбувається значна 
зміна культурного образу людини.

Чи зможе вона вільно вибирати із запропонованої інформації і 
продуктів культури те, що в значній мірі відповідає її внутрішньому 
світу? Сьогодні існує певний світосприймальний конфлікт, оскільки 
в межах одного суспільства можуть вільно існувати не просто різні, а 
й протилежні системи цінностей і норм. Сучасна демократія дала 
людині не лише можливість володіти деякою кількістю ліберальних 
свобод, але й поставила її в ситуацію, коли вона просто не знає, чому 
ж віддати ціннісний пріоритет.

В попередні періоди розвитку суспільства домінуючу роль 
відігравав процес накопичення знань. Не випадково саме в минулому 
були створені ті системи пояснення реальності, що дійшли до нашого 
часу і відіграють важливу роль в процесі накопичення інформації про 
оточуюче суспільство. Принципова різниця сучасної епохи полягає в 
іншому: зараз невимірно більше комунікацій. Тиражування
інтелектуального продукту, передача інформації за допомогою 
друкованих видань, телеграфа, радіо, телебачення, а зараз і мережею 
Інтернет -  все це суттєво відрізняє сучасне суспільство, як 
інформаційне. За словом «інформація» криється саме комунікація, а
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не процес накопичення знань. Крім того, входження в ситуацію 
інформаційного суспільства торкнулося різних моментів, що мають 
вплив на зміну свідомості індивіда. Раціоналізована свідомість при 
домінуванні наукових форм мислення довгий час визначала 
існування суспільства. Саме наука сприяла розвитку комп’ютерних і 
інформаційних технологій. Але при їх розвитку ми можемо 
спостерігати процес ослаблення впливу науки і посилення 
міфологічних форм мислення. Інформація починає набувати 
особливостей, що притаманні сучасним міфам. Утворюється простір, 
в якому суворість наукових доказів підмінюється гіпотетичністю і 
суб’єктивізмом.

В сучасну епоху інформація -  це комунікація, що спонукає до 
дій. Якщо ми визначимо інформацію подібним шляхом, то стане 
зрозумілим, чому головним феноменом комп’ютерної революції став 
Інтернет, а не штучний інтелект. В глобальній мережі Інтернет не 
створюється ніяких знань, але значно збільшуються можливості 
здійснення комунікацій. В організованому подібним шляхом 
інформаційнім потоці на перше місце виходить не передача даних 
про можливості товару чи послуги, а створення його образу. 
Домінування образності над раціональністю в процесі здійснення 
комунікації впливає не лише на спосіб організації інформації, а й на 
характер, сутність всього суспільства в цілому. Під впливом 
«віртуально» орієнтованого комунікаційного потоку відбувається 
«переформування» суспільства. Суспільство стає залежним від 
електронних засобів комунікації. Те, що вважається соціальною 
реальністю, втрачає стійкість, характеризується нестабільністю, 
парадоксальністю, ірраціональністю.

Не таємниця, що XIX і XX століття стали віком мас, віком 
появи суспільства масового споживання, віком стандартизації не 
тільки умов життя, а й мислення. Як же впливає сучасна комунікація
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на пізнавальну активність масової особистості? В цьому розумінні 
XXI ст. стало віком не лише мас глобального масштабу, а й віком 
«патологічної» залежності цих мас від інформації. Маса стала 
активно підключатися до віртуальної комунікації. Середовище 
розвитку віртуальних суспільств надає особистості свободу 
ідентифікації: віртуальне ім'я, віртуальне тіло, віртуальна психіка, 
віртуальні навички, віртуальна гідність і недоліки. А віртуальна 
ідентичність, в свою чергу, надає свободу комунікацій.

Вже сьогодні ми стикаємося з реальною проблемою втрати 
різниці реального і уявного в масовій свідомості. Сучасна 
комунікація побудована таким чином, що інформаційне середовище 
стає доступним для різних людей, організацій, регіонів, держав. 
Масова особистість отримує добре дозовану інформацію в потрібний 
час і в потрібному місці. Вона позбавляється можливості сортувати 
інформацію, співвідносити її згідно критеріям істинності і брехні, і, 
як наслідок, втрачає можливість орієнтуватися в соціальному 
середовищі.

Ряд дослідників відмічає, що різноманітність новин сприяє їх 
неадекватному моральному осмисленню й етичній оцінці. Певне 
урівнювання в потоці інформації важливих і неважливих з моральної 
точки зору фактів призводить до «інформаційного цинізму». Для 
сучасних засобів масової інформації в якості новини підходить все 
що завгодно. Значиме і менш значиме, неважливе, видатне, 
епізодичне -  все це може бути вбудоване в єдиний інформаційний 
ряд. Свобода отримання інформації все частіше сприймається як 
свобода від етики і моралі.

Масові цінності, що передаються засобами масової інформації, 
стирають традиційну етнічну різницю, формують новий тип 
особистості. Свобода розуміється такою особистістю як 
вседозволеність. Етика такого пізнання зводиться до звільнення



Матеріали круглого столу 25

природних інстинктів. Крім того, приєднуючись до масових форм 
культури, масова особистість поступово втрачає індивідуальність. 
Надлишок недостовірної інформації в сучасний період, коли людина 
буквально не в змозі адекватно нею користуватися в суспільстві, 
породжує відчуженість і взаємне непорозуміння.

Таким чином, закономірно поставити питання про 
трансформацію особистості. Під впливом засобів масової комунікації 
цінності і культурні орієнтації змінюються з вражаючою швидкістю. 
Стандартизована, інформаційно-залежна особистість обмежена в 
виборі інформації і тих продуктів культури, які їй пропонуються 
(нав’язуються). Безумовно, масовий індивід володіє достатньою 
кількістю прав і свобод, але стандартизованість його мотивації 
виключає почуття усвідомлення власної значимості, самоцінності. 
Все це пов’язано з функціонуванням сучасної масової комунікації. 
Але може не варто шукати ворога лише в технологіях? Вони лише 
відображення духовного здоров’я чи хвороби суспільства, в якому 
ми живемо, вони відображення нас самих.
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3. Московичи С. Век толпы. -  М., 1998.
4. Слотердейк П. Критика циничного разума. -  Екатеринбург: Изд- 

во Урал, ун-та, 2002.
5. Хамітов Н.В. Філософія людини : пошук меж. -  К., 1997.



26 Трансформації культури в епоху глобалізації

Верещака С., 
студентка гр. КДД- 5

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ 
СОЦІОКУЛЬ ТУ PH ОМУ ПРОСТОРІ

Інтеграція суспільства в сучасному світі невід’ємна від 
демократичного процесу. ЗМІ виступають основним гарантом 
інформаційного забезпечення цього процесу, перш за все, за рахунок 
максимально повного інформування громадян про всі найбільш 
значущі процеси та явища, що відбуваються в суспільстві, про 
позицію і дії влади, її зусилля, спрямовані на вирішення хвилюючих 
громадян питань і проблем. Сприяння інтеграції суспільства шляхом 
його всебічного інформування передбачає подання точок зору різних 
суспільних груп і сил.

