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Одним із найважливіших складників життя людини є комунікація. У 

широкому сенсі це поняття охоплює значно більше, ніж просто обмін інформацією 

між людьми. До неї належать канали засобів передачі та одержання інформації, де 

задіяні машини, прилади, штучний інтелект, комп’ютерні мережі і програми, 

культурні знаки, космічні реалії тощо.  

 Попри постійні зміни в суспільстві та природі, незмінною залишається 

сутність людського спілкування: це обмін думками, інформацією і досягненнями 

взаємного порозуміння, гармонії стосунків в усіх сферах і на всіх рівнях буття 

людини. Однак форми, засоби і методи людської комунікації постійно 

змінюються. 

  Зі зростанням глобалізаційних змін, поширенням міжнародних контактів, 

інтернаціоналізацією суспільства загалом змінився і характер спілкування. 

Налагодження ділових і дружніх контактів із представниками інших держав 

передбачає володіння іноземними мовами. Однак цього мало, оскільки серйозною 

перешкодою у спілкуванні з іноземцями є незнання їхніх етнічних і культурних 

особливостей.  

  Культурні моделі поведінки людині прищеплюють штучно, у процесі 

виховання в певному соціальному середовищі. Вона починає діяти, оцінювати 

дійсність хоч і по-своєму, але загалом у межах «записаної» в підсвідомості 

культурної програми, яка об’єднує спільноту. Комунікація є найважливішою 

частиною такої програми, яка настільки глибоко проникає у повсякденне життя, що 

людина не помічає, як сама дотримується «запрограмованих» норм і правил 



спілкування, поведінки. Однак їх порушення призводить до непорозуміння, 

подиву, культурного шоку. Способи уникнення непорозумінь на культурному 

ґрунті у спілкуванні з іноземцями досліджує міжкультурна комунікація. 

   Виникнення міжкультурної комунікації, як і більшості наук, зумовлене 

потребами суспільства. Її практична сфера бере початок із найдавніших часів, коли 

людям доводилося встановлювати різні контакти з чужинцями, що потребувало 

толерантності і певних знань про міжкультурні відмінності. Із появою 

дипломатичних відносин інформація про національно-культурні особливості різних 

країн стала складником професійної міжнародної діяльності. Особливої 

актуальності навички у сфері міжкультурного спілкування набули в часи бурхливого 

розвитку міжнародних контактів, які розпочалися в 70-ті роки ХХ ст. 

   Необхідність теоретичного розроблення спеціального курсу, а пізніше й 

окремої науки «Міжкультурна комунікація», постала після Другої світової війни. 

Досвід інтернаціональної співпраці під час війни і після неї, зокрема активістів 

Корпусу миру, яких відряджали до різних країн для допомоги, виявив брак знань і 

навичок у міжкультурному та міжетнічному спілкуванні, що призводило до невдач у 

позитивних намірах волонтерів. Це стало поштовхом для створення в 1946 р. у США 

спеціального Інституту служби за кордоном (Foreign Service Institute), який очолив 

Едвард Холл. Цей заклад мав готувати дипломатів, розвідників, волонтерів Корпусу 

миру, міжнародних військових та інших фахівців для роботи за кордоном, сприяти 

усуненню міжрасових та міжетнічних конфліктів. Е. Холл залучив до своєї команди 

спеціалістів із різних галузей — психологів, етнологів, антропологів, соціологів, 

культурологів та ін. 

    Об’єктом міжкультурної комунікації є спілкування представників різних 

національних і лінгвокультурних спільнот, а предметом — прийняті в національних 

спільнотах мовні стереотипи і норми поведінки, спілкування, певні «культурні 

сценарії» різних дій, усталені моделі сприйняття та оцінювання предметів і явищ, 

соціально унормовані звички, традиції, ритуали, дозволи, заборони тощо. Завданням 

міжкультурної комунікації є формування міжкультурної компетентності, необхідних 

знань про різні народи та культури з метою уникнення міжетнічних і міжкультурних 

конфліктів та встановлення комфортних умов спілкування в різних сферах та 

життєвих ситуаціях. 

