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Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасних культурологічних 

проблем суспільства в умовах глобалізації. Актуальність дослідження полягає 

у все більш наростаючій конфронтації між існуючими сьогодні культурами та 

цивілізаціями, обумовленій сучасними глобалізаційними тенденціями. Метою 

статті є соціально-філософський аналіз культурологічних проблем сучасного 

суспільства в умовах глобальних викликів. Обґрунтованість одержаних 

результатів обумовлена використанням методів компаративізму; 

дослідження здійснювалось через ціннісний, багатомірнісний та 

міждисциплінарний підходи. Методологічний каркас дослідження становлять 

роботи вітчизняних та зарубіжних авторів щодо досліджень 

культурологічних проблем глобалізації. 

Ключові слова: культура, цивілізація, глобалізаційні процеси, культурний 

діалог, зіткнення культур. 



Abstract. The article investigates contemporary cultural issues in a globalized 

society. The relevance of the research is increasingly the rise of today's confrontation 

between cultures and civilization, due to contemporary globalization trends. The aim 

of the paper is a socio - philosophical analysis cultural of problems of modern society 

in terms of global challenges. The validity of the results is due to the use of methods 

comparativity, research carried out by the valuable multidimensional and 

interdisciplinary approaches. Methodological basis of the study was the works of 

foreign and native scientists on modern cultural globalization studies. 

Keywords: culture, civilization, globalization, cultural dialogue, the clash of 
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В даний час йде процес становлення єдиної світової системи у всіх сферах 

людського життя - політиці, економіці, культурі і т. ін., - який часто позначають 

терміном глобалізація. Автор приєднується до думки російського вченого В.М. 

Межуєва, який пропонує термін «глобалізація» дефініювати як «все більш 

посилену взаємозалежність національних держав і регіонів, утворюючих 

світове співтовариство, їх поступову інтеграцію в єдину систему із загальними 

для всіх правилами і нормами економічної, політичної і культурної поведінки» 

[1]. Прискіпливий погляд на історію демонструє, що глобалізація не є 

феноменом кінця ХХ століття. Її паростки можна виявити в міфологічних 

пластах культур різних народів. Достатньо згадати про космополітизм – 

ідеологію «світового громадянства», яка декларувала уяву про світ, як вітчизну 

для всього людства. Розвиток цієї ідеології історично пов'язаний із занепадом 

грецьких полісів після Пєлопонезьських війн. Тоді людина перестає 

ототожнювати себе в якості громадянина свого полісу, і починає відчувати 

свою належність до більш широкого загалу «світового громадянства». Це 

усвідомлення вперше сформувалось в рамках філософської школи кініків і 

набуло подальшого розвитку у стоїків, особливо в римську епоху. 

Останнім часом дослідженням процесів глобалізації та її культурологічних 

проблем займалися видатні російські і закордонні вчені, а саме В.М. Межуєв, 



О.С. Панарін, І.Д. Каландія, Фарах Сухейль, Ц. Тодоров, та українські філософи 

Р.О. Додонов, С.В. Дрожжина, Д.Є. Муза. 

Процес глобалізації має ряд самих різних аспектів і сторін: це глобалізація 

економічна, але перш за все глобалізація культурна, тобто формування 

загальних для всіх культур світу форм і структур, що забезпечують 

комунікацію між окремими індивідами, між групами і між індивідом і групою. 

Власне, цей останній аспект є основоположним для всіх інших, бо саме завдяки 

йому стають можливими формування ринкових механізмів в економіці, 

виникнення політичних режимів, які базуються на нормах, викладених в 

«Декларації прав людини».  

Як зазначають провідні дослідники глобалізаційних процесів, тенденції 

щодо глобалізації суспільного розвитку характеризуються наступними рисами: 

- загальним зближенням націй, народів та держав; 

- все більш тісним зближенням характеру суспільних відносин у різних 

країнах світу; 

- зміною сутності держави, що змушена передавати частину своїх 

традиційних функцій об'єднанню держав континентального чи світового 

характеру; 

- небувалим раніше загостренням конкуренції між державами [2]. 

