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Постановка проблеми. В умовах багатонаціонального 

полікультурного середовища, ми не завжди, у повній мірі 

готові до спілкування і співпраці з людьми різних 

національностей, рас. Існує загроза перешкоджанню 

взаємопередачі смислів необхідних для діалогу між 

представниками різних культурних спільнот. Як 

різнорідні елементи світової соціокультурної системи, 

вони за певних несприятливих умов можуть вступати у 

відкриту конфронтацію, виявляючи нездатність до 

порозуміння, толерантності, накладаючи відбиток на 

туризм – одне з найбільш яскравих соціокультурних явищ 

нашого часу і найважливіший елемент сучасного 

світоустрою. Особливо значний негативний вплив на 

розвиток туризму  та кроскультурних комунікацій чинять 

міжцивілізаційні та етнокультурні конфлікти. Тому 

проблема туристичної комунікації (взаємообмінів і 

міграцій між суб'єктами полікультурних просторів) 

значно актуалізуються в контексті ускладнень 

міжетнічних та кроскультурних стосунків, а вивчення 

чинників й умов досягнення цивілізованих форм діалогу 

культур засобами туризму містить глибокий науковий і 

практичний інтерес, що й зумовлює актуальність нашого 

дослідження.  

Метою даного дослідження є розгляд туризму в 

контексті соціокультурних глобальних процесів та 

впливів міжцивілізаційних та етнокультурних 

комунікацій на розвиток туризму в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом існує 

ряд напрямків в соціології (Ж. Бодрійяр, 3. Бауман, 

Дж. Рітцер, У. Еко), представники яких розглядають такі 

новітні тенденції в соціальному житті як глобалізація, 

гіперреальність, поява яких сприяла виникненню такого 

феномену як віртуальний туризм. Незважаючи на глибоке 

опрацювання багатьох аспектів даної проблеми, праць 

присвячених системному і цілісному аналізі цієї 

проблеми в українському суспільстві сьогодні бракує. 

Актуальністю проблеми і недостатньою розробленість 

даної теми обумовлюється вибір об'єкта і предмета, а 

також цілі дослідження. 

У сучасному світі не існує повністю ізольованих 

культур. Більш того, останнім часом в силу науково-

технічного прогресу, перманентно збільшується 

щільності населення, поглиблення міжнародної 

економічної і політичної інтеграції абсолютно природним 

стають контакти з носіями інших культур [16, с.44].    

Сучасна людина отримавши необмежені можливості 

пересування в зв'язку з розвитком транспортних засобів 

і все більшої відкритості кордонів між державами, 

і  як  наслідок цього – почастішання  контактів  з 

представниками інших культур[15]. Динамічність і рух – 

основні характеристики нашої комунікативно-

інформаційної епохи. Мобільність суспільства, 

пов'язаного глобальними структурами політики, 

економіки та туристичного бізнесу, призводить населення 

Землі в стан постійного пересування. Однією з найбільш 

поширених форм сучасних контактів, або навіть 

спілкування, між представниками різних культур 

виступає туризм. Очевидно, що міжнародний туризм крім 

величезного економічного значення відіграє велику роль 

у розширенні меж взаєморозуміння і довіри між людьми 

різних релігій і культур. Його діяльність не обмежується 

тільки торгівлею товарами і послугами і пошуком нових 

торгових партнерів. Вона спрямована також на 

встановлення взаємовідносин між громадянами різних 

країн для збереження і процвітання миру в усьому 

світі.  

В статті розглядається вплив міжцивілізаційних та етнокультурних комунікацій на становлення та 

розвиток туризму в країні під впливом глобалізаційних процесів. Зазначено, що в умовах глобалізації 

сучасне суспільство вплетене у складну мережу процесів кроскультурної комунікації, формуючи модерні 

форми туристичної діяльності. Виявлено, що в контексті цивілізаційного розвитку і все більшої 

відкритості кордонів між державами сучасна людина отримує майже необмежені можливості 

контактувати з представниками інших культур. З’ясовано, що соціокультурні функції туризму 

дозволяють трактувати його як чинник подолання ксенофобії, непорозуміння, недовіри, ворожнечі і 

встановлення толерантності, взаєморозуміння, довіри, дружніх стосунків, створення передумов для 

вироблення стратегії розвитку людства і узгодженої її реалізації.  

Ключові слова: міжкультурна комунікація, взаємодія, туризм, порозуміння, цивілізація. 
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Посилення міжкультурної взаємодії етносів – питома 

ознака сучасної доби.[14, с.491] Проте не слід забувати, 

що дана тенденція за різних соціальних умов може 

проявлятися по-різному. В одних випадках вона може 

стати джерелом загострення етнокультурних 

суперечностей. Історія свідчить про те, що ізоляція 

суспільства від інших народів і культур сприяє 

виникненню психологічного бар'єру, що породжує страх і 

підозріливість у людях, що може привести до збройних 

конфліктів [9; 17]. Вивчення впливів міжцивілізаційних та 

етнокультурних конфліктів на туризм та кроскультурні 

комунікації дозволяє виснувати три аспекти міжетнічних 

конфліктів: екологічний, економічний і соціально-

психологічний.  