    Успішність міжкультурного спілкування залежить не лише від знання мов і 

національних особливостей. Мова є тільки необхідною передумовою комунікації, 

важливу роль у якій відіграє відчуття стилю, загального настрою спілкування, що 

притаманні певній культурі. Ще більшою мірою, це стосується відчуття стилю 

комунікації. Знання особливостей і навіть стилів комунікації, притаманних різним 

національним спільнотам, необхідні передусім фахівцям із соціальних комунікацій, 

журналістам, спеціалістам з реклами, піару, бізнесменам, перекладачам, працівникам 

туристичної галузі та ін. Маючи уявлення про те, що представники різних 

національних культур по-різному сприймають завдання комунікації, неоднаково 

зчитують/декодують повідомлення при спілкуванні, можна запобігти багатьом 

ситуативним непорозумінням на ґрунті міжнаціональних відмінностей. 

     Оскільки міжкультурна комунікація є інтегрованою науковою галуззю, що 

передбачає залучення для її потреб категорій, які сформувалися в інших суміжних 

науках: нація, народ, етнос, ментальність, національний стереотип, прототип, 

архетип, символ, культурний код, національна (мовна, ціннісна, концептуальна) 

картина світу, концептосфера нації та ін. На відміну від інших наук для міжкультурної 



комунікації ці категорії є засобом виявлення і дослідження специфіки вербального і 

невербального спілкування представників різних національних та лінгвокультурних 

спільнот. 

Поняття «нація», «народ» і «етнос» використовують для позначення великих 

культурно-історичних людських спільнот. Нерідко їх трактують як синоніми, хоч 

вони мають істотні відмінності. Так, етнологічно «народ» і «нація» – ідентичні 

поняття, що визначають біологічне походження групи людей, але в соціально-

політичному аспекті вони не є тотожними. 

Народ – велика спільнота людей, об’єднаних за національно-етнічною, 

державною або релігійною належністю. 

Народ  –  біологічна єдність, група, поєднана кровними, біологічними зв´язками. 

Схематично діалектику(розвиток) його формування можна змоделювати у такий 

спосіб: з сім´ї виросла родина, з родини – рід, рід перетворився на плем´я, плем´я – на 

народ. Внаслідок тривалого співжиття племена змішувалися. Вчені довели, 

наприклад, що французький народ – наслідок змішання римлян, кельтів і германців; 

український – слов´янських і тюркських племен Київської Русі; завдяки змішанню 

слов´ян, угро-фінських племен, гунів, монголів і татар постав російський 

(московський) народ. Та сутність народу не вичерпується біологічним походженням, 

оскільки він живе в певному просторі. Саме простір як місце постійної осілості 

народу є дуже важливим чинником його існування. Люди здавна були пов´язані 

природою, простором, який для них був близьким, рідним, а всякий інший – чужим. 

Колективними зусиллями народу облаштовувалася певна територія. Народжувалося 

поняття «батьківщина». До цього прилучився ще один важливий компонент – мова. З 

її допомогою люди спілкувалися між собою, завдяки їй починалося духовне життя 

народу. Кожне соціальне явище – це явище народне: народна культура, народне 

мистецтво, народна релігія тощо. 

  Якщо народи існували з давніх-давен, то нації викристалізувалися лише в XVII–

XVIII ст. (німці стали нацією в XIX ст.). На відміну від народу, нація не є витвором 

природи, а народжується історично. Звісна річ, складно встановити, коли народ 

історично стає нацією. Процес переростання народу в націю – це повільна 

кристалізація національної свідомості, збереження свого етносу перед нищівними 

силами ззовні.  

Нація (лат. nаtio – плем’я, народ) – історичний тип етносу, який становить 

соціально-економічну цілісність, що формується і відтворюється на основі спільності 

території, економічних зв’язків, мови, особливостей культури, психологічного 

складу, ментальності і етнічної самосвідомості. 

Основними ознаками нації як людської спільноти вважають територію, мову, 

культуру, історію. Проте нині, в часи швидких змін, масових міграцій, етнічної 

мішанини, кожна з цих класичних ознак нації вже не обов’язкова і може бути 

спростована. Наприклад, кількість представників різних національностей, які живуть 

не у своїх країнах, тобто не на своїй території, постійно збільшується. Не виняток і 

Україна – держава, яка на фоні інших вирізняється національною монолітністю. 