ЗМІ повинні не нав'язувати своє бачення, своє рішення 
проблеми, а, забезпечуючи діалог, позначати разом з тим і свою 
власну позицію (якщо в цьому є необхідність). Проявляючи 
терпимість до інших точок зору і не претендуючи на роль арбітра, 
ЗМІ мають в якості мети забезпечення конструктивної взаємодії 
різних сил, роботу над спільними інтересами, практичне вирішення 
проблеми.

Складова демократичного потенціалу ЗМІ полягає в їх 
можливості робити надбанням громадськості всі значимі факти 
відхилення від закону, норм суспільної моралі, антисоціальних дій не 
тільки кримінальних елементів, але і бізнесу, і владних структур, тих 
чи інших соціальних інститутів.

Основна колізія при цьому полягає в тому, що, будучи 
інститутом громадянського суспільства, покликаним сприяти 
формуванню та інтеграції цього суспільства, захисту його інтересів
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перед владою та бізнесом, реально, в силу сформованої в суспільстві 
системи політичних і економічних відносин, ЗМІ цю роль не 
виконують, а виступають нерідко в ролі представника інтересів 
влади чи бізнесу, при тому, що інтереси влади і громадян, бізнесу та 
громадян не обов'язково протистоять одне одному.

Хотілося б звернути увагу на працю патріарха європейської 
соціологічної та політичної науки П'єра Бурдьє «Про телебачення і 
журналістику», видану 2002 р. російською мовою. Відзначаючи 
зростаючу роль ЗМІ, збільшення їх ресурсів і можливостей впливу на 
суспільні процеси і політичне життя, П'єр Бурдьє одночасно 
відзначає і збільшення ступеню залежності ЗМІ як від владних, так і 
від бізнесових структур. Символічна влада, яку уособлюють ЗМІ та 
яка раніше була незалежною, відокремленою від політичної та 
економічної влади, в сучасному світі все більше концентрується в 
одних і тих же руках. Власники великих корпорацій закуповують 
засоби масової інформації. Вони у все більшій мірі контролюють 
великі інформаційні групи, привласнюючи інструменти виробництва 
і розповсюдження культурних благ. Об'єднуючи різного роду засоби 
виробництва «символічної продукції» -  телевізійні канали, Інтернет- 
компанії, журнальні та книжкові видавництва, кіно-і телестудії і 
т. д. -  вони пропонують однакову логіку ринку для всіх. Культурні 
блага, інформація розглядаються як будь-який інший товар, а, отже, 
їх створення і розповсюдження повинні підпорядковуватися 
загальним економічним регуляторам, головний серед яких -  
прибуток.

Наслідком цього положення стає невидима цензура, звернення 
ЗМІ до маніпулятивних методів впливу на аудиторію.

Маніпулювання ЗМІ інформацією здійснюється, насамперед, 
тим, що вони обирають для демонстрації (публікації, озвучування) 
певного роду факти і події, ігноруючи інші (зокрема, в силу того, що
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вони не можуть привернути увагу широкої аудиторії)- ЗМ1, і перш за 
все телебачення, фактично не відображають реальність, а її 
конструюють, змушуючи повірити в те, що саме є важливим, 
значущим, а що як би не існує, формуючи таким чином певну 
картину світу і мобілізуючи соціальні групи на підтримку тих чи 
інших ідей, подій. Ще одна сторона медіократії (влади ЗМІ) -  вони 
пропонують готові, банальні ідеї, які не вимагають роздумів для 
свого засвоєння, експлуатуючи при цьому найпростіші інстинкти 
людини та формуючи її світогляд у певному напрямі. Особливо цим 
«зловживає» телебачення -  найдоступніший і найдемократичніший 
засіб масової інформації. В гонитві за отриманням уваги глядача, 
підняттям рейтингу передач (а значить і рекламних надходжень), 
телебачення відверто орієнтується на смаки та потреби більшості.

«Телебачення сприяє встановленню збоченої форми прямої 
демократії ... Телебачення, кероване рейтингом, сприяє наданню 
ринкового тиску зі сторони споживача і не може вважатися 
вільним і освіченим. Це не має нічого спільного з демократичним 
виразом раціональної і освіченої громадської думки та громадського 
розуму...» (П'єр Бурдьє)

Вище сказане щодо тиску на ЗМІ факторів, пов'язаних з 
ринковими відносинами або діями владних структур, зовсім не 
означає, що вони, ЗМІ, перестали служити громадянському 
суспільству. Мова йде про інше. Ті механізми, які раніше дозволяли 
громадянському суспільству впливати на ЗМІ і направляти їх 
політику, в сучасних умовах починають все більше давати збої. І 
пов'язано це, в першу чергу, з тим, що механізми контролю 
суспільства за діяльністю ЗМІ через перегляд відповідних передач, 
читання статей породжують нерідко зовсім іншого роду ефекти 
(погоню за сенсацією, переказ банальностей, експлуатацію низинних 
почуттів людини і т. п.), а права громадян лишаються пустою
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формальністю, оскільки вони не мають прямого доступу до засобів 
виробництва інформації, вираження автономних думок.

Створення механізмів, які б реально зробили ЗМІ залежними 
від тих, хто їх читає, слухає і дивиться, повинно було б становити 
основний пріоритет законодавчої та законовиконавчої 
діяльності. Але нічого схожого не спостерігається, і тому реальна 
конкуренція між журналістами та їх виданнями (компаніями) все 
більше підміняється змаганням сенсацій, скандалів та комгіроматів.

Відзначається, що преса втратила свою лідируючу роль у 
суспільстві і взяла на себе, в першу чергу, функцію його 
інформаційно-сенсаційного і розважального масажу.

Важке економічне становище більшості редакцій та населення 
спрямували розвиток преси по такому шляху, коли стало очевидним 
фактом:

• скорочення обсягу інформації в структурі окремого 
видання;

• погіршення якості загальнонаціональної інформації, 
зниження рівня її достовірності (ангажованість, 
корпоративність, міфологізація публікацій та ін.).

Телебачення не тільки заміщує активне, масове політичне 
життя пасивним переглядом теленовин. Телебачення «протезує» і 
багато інших форм громадської участі, соціальної солідарності 
(клуби за інтересами, асоціації та спілки різного роду, форми 
самоорганізації споживчої чи дозвіллєвї поведінки, нарешті, реальні 
політичні партії), створюючи цілі сфери чисто візуального чужого 
життя, віртуально-телевізійної реальності, яка заворожує глядачів 
своєю як би доступністю, ілюзією присутності. Розігруючи різні 
ситуації, інсценуючи сюжетні колізії, ТБ відтворює все коло уявлень 
і цінностей, значущих сьогодні для спільноти наших громадян в
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цілому. При цьому телебачення виступає свого роду імітатором 
ритуалів соціальної єдності і причетності.