Всі вони зазвичай містять в собі ознаки конфліктів 

стереотипів, що в тій чи іншій мірі відбиваються на 

практиці туристської діяльності. Найпоширеніші причини 

їх виникнення наступні: 

– коли етнічні групи, виходячи із своєї власної 

ідентичності і деяких упереджень, створюють негативний 

образ "недружнього сусіда", "небажаної групи"; 

– конфлікти ідей (їхня ознака – висування певних 

домагань, формулювання основних ідеологем, політична 

мобілізація навколо них);  

– конфлікти дій (активні дії, аж до безпосередніх 
зіткнень).  

Власне туризм виступає чи не першим реагентом, що 

виявляє невідповідності і починає з'ясування 

можливостей послідовного усунення всіх можливих 

перешкод для взаємопорозуміння шляхом вивчення та 

пізнання особливостей даного народу чи етносу, які є 

соціокультурною базою майбутніх контактів на рівні 

політичних інститутів, міждержавних стосунків та 

шляхом комерційної діяльності, економічної інтеграції 

тощо. 

Дійсно, різноманіття культур спочатку передбачає їх 

замкнутість і вимагає порозуміння. Локальна культурна 

замкнутість може бути розімкнутою в діалозі з іншою 

культурою через ідеологію, філософію тощо. Під 

безпосередньою включеністю засобами туристичної 

діяльності в інше культурне середовище розуміється: 

безпосереднє перебування в ній; поверхневий рівень 

сприйняття, оскільки мислення і сприйняття 

навколишнього оточення відбувається з точки зору 

власних звичок і своєї культури; узагальнене сприйняття і 

формування цілісного уявлення образу іншої культури за 

окремими її проявами.   

Зрозуміло, що тільки враховуючи міжкультурну 

взаємодію – процеси створення, утвердження і подолання 

стереотипів, можна вести мову про користь від 

туристичної практики, як різновиду пізнання світу, 

оскільки кожна культура сприймає іншу не завжди 

адекватно і не в повному обсязі та питомій якості, а лише 

в тих компонентах і якостях, яких сама певний період 

потребує і здатна перейняти, засвоїти [5, с.15]. При цьому 

саме це спілкування і можна розглядати як своєрідний 

діалог між культурами, або як крос-культурну 

комунікацію. Дана аналогія може бути застосована, так як 

при взаємодії представників різних культурних 

середовищ задіюються різні системи інтерпретацій 

дійсності, які, в свою чергу, є типовими в рамках «свого» 

менталітету. Таким чином, виходить ніби взаємодія не 

стільки окремих індивідів, скільки самих цих 

менталітетів. 

Туризм, стаючи найбільш яскравим видом крос-

культурної комунікації, разом з тим містить в собі масу 

протиріч. З одного боку, здійснення крос-культурної 

комунікації в рамках туризму сприяє виробленню 

толерантного ставлення до іншої культури, яке виступає 

сполучною ланкою між культурами, що відповідає логіці 

принципу «мультикультурної грамотності» і сприяє 

безконфліктному спілкуванню. Подібний висновок був 

зроблений на основі проведеного нами дослідження. Але, 

з іншого боку, туризм активно сприяє формуванню 

стереотіпов, які часто є серйозною перешкодою для 

безконфліктного розвитку крос-культурних взаємин, що 

було виявлено в результаті аналізу робіт ряду авторів. 

Так, якщо звернутися до аналізу авто- і 

гетеростереотипов, присутніх в культурах різних народів, 

то можна зробити висновок про те, що нормативно-

ціннісні установки, які сформувалися в ході історичного 

розвитку нормативно-ціннісні установки не тільки не 

сприяють розвитку туризму, а й часто перешкоджають 

йому [7, с.354]. 

Яскравим підтвердженням цього є нормативно-

ціннісні установки на рівні стереотипів, існують безліч 

етнічних спільнот, субкультур та інших культурних груп, 

які знають один про одного дуже мало або не знають 

взагалі нічого. З цього випливає проблема непорозуміння 

між певними культурними групами, яка призводить до 

конфліктних ситуацій. Існує проблема ксенофобії, коли 

місцеве населення з острахом та відчуженням ставиться 

до певних груп людей, які відрізняються зовнішньо, 

культурно, ментально. І в результаті “інші” часто 

піддаються осуду, як мінімум, або й фізичному 

насильству зі сторони необізнаних людей. Якщо не 

повністю зменшити ризики подібних явищ, то багато в 

чім запобігти цьому можливо надавши сторонам 

конфлікту (національним меншинам, представникам 

субкультур та інших культурних груп, загальній масі 

населення) якомога більше інформації одне про одного. 