Близьким, але не тотожним до поняття «народ» є термін «етнос». 

Етнос (грец. ethnos – народ, плем’я) – історично сформована на певній території 

стійка сукупність людей, що мають спільні риси і стабільні особливості культури та 

мови, психологічного складу, а також усвідомлюють свою єдність і відмінність від 

інших подібних соціальних спільнот. 



   Найважливішими ознаками етносу, що відрізняють його від інших етносів, є 

мова, народне мистецтво, звичаї, обряди, традиції, норми поведінки, особливості 

комунікації та ін. Для етносів притаманна самосвідомість, уявлення про спільність 

свого походження. 
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Виникнення поняття «міжкультурна комунікація» пов’язують із другою 

половиною хх ст. й такими науковцями, як Едвард Т. Холл і  Джордж Л. Трагер, К. 

Клакхон і А. Кребер, Р. Портер  і Л. Самовар.   

Міжкультурна комунікація як академічна дисципліна бере  свій початок у 1951–

1955-х рр., пов’язана з іменем американського дослідника, антрополога Едварда Г. 

Холла. саме він, на  нашу думку, вводить у науковий дискурс термін «міжкультурна 

комунікація», вважає її «ідеальною метою, якої має прагнути  людина  у  своєму  

бажанні  якомога  краще  та  ефективніше  адаптуватися до навколишнього світу». 

Протягом  зазначених років Едвард Т. Холл, працюючи в Інституті дипломатичної 

служби держдепартаменту США, окреслив концепцію міжкультурної комунікації, 

проте з погляду антрополога й  загалом орієнтовану на невербальну комунікацію. 

такий підхід  мав прогалини в роботі з дипломатами, отже, незначну ефективність у 



практичному застосуванні цих навичок.  Передумовами  наукового  інтересу  Едвард 

Т. Холла стала  його  служба  в  багатокультурному  суспільстві,  командування  афро-

американським полком під час другої світової війни. Науковець зазначає, що, 

працюючи з індіанцями племен навахо та  хопі, він із «перших рук» дізнався про всі 

деталі й складності  однієї  з  найзначущих  проблем  світу  –  міжнародні  відносини 

Проте його робота була основним чином орієнтована  на дослідження особливостей 

культур, поведінку, психологію.  Лінгвістичні проблеми дослідник не брав до уваги. 

Урядовці й дипломати, працюючи за кордоном, скаржилися, що вони зовсім не 

були пристосовані до роботи з представниками інших культур. Знань мови, які вони 

отримали, практично не вистачало для того, щоб підготуватися до складних  викликів  

за  кордоном.  Реакцією  на  такі  заяви  стало  рішення  конгресу  США  1946  р.  

прийняти  Закон  про  дипломатичну  службу,  згідно  з  яким  було  започатковано  

Інститут  дипломатичної служби при держдепартаменті США для забезпечення  

навчання дипломатів і працівників дипкорпусу. до навчального  процесу були 

залучені провідні фахівці – Едвард Т. Холл, Рей  Бердвисел  і  Дж.  Трагер,  завданням  

яких  було  розробити  програму адаптації дипломатів в інших країнах. адже до цього 

американські дипломати майже не вивчали мову й культуру  країни призначення 

(лише 115 із 3 076 співробітників дипкорпусу США знали китайську чи японську, а 

посли США у Франції, Італії, Німеччини, Бельгії, Нідерландах, Норвегії, Туреччини, 

Японії, Кореї не знали мову країни призначення).  Тепер основна увага приділялась 

навчанню мов через розуміння культур. Отже, оволодіння навичками міжкультурної 

комунікації  стало  головним  аспектом  у  підготовці  американських  дипломатів. 

Згодом саме завдяки співпраці з лінгвістом Дж.  Трагер Едвард Т. Холл розробив  

концепцію  «лінгвістичної  відносності»  –   процес впливу мови на людську думку та 

її значення. Історія міжкультурної комунікації починається саме в Інституті 

дипломатичної служби, а більшість концепцій, що застосовуються  сьогодні в галузі 

міжкультурної комунікації, були сформовані в  1951–1955-х рр. Це твердження є 

цілком слушним, адже  Дж.  Трагер Едвард Т. Холл мали визначальну роль у 

встановленні  нової галузі науки «міжкультурна комунікація», яка була розвинена 

саме під час їхньої співпраці в Інституті дипломатичної  служби США.  