Отже, ЗМІ далекі від ідеалу. Люди шалено споживають те, що 
їм підносять мас-медіа. Часто це невиправдані, неперевірені, 
міфологізовані факти, плітки, скандали. ТБ практично без цензури 
транслює фільми, передачі. Сучасне суспільство замість того, щоб 
просвітлюватись і прагнути до «високого», елітарного, просто 
поступово деградує, «плаває в масовому озері». ЗМІ, ТБ, радіо 
потребують термінових і конкретних реформ.

Я вважаю, що завданням нашої спеціальності є допомогти 
людям зрозуміти справжню роль ЗМІ в сучасному соціокультурному 
просторі і відірвати їх від такої непродуктивної, а часом отупляючої 
форми дозвілля як невпинне перемикання каналів телебачення і 
шалене стрибання з каналу на канал (в науці це заняття називається 
терміном «герепіп§»). Замість цього ми повинні запропонувати 
людям такі соціокультурні проекти, які надавали б їм насолоду 
живого, безпосереднього спілкування і творчої самореалізації.
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З посмішкою про серйозне:
реалії сучасної транснаціональної культури
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МАСОВА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ 
ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Термін «масова культура» вперше вжив в 20-х рр. іспанський 
філософ Х.Ортега-і-Гассет. Далі вживалося слово «кітч» з тим же 
значенням. А в США цю масову культуру поставили на конвеєр, і 
вона почала приносити шалені прибутки виробникам. На 
американському континенті панує культура Макдональдса і кока- 
коли. А на європейському -  гастрономії і моди. Більшість людей 
сприймає світ за допомогою стереотипів, які створюються засобами 
масової інформації. Це книжки, періодичні видання, музика. Тим 
самим поступ перетворив культуру з категорії естетичної на 
демографічне явище. Маскульт дає звичайній людині засіб орієнтації 
в найбільш типових ситуаціях. Тобто він повідомляє цій людині 
мінімум необхідних культурних знань, які дають їй можливість 
вписатися у суспільство.

Масова культура розповсюджується і поза засобами масової 
інформації. Вона панує в концертних залах, кабаре, в театрі. Отже, 
всі форми шоу-бізнесу теж є масовою культурою. Саме індустрія 
розваг починає дедалі більше визначати місце США в сучасному 
світі. Прибутки в цій галузі сягають 300 млрд. доларів на рік.

На Заході широкий попит на масову культуру пояснюється як 
інтересами суспільства споживання, так і потребами нової технічної 
цивілізації. Скажене прискорення ритму життя, нервові 
перевантаження, бюрократизація суспільних стосунків вкорочують 
людині віку. Потрібен захисний механізм, який би відновлював 
порушену душевну рівновагу людини. Масова культура і мистецтво
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покликані розслабити втомлений мозок, знищити всі проблеми 
вибору хоча б тимчасово. На відміну від справжнього мистецтва, яке 
стьобає і без того напружені нерви, масове мистецтво занурює 
споживачів у теплу ванну задоволення, не вимагаючи нічого, зате 
пропонуючи блаженство відпочинку. Оскільки це відбувається 
регулярно, то далі наступає сенсорна й інформаційна депривація 
особистості, тобто її отупіння.

Якщо в минулому людина відпочивала у свята, то в наш час 
вона потребує такого відпочинку щодня. Виправдання масової 
культури в тому і полягає, що вона почала задовольняти такі потреби 
суспільства, перетворившись на могутню індустрію розваг. Саме 
глобальні комунікації, популярні розваги і масова культура стали 
однією з тих важливих сфер, де здійснюють свою гегемонію США. 
Масова культура -  це культура більшості, вона демократична. Еліта 
ж кожного суспільства має, відповідно, свою культуру.

Сучасна нівелююча масова культура, як найдоступніша, здатна 
перетворитись і на загальну звичку. Масова культура -  це культура 
для неосвічених. Для неї характерним є тиражування унікального і 
зведення його до звичного і загальнодоступного. Розглядаючи 
західну культуру XX ст., не слід забувати, що вона аж ніяк не 
одноманітна: в ній є множина місцевих різновидів, зумовлених у 
кожному конкретному випадку особливостями традицій, 
природними умовами, звичаями і способом життя населення. Разом з 
тим не можна закривати очі на те, що в сучасній західній культурі 
широкого поширення набула так звана масова культура. Часто вона 
сприймається в Європі як чисто американське явище, хоча це не 
зовсім так.

І в європейських країнах,принаймні протягом останніх двох 
століть, існувала й існує, поряд з традиційною «високою» культурою, 
і культура «базарна», масова. У Франції, наприклад, така «масова
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література» дістала назву «бульварної», в Росії її називали 
«літературою товкучого ринку». Відомий американський вчений 
Д. Макдональд запропонував іменувати це явище маскультом, 
оскільки насправді це зовсім не культура. Маскульт — це пародія на 
«високу» культуру. У маскульті немає місця для мистецтва, а тому не 
слід говорити ні про моральні відчуття безпосередньо через 
мистецтво, ні про власне художню насолоду. Немає сенсу 
розмірковувати про художні достоїнства і тому подібне. Всі ці слова 
— із словника «високої» культури. Однак саме «висока», істинна 
культура, поряд з фольклором, завжди головувала в європейській 
художній свідомості. Вульгарність масової культури завжди 
ховалася в їхньому затінку.

Сьогодні дехто бажає вважати маскульт «фольклором 
промислової епохи». Але ж фольклор — народне мистецтво — тому й 
зветься народним, що завжди народжується в низах суспільства, в 
глибинах народних. Навпаки, маскульт створюється і нав’язується 
зверху спеціалістами — майстрами — професіоналами (естрадними 
композиторами, текстовиками, співаками, теле -  та кінорежисерами і 
сценаристами, менеджерами), і якщо народне мистецтво має власну 
художню гідність, то маскульт тільки створює пародію на «високу» 
культуру, паразитуючи на ній. Досить пригадати численні оперети й 
мюзикли, які використовують класичні сюжети й тексти, екранізації 
та інсценування класики, що вражають несмаком.