Тому проблема "людського виміру" туризму – гума-

ністична складова туризму в контексті "гуманітарного" 

повороту суспільства XX–XXI століття, а формування 

гуманістичного світогляду у професіоналів туристської 

справи значно зміцнює значення туризму, як ефективного 

засобу реалізації людських цінностей (свобода, вибір, 

дружелюбство, солідарність, злагода тощо). [8] 

Дійсно, реальність суспільства, в якому ми живемо, 

наповнене безліччю стереотипів – етнічних, політичних, 

гендерних, вікових, культурних, мовних, релігійних і 

безлічі інших, переважно пов’язаних з особистими 

вподобаннями і антипатіями людей, і які заважають 

набуттю новітньої ідентичності як колективним, так й 

індивідуальним суб’єктам. Практика свідчить, що 

стереотипи виникають, закріплюються, функціонують, 

знищуються, відроджуються і на буденному, і на 

теоретичному рівнях. Вони тісно пов’язані із міфами, і не 

тільки історичними, але й сучасними (соціальними, 

культурними, етнічними, релігійними тощо) [6]. 

Стереотипи, будучи своєрідним способом уявлення 

про інших людей та їх оцінки у фіксованих і негнучких 
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термінах, базуються на певних характеристиках тих чи 

інших груп людей, певним чином сприйнятих 

особливостей останніх, виходячи з вузьких припущень 

про їхнє походження, національність, расу, темперамент, 

здатність до мислення чи праці тощо [19]. 

Розуміння і сприйняття цінностей культури, яке 

здійснюється в туристських подорожах, реалізується 

через витлумачення. На нашу думку, важливо, що 

людина, яка пізнає, не лише слухає розповіді і 

спостерігає, а й особисто може брати участь у 

розшифруванні змісту пам'яток історії, шедеврів 

архітектури, природних явищ, тим самим освоює їх, 

розпредмечує для себе, що і стає однією із граней 

мандрівки, подорожі, відвідування, поїздки чи походу.  

Пізнаючи «світ іншого», людина водночас уявляє і 

осмислює багатоваріантність світового культурного 

середовища і туристичного простору, визначає 

особливості свого існування, порівнює його з життям 

інших. Тому дослідники вважають порівнювальність, 

компаративізм, оцінювання та самоідентифікацію 

важливими світоглядно-філософськими рисами, що 

ініціюються туристськими подіями, й унаслідок яких у 

людини розвивається «складний етико-психологічний 

комплекс відчуттів – задоволення і незадоволення, 

заздрощів і гордощів, радощів та розчарувань тощо» [12, 

с.187-196].  

 Саме тому питання створення цінностей в сфері 

туризму, які б регулювали взаємини туристів і місцевого 

населення, був визнаний одним з найбільш важливих в 

сфері туристичної діяльності. Тому дослідник  Антоніо 

Перотті в своїй монографії “Виступ на захист 

полікультурності” зазначає, що першим кроком при 

розгляді плюралізму у взаєминах європейських суспільств 

є усвідомлення внесків інших цивілізацій до історичного 

розвитку європейських культур. “Жодна культура, – пише 

А. Перотті, – не є зайдою по відношенню до історії 

людської думки, спадщина якої становить частину 

європейської цивілізації. Тому жоден індивід не повинен 

розглядатись як “культурний зайда” в Європі [13, с.35]. 

Ці принципи туризму випливають і з міркувань 

українського вченого І. Дзюби, що “міра ізоляції від 

світових процесів була і є мірою не лише економічного, 

але й духовного зубожіння”, а “міра і характер контактів 

будь-якої культури з культурами інших народів є 

свідченням її власного рівня розвитку і водночас залежить 

від нього” [4, с.21]. 

Вищезазначене, дозволяє вченим говорити про туризм 

як: засіб морально-етичної уніфікації сучасного 

суспільства; подолання соціального імунодефіціту (браку 

приросту людських взаємин);[10] форму демократизації 

людських стосунків; [1] утвердження "діалогічної" 

культури спілкування (інтерсуб'єктивне узгодження 

життєвої істини) [3]. 