Визначення ж термінів «міжкультурна комунікація» та міжкультурна  

комунікативна  компетенція.  

Міжкультурна  комунікація  є  сукупністю  форм  комунікації  представників  

різних  культур,  метою якої є налагодження діалогу чи взаємодії культур, де мова  є 

зв’язною ланкою. При цьому ключовою складовою є міжкультурна  комунікативна  

компетенція  –  здатність  спілкуватися  з  представниками  інших  культур,  яка  

забезпечується  наявністю  чи набуттям загальнокультурних знань, умінь і навичок 

практичного спілкування, психологічною готовністю, «відкритістю» до  сприйняття 

й занурення у відмінне культурологічне середовище.   

Для  дипломатів  це  здатність  і  вміння  встановлювати  та  налагоджувати  

міжнародні  зв’язки  через  спілкування,  мінімізуючи  комунікаційні  непорозуміння,  

передбачати  й  прогнозувати  поведінку співрозмовника, отже, налагоджувати більш 

ефективні  міжкультурні відносини з мінімальними втратами (уникаючи не- 

порозуміння), співпрацювати для досягнення взаємних інтересів, а взаємодія різних 

мов і культур сприятиме пришвидшенню  розвитку міжкультурної комунікативної 

компетенції.  

Уперше  термін  «міжкультурна  комунікативна  компетенція» було 

запропоновано Н. Чомськи  і Д. Хаймсом.   У 1965 р. Н. Чомськи  навів детальне та 



чітке розмежування двох  важливих концепцій, а саме компетенції й функціонування. 

на  його  думку,  компетенція  визначає  рівень  засвоєних  лінгвістичних знань, а не 

практичне використання мови. Функціонування ж означає практичне використання 

мови в специфічних  ситуаціях  або  практичне  використання  мови  в  унікальному  

лінгвістичному  середовищі  всіма  учасниками  комунікативно- го процесу. При 

цьому основним об’єктом лінгвістичної теорії  насамперед має бути саме учасник 

однорідного лінгвістичного  комунікативного  середовища.  Проте  пріоритетним  

питанням  для дослідника залишалася компетенція, а не сама мова.  

На противагу Д. Хаймс вважав компетенцію у визначенні   Н.  Чомськи  

виключно  мовною  компетенцією,  яка  не  може  включати  все  практичне  

використання  мови  в  унікальному  мовному  середовищі.  він  розглядав  мовну  

компетенцію  як  складову комунікативної компетенції, яка не лише уможливлює  

процес вивчення мови, а й забезпечує здатність використовувати мову належним 

чином у процесі комунікативної взаємодії. Д. Хаймс наводить чотири параметри цієї 

компетенції:  

рівень  можливості,   

спроможність  виконання,   

доречність,   

виконання.  

У процесі зростання наукового інтересу до досліджуваної проблеми в 1970-х рр. 

було запропоноване більш детальне  визначення компетенції й зазначено, що ця 

компетенція складається з таких компетенцій, як лінгвістична, соціолінгвістична,  

прагматична.  Загалом  в  основі  теорії  лежить  адаптація  в  суспільстві, яке й 

визначає ступінь використання мови. 

У  складі  міжкультурної  комунікативної  компетенції  визначають  такі  

компоненти:  лінгвістичний,  соціолінгвістичний,  соціологічний,  стратегічний,   

дискурсивний,  соціальний;  стратегічний, організаційний,  прагматичний; 

мовний, мовленнєвий, соціокультурний,  компенсаторний, навчальний; 

лінгвістичний, тематичний,  соціокультурний, дискурсивний,  компенсаторний.  

Взаємодія різних  мов  і  культур  сприяє  пришвидшенню  розвитку  

міжкультурної комунікативної компетенції.  