У свідомості багатьох європейців північноамериканський 
маскульт став немовби втіленням американської культури, 
американського способу життя. Одна з причин цього -  певна 
слабкість американської «високої» культури, поки що надто юної, і 
брак розгалуженого, багатого народного мистецтва, про яке можна 
говорити стосовно європейців чи то жителів Індостану. 200 років -  
занадто короткий час для зародження і розвитку
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загальнонаціонального фольклору, тим пане в такому різномовному і 
різнорідному суспільстві, яке утворилося в американських 
промислових містах внаслідок поширеної імміграції з усього світу. 
Дослідження американського вченого Ф. Дж. Вудса доводять, що в 
середині XX ст., культурні цінності найбільших американських 
етнічних груп -  європейців, азіатів, китайців, японців, мексиканців, 
негрів, євреїв — усе ще істотно відрізнялися. Але американські діячі 
культури постійно оглядаються на Європу, перебуваючи під 
очевидним впливом її духовного авторитету і чарівності.

Справжнім американським мистецтвом, яке має певні 
самостійні традиції, можна вважати тільки кіно -  наймолодше, однак 
самостійне серед усіх видовищних мистецтв.

У сфері «високої» культури США перебувають під очевидним 
європейським впливом. В той же' час Сполучені Штати досить 
успішно впливають на оточуючий світ за допомогою «масової», або 
«популярної», культури. Західноєвропейські дослідники вважають, 
що проникнення американської масової культури, американізація 
національних культур Європи є культурною війною. Характерно, що 
про наслідки цієї культурної війни, про американізацію європейських 
культур говорять і французи, й італійці, й греки, й інші європейці, які 
спокусили принади американських кіно -  та телебойовиків, року й 
джазу, кока -  коли й жувальної гумки.

Та не лише Західна Європа опинилася сьогодні перед фактом 
втрати власного культурного обличчя. Сьогодні ми разом з Європою 
протистоїмо наступові північноамериканського культурного способу 
життя, захищаючи загальноєвропейські культурні цінності, свою 
культурну самобутність, своє право на самостійне існування. 
Головну роль в процесі глобалізації відіграють електроні засоби 
зв’язку. Папір і фотоплівка, як засіб збереження і передачі 
інформації, поступаються магнітофонній плівці та лазерному
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дискові, кабельному телебаченню. Деякі культурологи скептично 
налаштовані та схильні вважати, що нова техніка телекомунікацій 
принесе ще більше засилля американської «поп- культури» з тією 
лише різницею, що відтворювати її буде японська електроніка.

Отже, масова культура стала невід’ємним компонентом 
процесу глобалізації. Під цими впливами культури народів почали 
втрачати свою ідентичність і неповторність. Виникнення масової 
культури призвело до появи багатьох суспільних проблем. Однією з 
таких проблем є те, що людина почала втрачати свою 
самоіденгифікацію, тобто вона не завжди має розуміння своєї 
сутності, бажань, справжніх почуттів. Також людина стає 
обмеженою тим, що їй пропонує масова культура, яка, в свою чергу, 
проявляється в усіх сферах і галузях життя.
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ШОУ-БІЗНЕС ЯК КОМПОНЕНТ СУЧАСНОГО 
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з 
властивими їй ознаками. На основі системного аналізу культури 
можна прогнозувати тенденції її розвитку, взаємодію між різними її 
складовими. Шоу-бізнес є однією зі складових культури сучасного 
суспільства, яка, з одного боку, виникає і розвивається в певному 
соціокультурному контексті і відбиває особливості його як цілісної 
системи, а з іншого, суттєво впливає на розвиток культури в цілому. 
Ознаками шоу-бізнесу є одержання прибутку, видовищність, 
масовість та популярність.

Історичний аспект шоу-бізнесу безпосередньо пов’язаний саме 
з другою ознакою -  видовищною природою. Словник іншомовних 
слів дає таке визначення: шоу (англ. show, букв. -  показ) -  яскрава 
естрадна вистава, шоу-бізнес (англ. show business) -  підприємництво, 
пов’язане з організацією і проведенням видовищних вистав, 
індустрія розваг. На сучасному етапі розвиток шоу-бізнесу в Україні 
характеризується наступними тенденціями і процесами:

• завершення формування інфраструктури українського шоу- 
бізнесу й створення в Україні ефективно діючих 
організацій шоу-бізнесу;

• вибудовування повного технологічного ланцюга у 
виробництві шоу-продукту та шоу-послуги: створення, 
продукування, реалізація ;

• вплив російських комерційних структур, пов’язаних із шоу- 
бізнесом;
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• активний вплив на господарчий аспект функціонування 
українського шоу-бізнесу інтересів різних політичних 
партій і бізнесових структур;

• ускладнення роботи українських структур шоу-бізнесу в 
зв’язку з активним наступом на них іноземних бізнесових 
структур в інформаційній сфері (телебачення, радіо, преса, 
кіно);

• проблема інвестування проектів шоу-бізнесу зарубіжними 
й національними бізнесовими структурами;

• відсутність чіткої державної політики у сфері культури та 
інформаційної безпеки.

Основними елементами інфраструктури шоу-бізнесу, які 
забезпечують його прибутки, є:

• нічні клуби (прибутки від їхньої діяльності в Україні поки 
що порівняно незначні);

• концерти (обсяги доходів тут бувають дуже різні, залежно 
від конкретних обставин);

• сервісні виконавські заходи закритого типу (наприклад, 
„культурне обслуговування” днів народження та інших 
подій приватного життя представників економічної чи 
політичної еліти. Величина доходу тут зумовлюється 
можливостями замовника);

• випуск СО (в Україні ця галузь шоу-бізнесу ще не є 
прибутковою. Наприклад, наклади компакт-дисків, що 
випускає промисловість Польщі, на 1-2 порядки 
перевищують наклади аналогічної української продукції);

• випуск аудіо- та відеокасет (в Україні ця галузь є 
прибутковішою за випуск СО, що зумовлено як 
купівельною спроможністю публіки, так і технічною 
оснащеністю основного загалу споживачів);
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• реклама (у цій галузі шоу-бізнесу в нашій країні задіяні 
поки що лише „зірки”, тобто ті, хто сам уже став 
„товаром”);

• публічна політика („культурне” забезпечення виборів, 
референдумів, інших політичних кампаній).

Зі згаданих семи сфер шоу-бізнесу три стосуються задоволення 
культурних потреб платоспроможної публіки, обслуговування 
політичних та економічних еліт. А коли враховувати, що для 
українського шоу-бізнесу саме ці сфери є головними джерелами його 
доходів, напрошується висновок: вітчизняний шоу-бізнес є не дуже 
розвинутим, оскільки його фундаментом не є отримання прибутків 
від продажу його продуктів широкому загалу населення нашої 
країни.