Таким чином, практики туризму ініціюють 

розширення меж сприйняття, опосередкованого 

переміщеннями і смисловою насиченістю туристського 

простору глобальної епохи. Туристський досвід 

передбачає готовність, лояльність до зустрічі з інакші 

культурою як з соціальною реальністю. Відтак 

важливими для розуміння проблеми є такі категорії, як: 

туристська культура – сукупність програм людської 

діяльності, способів поведінки і комунікації в системі 

туризму, представлених через різноманіття ідей, знань, 

навичок, правил, норм, зразків діяльності, патернів 

поведінки, ціннісних орієнтацій і моральних установок, 

що становлять образ місця як туристської дестинації, що 

формують його цілісність, ідентичність, знаковий 

туристський образ; туристська ідентичність – сукупність 

типологізованих ознак, якостей, характеристик, ціннісних 

установок, патернів поведінки, видів діяльності, 

мотивацій та інтенцій індивіда в модусі туриста, що 

дозволяють як йому самому, так і іншим (значущим 
іншим) віднести його до даного типу; етичність в туризмі – 

сукупність якостей, що характеризують ідеологію і 

поведінку індивідів і груп в туристському просторі, що 

конституюють ціннісну морально-етичну основу 

соціально-прийнятних суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-

суб'єктних відносин в системі туризму. 

Саме тому, що процес порозуміння починається з 

окремої особистості, міжнародним співтовариством 

прийнятий документ під назвою "Кредо мирного 

мандрівника" [2, с.94] що включає наступні пункти: 

подорожувати з чистими думками і відкритим серцем; 

сприймати різні обставини люб'язно і з вдячністю; 

зберігати і захищати навколишнє середовище;  поважати 

всі культури;  поважати господарів приймаючої країни і 

бути вдячними їм за гостинність; забезпечувати 

обслуговування з цих позицій і бути вірним своєму слову 

і діям; залучати інших до подорожей з мирними цілями.  

Можна констатувати, що і в історичній ретроспективі і 

в наші дні туризм не тільки виявився інструментом 

діалогу культур , але є власне формою порозуміння, як 

«істинною формою міжнаціонального спілкування, що 

передбачає як взаємозбагачення національних культур, 

так і збереження їх» [18, с.33]. У цьому туризм має 

величезний потенціал для того, щоб стати гарантом миру 

і безпеки, так як він охоплює громадян різних країн, їх 

економіку, культурну спадщину, традиції, релігію та 

ремесла. Важко переоцінити значення неформальних 

контактів, які дозволяють зламати кордони на 

психологічному рівні ("свій"–"чужий") та на рівні взаємодії 

культурних традицій. Тому такою важливою є роль 

туризму, в процесі якого маємо найбільше можливостей 

для здійснення відразу декількох функцій: пізнавальної, 

інформативної, комунікативної, психологічної взаємодії 

тощо.  

У сучасну епоху глобалізації [11] і кроскультурної 

комунікації туризм як культуростворююча сила і 

суб'єктно-активний конструкт соціального буття є 

результатом довгої історичної еволюції як соціального 

буття, так і себе самого шляхом прирощування нових 

якостей і властивостей, і носить достатньо розвинутий і 

самостійний характер, що дозволяє розцінювати його як 

активну культуростворюючу силу і значний соціо-

культурний реагент, що впливає на соціальні процеси. 

Висновки. Можемо стверджувати, що у XXI столітті 

туризм є найважливішою моделлю функціонування і 

взаємодії культур і цивілізацій.  

Туризм виявляється тим процесом, який розкриває 

структури взаєморозуміння між людьми, реалізуючись в 

архетипах і стандартах особистісної поведінки, як форма 

творчого пошуку і “вирощування” відсутніх якостей і 
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зв'язків, відходу від неефективності в усіх ланках 

суспільного життя.  
Туризм стає сучасним фундаментальним інструментом 

комунікації між людьми, між природними і штучними 

системами, людиною і суспільством, людиною і владою. 
Через туризм людина “пропускає” частину свого життя і 

реалізує себе як особистість, що і є найбільш адекватним 

визначенням сутності філософії туризму, тому із туризмом 
пов'язаний сам процес самовдосконалення, утвердження 

людини як особистості, що дає змогу відчувати людськість, 
привабливість туристичного життя.  

Тому одним з найважливіших завдань наукового 

вивчення туризму є з'ясування засобів послідовного 
усунення всіх можливих перешкод для взаємопорозуміння 

шляхом вивчення та пізнання особливостей даного народу 

чи етносу.  
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TOURISM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION OF PEOPLES 

The article examines the influence of inter-civilization and ethno-cultural communications on the formation and 

development of tourism in the country under the influence of globalization processes. It is noted that in the conditions of 

globalization, modern society is interwoven into a complex network of processes of cross cultural communication, forming 

modern forms of tourism activity. It is revealed that in the context of civilization development and the increasing openness of 

borders between states, modern man receives almost unlimited opportunities to contact representatives of other cultures. It has 

been determined that socio-cultural tourism functions can be interpreted as a factor in overcoming xenophobia, 

misunderstandings, distrust, hostility and tolerance, mutual understanding, trust, friendly relations, creation of preconditions 

for developing a strategy for human development and its coordinated implementation. 

Key words: intercultural communication, interaction, tourism, understanding, civilization.  