Щодо  загальної  системи  міжкультурної  комунікативної  компетенції варто 

виокремити такі складові:  

– система, що характеризує комунікативну компетенцію –  набута компетенція, 

яка стосується соціальних правил (мови та  жестів, соціальної лінгвістичної 

компетенції й правил адаптації, відповідних комунікативних знань, мотивації 

спілкування;  методу визначення соціально-культурних знань);   

– система епізодичної комунікативної компетенції – здатність абсолютно інакше 

реагувати в нестандартних комунікативних ситуаціях. Ця система містить такі дві 

змінні величини, як здатність продемонструвати вищий комунікативний статус,  

задовольнити сподівання інших для досягнення вищої оцінки;   

–  система  доцільної  (виправданої)  компетенції,  в  основі  якої лежить якість 

комунікації. відповідна якість є специфічною ознакою ефективності комунікації за 

таких умов: комунікація  має  бути  «вільною»  та  «близькою»;  подібність  культур  

має  бути  дуже  гіпотетичною,  а  в  плані  розбіжностей  варто  йти на компроміс; 

донесення, передача сприйняття; прагнення  адаптації,  а  не  егоцентричності.  

Зазначені  складові  цієї  системи  становлять  основу  «занурення»  в  іншомовне  



культурне  середовище, впливу на набуття міжкультурної комунікативної  

компетенції.  

Узагальнюючи  вищезазначене,  можемо  констатувати,  що  іншомовна 

комунікативна компетенція є синтезом спектру мовних компетенцій 

(лінгвокраїнознавчої, соціолінгвістичної, дискурсивної), які уможливлюють 

вирішення професійних питань  у процесі міжнародної комунікації. Іноземну  мову  

потрібно  вивчати  як  «феномен  національної культури, як «мовну модель» світу 

цього народу  й цієї культури, як результат, можливо сформувати особливий  тип 

компетенції – лінгвосоціокультурну, цим забезпечити повноцінне міжкультурне 

спілкування та взаєморозуміння, тобто  діалог культур».  

Загалом основою міжкультурної комунікації є вдосконалення міжкультурної 

комунікативної компетенції, а успішне інтегрування  міжкультурної  комунікації  в  

навчальний  процес  забезпечується розробкою методичного і практичного матеріалу  

як синтезу завдань, спрямованих на розвиток комунікативних  навичок, вивчення 

культурологічних особливостей.  

Міжкультурна  комунікативна  компетенція,  яка  реалізується  в  чужій  

лінгвокультурній  спільноті,  розглядається  як  психологічне  новоутворення  вищого 

ступеня, функціонування якого уможливлює міжкультурне спілкування  

професійного,  соціокультурного  та  приватного  характеру.  Така  компетенція  

визначається  як  особлива  здатність  людини  здійснювати  повноцінне  

міжкультурне спілкування, сприймати мовне та культурне розмаїття, досягати  

взаєморозуміння  між  представниками  різних  культур  навіть  за  умови  достатнього  

володіння  іноземними  мовами  на  основі  знання,  розуміння,  дотримання  

універсальних  правил  і  норм  поведінки,  які  формують  міжнародний етикет 

спілкування.   

Міжкультурна  комунікативна  компетенція  проявляється  лише  за  умов  

міжкультурного  спілкування,  де  комунікативна  компетенція  як  така  не  забезпечує  

його  ефективності,  оскільки  комунікантам  бракує  знань  культурних  правил  і  

технік  їхнього  використання.  Повноцінне  міжкультурне  спілкування  виступає  

умовою  та  водночас  продуктом  функціонування міжкультурної комунікативної 

компетенції особистості.  

Метою  формування  міжкультурної  компетенції  є  опанування  уміннями  

керувати  процесом  міжкультурної  взаємодії,  адекватно  його інтерпретувати та 

набуття нових культурних знань  у  ході комунікації. У  результаті  досягнення  

поставленої  мети  майбутній  фахівець  повинен:  вміти  адекватно  сприймати  та  

інтерпретувати  різні  культурні  цінності;  свідомо  уникати  розмежування  культур,  

бачити  у  чужих  культурах  не  тільки  відмінності, а й схожі риси; розглядати інші 

культури та представників інших  культур  з  позиції  емпатії;  співвідносити  існуючі  

етнокультурні  стереотипи  із  власним  досвідом  та  робити  адекватні  висновки;  

вміти  переглядати  та  змінювати  власні  оцінки  чужої  культури  у  відповідності  з  