Щоби вдало поєднати бізнес і мистецтво, маючи з цього й 
економічну вигоду, й естетичну' насолоду, потрібно докласти 
неабияких зусиль, які, в свою чергу, треба вміти спрямувати в 
правильне русло. Шоу-бізнес -  це, передусім, комерційна діяльність 
у галузі масової культури, тобто цілеспрямована системна діяльність 
з організації створення, тиражування, масового поширення та 
споживання творів виконавських жанрів мистецтва (музики, театру, 
інших шоу, екранних мистецтв) з метою отримання прибутку. 
Наприклад, гонорар за сольний концерт української «зірки» 
становить $8-25 тисяч. Перелік десяти найбільших гонорарів, які на 
сьогоднішній день отримують наші виконавці, опублікував журнал 
„Кореспондент”. Так, найбільше заробляють -  Софія Ротару, Руслана 
і Вєрка Сердючка -  від $25 тис., трохи поступаються їм С. Вакарчук і 
Т.Повалій —15 і $12тис. відповідно. Далі, у бік зменшення, ідуть 
Ані Лорак, „ВВ”, І. Білик, Н. Могилевська, В. Павлік та 
О. Пономарьов. У середньому український виконавець проводить не 
більше 5 сольних концертів на місяць.-

Оскільки шоу-бізнес є специфічною сферою, що має 
безпосереднє відношення до мистецтва, він має і свої специфічні

Г \ |



Т р а н с ф о р м а ц ії  к у л ь ту р и  в еп о х у  г л о б а л іза ц ії40

проблеми, серед яких — проблема художньо-естетичного рівня шоу- 
продукту. З неї логічно витікає питання про співвідношення в шоу- 
бізнесі художнього і “позахудожнього”, а точніше -  про те, якою 
мірою мистецький твір, що стає предметом шоу-бізнесу, можна 
вважати художнім.

На думку В. Куцевалова, заслуженого діяча мистецтв України, 
генерального директора Українського державного центру мистецтв, 
«наша культура з її народними традиціями, фольклором, класичним 
мистецтвом — високопрофесійна і конкурентноспроможна. Що ж 
стосується естради, то тут, на жаль, частіше переважає приватна 
„розкрутка” не дуже обдарованих виконавців». «Якби вітчизняний 
шоу-бізнес будувався на принципах справедливості, а не тільки 
грошей, то в ньому не було б сьогодні стільки сміття, -  зауважив В. 
Куцевалов. — І ми б одержали якісний продукт власного 
виробництва. Але оскільки нині, на жаль, працює інше правило: хто 
багатий, той співає, а хто талановитий, але бідний, мовчить, -  то на 
нашій естраді існує нерівноцінний баланс на користь 
проштовхування бездарних створінь на естраду. І досить важко 
відрізнити в цьому хаосі справжнього артиста від дилетанта». Щоб 
стати «зіркою», на початковому етапі необхідно вкласти близько 
200 тисяч доларів (створити імідж, «засвітити» і поставити «на 
слух»). Вискочити нелегко, але ще складніше втриматися.

Серед структур, які можна назвати шоу-бізнесовими, 
безумовно, є фестивалі, які являють собою механізм для 
розкручування, просування свого бренда і, відповідно, своїх артистів, 
це -  «Таврійські ігри», «Червона рута», «Перлини сезону», «Рок- 
екзистенція», дитячі конкурси -  «Чорноморські ігри», «Крок до 
зірок» тощо. Для музикантів іноді це єдиний спосіб проявитися, це 
віддушина, можливість продемонструвати своє мистецтво.

Проте говорити про „великий” український шоу-бізнес як про 
форму підприємництва, про індустрію -  на сьогоднішній день 
неможливо, бо насправді ця діяльність збиткова. Вона посідає на
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ринку культурних товарів і послуг вкрай незначну частку і 
спрямована майже виключно на обслуговування окремих заможних 
громадян, а, отже, ґрунтується на неринковому способі одержання 
доходів. Що ж до свого смислового наповнення, то український шоу- 
бізнес дедалі менше виглядає мистецтвом.

Розірвати “зачароване коло” просто -  слід творити мистецтво і 
вчитися “мистецтва продавати мистецтво”. Бо складається враження, 
що для більшості прихід у шоу-бізнес -  бажання показати себе, 
задовольнити власні амбіції, підвищити соціальний статус, але не 
музичне мистецтво. В результаті учасники процесу досягають 
бажаного: заробляють гроші, роблять політичну кар’єру, але цим 
рівень українського шоу-бізнесу не підвищується.

Український шоу-бізнес не є поки що ані повноцінною 
культурою, ані повноцінним бізнесом, але водночас він залишається 
важливим чинником впливу на -масову свідомість, принаймні 
потенційно. Проблем існує чимало. Але все ж таке поняття як шоу- 
бізнес в Україні використовується досить широко, оскільки 
розважальні, видовищні заходи є невід’ємним компонентом 
сучасного соціокультурного простору. Інша річ, якої якості цей 
компонент.
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СЕКСУАЛЬНА ЕМАНСИПАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ А СПЕКТ 
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОЇ ЕПОХИ

Сексуальне життя давно стало визнаною сферою 
соціологічних, культурологічних, історичних, психологічних, 
психоаналітичних, антропологічних і філософських досліджень. Це 
пояснюється тим важливим значенням, яке надається сексуальності в 
загальному спектрі людських потреб і інтересів. Предметом даного 
повідомлення є радикальні трансформації, що відбулися (і 
продовжують відбуватися) в стереотипах мислення і формах 
поведінки людей в контексті такого потужного і неоднозначного 
соціально-культурного явища як сексуальна революція XX ст.

Сексуальна революція (лат. .зехш стать і революція) — це 
процес і результат докорінних змін в сексуальному житті 
суспільства, що характеризуються істотними перетвореннями 
сексуальних цінностей, орієнтацій, норм, санкцій і сексуальних 
відносин. Сексуальна революція розкріпачує особистість і 
суспільство, нівелюючи суспільні моральні норми про заборону 
сексу поза шлюбом, цнотливість і т.д.

Сам термін «сексуальна революція» був введений В. Райхом у 
першій половині XX століття, однак основні події революції припали 
на 1960-ті роки, що пов'язано, насамперед, з підростанням покоління, 
народженого після Другої світової війни, і розвитком засобів 
контрацепції.

У виданні "Современная западная социология: Словарь. -  М., 
1990." зазначається (посилаючись, до речі, на В. Райха), що 
"сексуальна революція -  це процес радикальної ломки традиційних 
норм, обмежень і заборон у сфері сексуальних відносин, пов'язаний 
головним чином з молодіжними бунтівними і коммунітарно-
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ескапістськими рухами. Ідея сексуальної революції формувалася в 
рамках фрейдизму і прийняла закінчену форму у фрейдомарксизмі, 
перш за все у його засновника Райха, одна з основних праць якого 
носить назву "Сексуальна революція". Ідеї сексуальної революції 
одержали розвиток в концепціях Маркузе та деяких інших теоріях 
фрейдомарксизма, а також у теоретиків молодіжних рухів кінця 60 -  
початку 70-х рр.".