На сучасному етапі розвитку людства тенденції культурної універсалізації 

набувають особливої актуальності, що спонукає до пошуків теоретичних 

стратегій і практичних рішень, тому що поряд з таким баченням нинішнього 

світу існує і інше, яке абсолютизує відмінності і виключає можливості мирного 

вирішення конфліктів. 

Характерною рисою сучасного світу є не тільки інтенсивний діалог 

культур, а й взаємопроникнення культур, що може бути описано такими 

поняттями як дифузія, конвергенція, інтеграція, зближення, асиміляція, творча 

взаємодія та ін. Окреслені цими поняттями динамічні процеси сприяють 

формуванню єдиної світової спільноти, водночас вони супроводжуються 

іншими, протилежними їм процесами, спрямованими на визначення культурної 



ідентичності, підкреслення унікальності культур, встановлення культурної 

автономії, - і в цьому відмінна риса сучасної культурної ситуації. Культура 

представляє собою постійний процес її становлення, а також виявлення 

людьми, і найважливішим завданням, що встає перед кожним новим 

поколінням, є ідентифікація цінностей. Вже тому культура виявляється 

процесом, а не механічною сукупністю досягнень [3]. Або, інакше кажучи, 

культура - це процес, пов'язаний з «роботою» свідомості, її  активністю, 

спрямованою на задоволення духовних потреб та реалізацію духовних 

цінностей людей, на основі якого формуються певні погляди, ідеї, вчення про 

навколишню дійсність і про самого себе і створюються духовні цінності, що 

становлять духовне багатство, або духовну культуру суспільства [4]. 

Під культурою ми будемо розуміти, перш за все, процес спілкування, 

взаємодії людей, здійснюваний за допомогою знакових механізмів, серед яких 

найбільш істотну роль грає мова, яка, в свою чергу, найтіснішим чином 

пов'язана із світоглядом, який формується даною культурою. Культура - це 

насамперед повідомлення: висловлювання, побудовані за законами певної мови 

і з наданого цією мовою лексичного матеріалу, набори висловлювань, 

семантично і прагматично пов'язаних між собою, і та реальність, до якої вони 

всі відсилають. Зв'язки знакової системи з реальністю складають прагматичний 

аспект культури. Іншими словами, культура - це набір мов для опису фізичної, 

соціальної та економічної реальності, а також засіб для опису самих цих мов 

[5]. Звідси випливає, що глобалізація з точки зору культури означає 

формування такої знакової системи, яка була б придатна для опису всіх 

можливих фізичних, економічних і соціальних реалій всіх суспільств, 

залучених до глобалізаційний процес. Основною небезпекою при цьому 

виявляється можливість втрати різними культурами своєї індивідуальності, 

своєї специфіки, що неминуче призведе і до втрати носіями даної культури 

своєї самоідентичності, до розмивання культур і внаслідок цього до втрати 

виключно важливого для розвитку будь-якої цивілізації фактора - фактора 

різноманітності. У глобально цілісній системі етноси не збагачують один 



одного, а взаємопоглинаються, культури не отримують імпульс для 

саморозкриття, а нівелюються, країни не коеволюціонують, співпрацюючи, а 

уніфікуються [6]. Очевидно, що в тому випадку, якщо глобальна культура 

будуватиметься виходячи з тих інваріантних властивостей людської природи, 

які притаманні всім людям просто тому, що вони належать до виду homo 

sapiens, то з цієї точки зору буде неможливо відрізнити один від одного 

представників різних культур. Це, безсумнівно, зменшить можливості 

виникнення різного роду міжгрупових конфліктів (релігійних, національних і т. 