В даний час під словами "сексуальна революція" найчастіше 
маються на увазі події 60-х років XX століття. Проте, невірно 
розглядати весь попередній період історії як пуританський, з 
суворою мораллю і табуйованою темою сексу. У Європі чітко 
проглядаються кілька періодів, протягом яких різко змінювалося 
ставлення до сексу: від повного табуювання даної теми, до свободи 
вдач і сексуальних відносин. Причому ці періоди можна переглянути 
майже за три тисячоліття.

Якщо взяти заточку відліку заснування Риму (753 р. до н.е.), то 
приблизно протягом шестисот років мораль була суворою, 
патріархальною. Вкрай сильною була влада батьків і взагалі 
старшого покоління. Ідеалом жінки виступала Лукреція -  римлянка, 
яка вбила себе після згвалтування. Приблизно в середині II століття 
до н.е. наступив перелом, викликаний знайомством Риму з мораллю 
східних елліністичних держав. Свобода моралі за короткий термін 
стає повсюдною, часом переходить всі межі настільки, що римські 
імператори змушені були видавати спеціальні укази, які забороняли 
патриціянкам займатися проституцією.

Після падіння Риму і періоду "варварських королівств" 
наступає Середньовіччя -  епоха панування католицької церкви. 
Аскетизм був проголошений ідеалом, секс розглядався насамперед 
як засіб продовження роду. Цей період тривав приблизно з початку 
VII і до початку XVI століття, тобто близько дев'ятисот років.

Потім настає епоха Відродження. Центром Всесвіту 
проголошується Людина. її краса більше не розглядається як щось
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ганебне. Відповідно, послаблюється і релігійна мораль католиків. 
Епоха ХУІ-ХУІІІ століть -  це епоха "куртизанства", офіційних 
фавориток і т.п.

У XIX столітті перемагає так звана пуританська мораль. Вона 
теж пов'язана з християнською релігією, але вже не з католицтвом, а 
з протестантством. Саме в протестантських державах (Англія, 
Німеччина, Скандинавія, США) мораль стає максимально суворою. 
Секс поза шлюбом (особливо у дівчат) вважається верхом розпусти, 
гомосексуалізм і мастурбація розглядаються як психічні відхилення. 
Саме закінчення цього періоду і перехід до сучасної моралі 
називається зараз сексуальною революцією.

Ставлення до сексу в суспільствах з християнською культурою 
аж до XX століття ґрунтувалося, в першу чергу, на традиційній 
християнській моралі і характеризувалося наступними рисами:

• табуйованість теми сексу в суспільстві;
• практичні проблеми з використанням засобів контрацепції 

та здійсненням абортів, негативне до них ставлення;
• неприйнятність гомосексуальності, німфоманства, сексу 

поза шлюбом.
Проте, визнання науки, зменшення впливу церкви, перехід від 

аграрного суспільства до індустріального призвели до зміни 
свідомості людей. Біблійні істини піддалися сумніву, жінки відчули 
себе рівними з чоловіками. У кінці XIX -  на початку XX століття, в 
основному у Великобританії і США, набув поширення рух 
суфражисток, метою якого було надання жінкам виборчого права 
нарівні з чоловіками. Логічним продовженням руху став фемінізм.

З.Фрейд був одним з перших учених, що зайнялися проблемою 
сексуальності, хоча Еріх Фромм заперечував роль Фрейда в 
сексуальній революції. Також над цим питанням працював В. Райх, в 
результаті чого в 30-х роках XX століття він написав книгу 
«Сексуальна революція». Райх був не тільки вченим, а й 
громадським діячем. Його програма включала такі основні моменти:
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• інтенсивна освіта в галузі контролю народжуваності,
надання контрацептивів всім бажаючим;

• дозвіл абортів;
• дозвіл розлучень;
• сексуальна освіта як засіб профілактики венеричних

захворювань і сексуальних проблем;
• навчання сексуальній гігієні лікарів і вчителів;
• відмова від покарання злочинців, що скоїли злочини на 

сексуальному грунті, лікування таких злочинців на основі 
психоаналізу.

По-справжньому революційним стало покоління, що 
народилося відразу після закінчення Другої світової війни. Якщо 
батьки в основному ще дотримувалися традиційних поглядів, то діти 
в умовах зруйнованої економіки не відчували потреби в колишній 
моралі. Найважливішим фактором стала поява надійних і доступних 
засобів контрацепції, що дозволило використовувати секс лише з 
метою досягнення задоволення, не замислюючись про дітей.

Все це разом призвело до формування нової свідомості. 
Відтепер секс не просто перестав бути забороненою темою. З 
середини 1960-х років багато молодих людей, а за ними й немолоді, 
поривають зі старим уявленням про секс. Це призводить до певного 
збільшення безладних статевих зв'язків, а вірність в очах молоді 
часто виглядає старомодним забобоном. Цьому сприяла, зокрема, 
книга Г. Маркузе "Ерос і цивілізація. Філософське дослідження 
вчення Фрейда ». Джинси, рок-н-рол, хіпі -  ось супутники 
сексуальної революції в 1960-і роки.

Із зазначеного часу секс став відкритою і невід'ємною 
частиною життя молоді. Професія вченого, що досліджує секс, 
перестала вважатися непристойною. Зменшилась роль сім'ї, зросла 
самостійність жінок. Вони більше не прагнуть будь-що вийти заміж, 
адже можна отримувати задоволення без ризику завагітніти. Це ж



46 Т р а н с ф о р м а ц ії  к ул ьтури  в е п о х у  г л о б а л іза ц ії

дало велику свободу і чоловікам. У результаті різко скоротилася 
народжуваність, що врешті-решт вилилося в демографічну кризу.

До цих пір відбуваються зміни громадської думки з приводу 
так званого «нетрадиційного сексу». До одних з його форм 
(наприклад, до зоофілії) ставлення за останні десятиліття майже не 
змінилося; інші розглядаються зовсім не так, як раніше. Наприклад, 
гомосексуальність більше не вважається хворобою. У багатьох 
країнах гомосексуальна поведінка вважається визнаною не тільки 
медициною, але і суспільством (проводяться гей-паради, 
укладаються одностатеві шлюби). Новітньою інформацією, яка поки 
що з подивом була зустрінута в Україні, стало рішення 
Держдепартамента СІЛА про вилучення з офіційного обігу слів 
«мати» і «батько» та заміну їх на «родитель 1» та «родитель 2». 
Держдепартамент пояснив свою позицію тим, що «колишня тендерна 
політика суперечить сучасним реаліям. В США одностатева сім’я 
стала звичайним явищем, й нове покоління юних американців не 
повинно відчувати себе скривдженим лише тому, що в нього замість 
матері і батька два тата».

Отже, сексуальна революція докорінно змінила погляди 
суспільства на секс, на шлюб, на відносини між чоловіками і 
жінками. Жінка стала користуватися такими ж правами, як і чоловік. 
Шлюб, один і на все життя, в масі більше не вважається єдино 
допустимим рішенням. Контрацепція загальнодоступна, аборти в 
багатьох державах законні. Оральний секс перестав бути «табу», 
особливо серед молоді. Разом з тим революція не закінчена, 
суспільство продовжує змінюватися. Особливо це стосується тих 
країн, які не брали безпосередньої участі у подіях 1960-х, в тому 
числі і України. З постіндустріапьних країн до нас приходять 
наслідки революції — мода на відверті наряди, провокуючі погляди з 
екрану, порнографія і т.п. Саме українське суспільство за своїми 
світоглядними стереотипами поки що сильно відрізняється від 
«продвинутого» Заходу. Це проявляється хоча б у негативному
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ставленні більшості громадян України до сексуальних стосунків з 
людиною своєї статі. Що ж переможе -  західні впливи або власна 
аутентична мораль? Це покаже лише час. Але подальше 
благополуччя або неблагополуччя нашого суспільства в зазначеному 
питанні залежатиме від того, наскільки критично ми будемо 
сприймати досвід країн, що йшли в авангарді сексуальної революції.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ

Поняття „глобалізація” є на сьогодні одним з найбільш 
вживаних у науковій лексиці і включає декілька смислових аспектів. 
По-перше, дане поняття з’явилося для позначення загального стану 
планети у 80-х роках минулого століття. По-друге, глобалізація 
означає інтеграцію економік за особливим сприянням 
транснаціональних компаній, в результаті чого світовий ринок 
можна буде розглядати як цілісність. Але такий стан речей 
уможливлюється лише інтернаціоналізацією, мультикультуралізмом, 
послабленням норм національних держав. У такому випадку маємо 
серйозну проблему: чи можливо зберегти національну ідентичність, 
національну культуру в умовах глобалізації?

У великій мірі проблеми збереження національної ідентичності 
пов’язані з масовими міграціями населення у другій половині XX 
століття та на початку XXI. На сучасному історичному етапі 
спостерігаємо феномен перетину інтересів іммігрантів та 
представників титульної нації. Якщо у минулому столітті права 
національних меншин притискалися, то сьогодні представники 
нижчих та середніх прошарків суспільства об’єднуються для захисту 
загальних життєвоважливих інтересів, не дивлячись на країну 
походження. Тобто, відбувається процес консолідації титульної нації 
та іммігрантів на ґрунті загальних економічних та політичних 
інтересів, тоді як етнічні проблеми відходять на другий план.

Крім того, офіційна політика (наприклад, європейська) 
спрямована на формування нових космополітичних або
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транснаціональних ідентичностей. Засобами в даному випадку 
виступають єдині права та обов’язки, форма документів, валюта і т. 
ін.. Однак, це не означає, що етнічні проблеми як такі та проблеми 
збереження національної ідентичності є неактуальними. Напроти, 
процеси глобалізації відкривають саме перед європейцями як 
титульними націями зовсім не безхмарне майбутнє. У багатьох 
країнах Європи (Франція, Германія, Англія, Голландія і т.д.) 
проживають великі групи іммігрантів, що відрізняються від 
європейців високим рівнем народжуваності. Можна передбачити, що 
згодом відбудеться зниження кількості корінних мешканців та 
послаблення їх економічних, соціальних та політичних позицій. Як 
наслідок -  ослаблення західної демократії та поступова ісламізація 
Європи.

В посттотапітарних державах європейського простору (в тому 
числі і в Україні) процеси глобалізації породжують дві протилежні 
тенденції. З одного боку, відбувається уніфікація, вестернізація та 
інтернаціоналізація населення. З іншого, -  названі процеси 
стимулюють активну протидію, що виявляється як національне 
культурне та духовне відродження, прагнення до етнонаціонального 
самоствердження. Сьогодні в колективній свідомості актуалізовані 
проблеми мовної приналежності та національної ідентифікації, які, 
на думку вчених, можна вирішити тільки певним комплексом дій та 
інституцій, головною з яких є освіта.

Головним змістом освіти повинно стати вивчення історії та 
життєвого досвіду рідного народу, що забезпечить найбільш суттєву 
для кожної особистості етнічну або культурну ідентифікацію, та 
дозволить людині відкрити для себе свою справжню природу, 
духовність, автентичний досвід буття і, можливо, подальшу долю.

Проте культурна ідентифікація засобами освіти повинна 
відбуватися не на грунті етнонарцисизму та національного
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індивідоцентризму, а у взаємодії з загальнолюдськими цінностями і 
смислами культури, тобто інтерсуб’єктивно. Адже перед освітою 
постали завдання, породжені процесами глобалізації, колективної та, 
водночас, національної ідентифікації, що вимагають формування у 
людини таких знань та вмінь, які дозволять, з одного боку, стати 
толерантною, відкритою для універсуму, а з іншого -  не 
відмовлятись від коренів, що визначають етнічну ідентичність, 
наповнити їх змістом сьогодення.

Отже, глобалізація, а разом з нею мільтикультуралізм та 
універсальність, ще не одержали перемогу планетарного масштабу. 
Відбувається лише піднесення міжнаціонального у межах контролю 
за економічними наслідками глобалізації економіки та шляхом 
еволюційних змін міжнародного права. Збереження ж національної 
ідентичності в сучасних умовах повинно бути першочерговим 
завданням національних систем освіти.
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ТУРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ФОРМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ

Стрімкий розвиток сфери туризму і перетворення її в одну з 
найважливіших галузей світової економіки актуалізує необхідність 
аналізу також і соціальної та соціально-глобальної функцій туризму. 
Адже туризм є не лише видом рекреаційної діяльності, а й таким її 
видом, який розширює канали комунікації між різними соціумами в 
умовах сучасних глобалізаційних процесів. У цьому контексті 
іуризм може слугувати засобом розширення обсягу узгодженої 
взаємодії соціальних суб'єктів, в тому числі і цілих соціумів в 
існуючому глобальному просторі, з метою розв'язання нагальних 
глобальних проблем.

Евристичним для розуміння соціальної і культурологічної 
сутності туризму є його розуміння як переміщення великих груп 
людей в інше соціокультурне й комунікативне середовище. Таке 
постійне перебування значних контингентів представників однієї 
культури у соціальному просторі іншої культури означає, що аналіз 
соціокультурної структури та динаміки більшості суспільних 
організмів вимагає постійного врахування ефекту туристичної крос- 
культурної міжрегіональної комунікації, яка значною мірою 
прискорює взаємодію культур різних регіонів планети. Безперечно, 
що така інтенсивна взаємодія і комунікація представників різних 
соціумів прискорює взаємодію систем цінностей індивідів та 
соціальних груп, вдосконалює мову їхньої взаємодії та 
взаєморозуміння, виробляє спільний знаменник у їхніх життєвих 
орієнтаціях, мотиваціях та цінностях, сприяє можливості більшої
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координації їхніх дій у різних сферах суспільного життя -  
економічній, політичній, екологічній, культурній.