д.), але при цьому обіднить і можливості комунікації. Виходячи з цього, як 

справедливо зазначає А.С. Колесніков, поняття глобалізації являє собою 

філософсько - культурологічну інтегративну концепцію, яка відображатиме 

тенденції прогресу світової історії та культури на нинішньому етапі розвитку 

людства, коли сучасне суспільство є цілісним і взаємопов'язаним світом, 

постійно стикаються з необхідністю культурного плюралізму при вирішенні 

глобальних проблем сучасності.  

Зіткнення культур – явище, яке бере свої коріння ще з давніх давен, і на 

порядок денний ставиться питання: чи призведе зіткнення культур до ворожості 

між людьми, чи до мирного діалогу? Сьогодні культура має бути осмислена в 

якості вирішального аспекту глобалізації, а не просто стати реакцією на 

глобалізацію економічну. При цьому не варто вважати, що глобалізація 

культури – це банальне встановлення культурної однорідності у всесвітньому 

масштабі. Цей процес включає в себе культурні зіткнення і протиріччя. Таким 

чином, конфлікти і зіткнення різних культур і цивілізацій - це головний фактор 

сучасного багатополярного світу [7]. А звідси зрозуміло, що в умовах 

культурної глобалізації потрібна нова культурна філософія – філософія 

взаєморозуміння, яка була б розглянута в контексті діалогу Сходу та Заходу, 

Півдня і Півночі. 

Всі переконані у необхідності ведення діалогу між світовими цивілізаціями 

і дотриманні їх партнерства, тим не менш, очевидно, що плідний та 

гармонійний діалог – доволі складне явище. Хотілося б продовжити цю думку 



та задатися питанням: чи є майбутнє у діалозі культур і цивілізацій? По-перше, 

треба зауважити, що не варто путати чи ототожнювати ці терміни. Вірогідно, 

що цивілізація вміщує в себе, перш за все технічний арсенал людства, а 

культура – духовний. По-друге, очевидно, що такий діалог дуже складно вести 

навіть в рамках одного співтовариства, бо культура «тягне» до духовності, а 

цивілізація до чистої техніки. Тому міжкультурний міжцивілізаційний діалог – 

це дуже тонке и суперечливе поняття. На думку Ц. Тодорова, зіткнення 

культур, частіше за все, взагалі і не зіткнення, а мирне спілкування. Народи на 

рівні культури набагато скоріше сходяться, ніж на рівні цивілізації, бо 

цивілізаційний рівень охоплює не тільки культуру, як доповнення техніки, але 

й геополітику, економіку і т.ін.  Як зазначає П. Шаллер, в міжкультурному 

діалозі є свої недоліки, але їх можна виправити. Діалог потребує визначеної 

рівності, а рівність не заперечує відмінностей. Вони існують і навіть можуть 

бути значними, але якщо відмінності і значні, вони не можуть перешкодити 

конструктивному діалогу [8]. Культурний діалог – це, перш за все, діалог між 

людьми. Це означає, що ми маємо визначати себе в якості окремих осіб і членів 

національного утворення із всіма обмеженнями і можливостями. Також 

необхідно усвідомлювати, що немає жодної культури, або релігії, яка була б 

краще чи гірше. Усі вони існують незалежно одна від одної. Варто прийняти 

той факт, що кожна держава має власну історію, традиції і цінності, історичний 

досвід, а іноді і нав'язливу ідею. 

Висновки. Таким чином, очевидно, що діалог культур в умовах 

глобалізації, має стати принципово новою парадигмою суспільних відношень, 

яка базується на взаємній довірі і партнерстві. В ході написання статті, також, 

були отримані результати: виявлено і проаналізовано витоки сучасних 

глобалізаційних процесів; надано термінологічні визначення концептам 

«глобалізація», «культура»; проаналізовано можливості існування 

міжцівіліційного та міжкультурного діалогів. 



Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є аналіз і синтез 

культурологічних і релігійних концепцій, сформованих під впливом сучасних 

глобалізаційних процесів. 
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