Туристична комунікація є суттєвим аспектом у синергетичній 
взаємодії соціокультурних систем. Адже у багатоманітних контактах 
представників одного суспільства з представниками іншого 
відбувається взаємодія їхніх соціокультурних цінностей, способів 
життя, світоглядних орієнтацій.

Головною особливістю міжкультурної комунікації у туризмі є 
безпосередній контакт індивідів та їх груп на відміну, скажімо, від 
опосередкованого контакту їх через електронні засоби комунікації.

У процесі комунікації відбувається обмін соціальних смислів 
між людьми, передавання від одного соціального суб'єкта іншому 
своїх ціннісно-світоглядних уподобань і орієнтирів, 
взаєморозуміння, реінтерпретація життєвих цінностей та орієнтирів 
іншого через власний життєвий досвід. Дії індивідів, спрямовані і 
свідомо орієнтовані на смислове їх сприйняття іншими індивідами, 
називають комунікативними діями. В результаті комунікативної 
взаємодії людей встановлюється соціальна спільність, інтегрованість 
суспільства.

Сфера туризму є такою сферою (насамперед для туристів), в 
якій встановлюються відносини довіри, солідарності, 
взаєморозуміння між представниками різних етносів, культур, 
соціумів, які поступово поширюються на відносини між цими 
етносами, культурами, соціумами в цілому. Продуктивність і 
результативність туристичної комунікації залежить від мотиваційної 
налаштованості суб'єктів комунікації, сподівання знайти завдяки 
такій комунікації відповідь на важливі смисложиттєві, світоглядні 
проблеми, розшифрування нових світоглядних смислів, які містяться 
в іншій культурі, або запозичення інших, більш екологічних (у 
широкому сенсі) з погляду туриста, способів життя іншого етносу,
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народу. У туристичній подорожі, завдяки контакту з іншими 
культурами та способами життя, у туриста може ініціюватися 
глибинна внутрішня комунікація з власним позасвідомим, яка 
стимулюватиме творчий особистісний саморозвиток та 
самореалізацію індивіда. Разом з цими процесами виробляється 
універсальна мова глобальної комунікації, яка охоплює не тільки 
економічну, політичну, наукову, торговельну, правову, а й чуттєво- 
емоційну та світоглядно-смислову сфери. Причому така універсальна 
мова аж ніяк не нівелює культурну самобутність та особистісну 
індивідуальність найрізноманітніших суб'єктів цієї комунікації.

Аналіз особистісного виміру туризму у поєднанні з соціально- 
культурним та глобальним аспектами розкриває основні складові 
процесу глобальної синергетичної взаємодії культур та соціумів у 
цілому.

Туризм, поряд з такими утвореннями та чинниками, як 
міжнародні організації, торгівля, інформаційні технології зв'язку, 
діяльність транснаціональних корпорацій, є важливим 
прискорюючим механізмом глобалізаційних процесів. Правильна 
стратегія в міру контрольованого і соціально мотивованого 
підключення України до глобалізаційних процесів передбачає і 
активне входження в мережу глобальної туристської комунікації. 
Цей процес є двостороннім: це і відвідання нашими туристами інших 
країн, користуючись уже існуючою там високоякісною туристською 
інфраструктурою, а також відвідання іноземними туристами 
України, де, на жаль, не створено ще достатніх законодавчих та 
організаційних умов для високоякісного обслуговування туристів. 
Якщо перше є приватною справою громадян України, які мають 
можливість оплатити туристські послуги за кордоном, то друге — 
справа державної ваги, яка залежить від зусиль, спрямованих на 
розвиток в Україні потужної туристської інфраструктури. Прибутки
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від іноземного туризму стимулюватимуть розвиток української 
економіки, підвищуватимуть добробут українських громадян, що, в 
свою чергу, збільшить кількість платоспроможних українських 
громадян, які зможуть виїжджати за кордон як туристи.

Глобалізаційні процеси породжують розмаїття соціальних, 
політичних, культурних, екологічних проблем, котрі можна 
розв'язати лише використовуючи найновітніші наукові підходи. 
Одним з таких підходів є самоорганізаційний або соціально- 
синергетичний підхід. Оволодіння соціально-синергетичним 
підходом у глобальному масштабі означає вироблення достатньо 
потужних каналів політичної, економіко-організаційної та іншої 
взаємодії різних соціальних організмів у сучасному світі з метою 
упереджувального кооперативного реагування глобального 
співтовариства на різноманітні глобальні загрози, котрі можуть 
негативно позначитися на шансах виживання людства на планеті. 
Але для цього має бути досягнута узгодженість дій різних соціальних 
суб'єктів на основі взаємного врахування інтересів цих суб'єктів.

Особлива роль туризму у формуванні високого рівня моральної 
солідарності випливає із незацікавлених у комерційному зиску 
мотивацій масового суб'єкта туристської діяльності. Турист, 
звичайно, сплачує певну суму грошей за туристські послуги, однак 
при цьому прагне цікаво і пізнавально провести час відпочинку. Це 
створює передумови того, щоб суб'єкт туристської діяльності вже 
заздалегідь сформував собі настанову на позитивний результат 
подорожі — відпочинок, пізнання навколишнього соціально- 
культурного світу і прагнув здебільшого позитивно проявити у 
іншому соціальному та культурному середовищі свої кращі моральні 
якості. І хоч туристська діяльність у сфері міжсоціумної комунікації 
за своїм значенням поступається міжнародній політиці та економіці, 
однак за рівнем позитивного потенціалу, спрямованого на
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об'єднувальні цілі глобального співтовариства, вона, напевно, 
перевершує згадані сфери діяльності соціальних суб'єктів. Таким 
чином, туристська діяльність, окрім своєї прямої й безпосередньої 
рекреаційної функції, виконує також і важливу цивілізаційну, 
гуманізуючу і, врешті-решт, функцію своєрідної мережі комунікації, 
спрямованої на інтеграцію цінностей та узгодження практичних 
цілей різних соціумів у глобалізаційній діяльності.

У результаті проведеного дослідження можна зробити 
висновки про значну роль мережі туристської комунікації у 
розгортанні синергетичної взаємодії різних соціумів та їхніх культур 
у контексті глобалізаційних процесів, котрі відбуваються зараз на 
планеті. Важливою особливістю глобальної синергії виявляється те, 
що індивідуальна, соціальна та глобальна свідомості стають 
невіддільною складовою соціально-самоорганізаційних процесів, які 
мають сприяти досягненню більш високого рівня соціального 
порядку і більшої гармонії антропосоціосфери з біосферою Землі.
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