розширенням  навичок  та  досвіду  міжкультурного  спілкування;  засвоювати  нові  

знання  про  іншу  культуру  для  більш  глибокого  пізнання  власної;  синтезувати  

та  узагальнювати свій власний досвід у міжкультурному діалозі.   
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Актуальність проблеми міжкультурних конфліктів у контексті міжкультурної 

комунікації на сьогодні не викликає сумнівів. Основними причинами конфліктів у 

міжкультурній комунікації, на думку науковців, є:  

1) неадекватне розуміння вербальних повідомлень,  

2) невірне декодування невербальних сигналів,  

3) накладання культурних кодів,  

4) невідповідність поведінки представника іншої культури, що інтерпретується 

як загроза Я-концепції.  

Крім цього, ефективній міжкультурній комунікації заважають такі чинники, як 

упередження та стереотипи, прагнення давати оцінну характеристику представникам 

інших культур, підвищена тривожність або напруга в спілкуванні, зміна 

зовнішньополітичної ситуації тощо. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Воротняк%20Л$


Політкоректність і толерантність щодо представників кожної культури є 

базовими принципами створення культурних (зокрема лінгвокультурних) 

співтовариств, які апелюють насамперед до загальнолюдських цінностей та 

проголошують низку меседжів, у основі яких лежить позитивне ставлення до 

комунікативних партнерів, здатність до ефективної комунікації у будь-якому 

соціальному контексті, повага до традицій народу, коректна мовленнєва поведінка 

тощо. Членство в таких співтовариствах ґрунтується на міжкультурній компетенції, 

що передбачає насамперед оволодіння іноземними мовами та поглиблене вивчення 

невербальних культурних знаків (на рівні, що є достатнім для осмислення ключових 

прецедентних концептів та уміння їх використання у чужому культурному дискурсі). 

Найбільш серйозні конфлікти виникають через принципову різницю між 

ціннісними системами соціумів, складовими яких є культурні традиції, релігія, мова, 

ідеологічні настанови тощо. Основним завданням культур, що контактують, є 

визначення кола спільних цінностей, які визнаються більшістю. Розширення зон 

перетину ціннісних настанов відбувається за рахунок формування загальних зразків 

(моделей, схем, фреймів) комунікативної поведінки. Основою моделей комунікації 

слугує загальний код світової культури, а їх значення визначається можливістю 

нівелювання міжкультурного конфлікту. 

В умовах глобалізації світу, де зовнішньо- та внутрішньополітичні процеси тісно 

пов’язані з ринковою економікою, виникає потреба в адаптації представників 

полярних культур до чужого менталітету та системи чужих національних цінностей. 

З цією метою дослідники розробляють моделі адаптивної поведінки. Осмислення 

подібних моделей уможливлює розуміння необхідності напрацювання відповідних 

комунікативних стилів, наприклад, у професійному бізнес-спілкуванні: прямий і 

непрямий, різкий і дипломатичний, багатослівний і стриманий, настановчий і 

рекомендуючий, однозначний і багатозначний тощо 

Дослідження реальної структури ціннісної моделі проводиться, зазвичай, за 

допомогою соціолінгвістичних і психолінгвістичних методів. У науковій розвідці 

«Формування концептуального фрейму «європейські цінності» у свідомості сучасної 

молоді» на основі розробленого нами питальника були проаналізовані ціннісні 

переваги студентів-філологів щодо європейської орієнтації України [Коч 2016: 78–

83]. При цьому порівнювалися результати аналогічного опитування «Євробарометр», 

що було проведено на замовлення Єврокомісії, у звіті якої констатовано, що 

європейці наступним чином визначили свої ціннісні переваги: права людини (37%), 

мир (35%), демократія (34%), верховенство закону (22%), повага до життя людини 

(14%), рівність (13%), особиста свобода (11%), самовираження (4%), релігія (3%). 

Важливі для міжкультурної комунікації цінності – повага до інших культур, 

солідарність і толерантність – відповідно нараховують 17%, 15% та 10% від загальної 

кількості аксіологічних понять [Європейські цінності: реальність чи міф? / 

http://www.radiosvoboda.org]. 

Зупинимося на окремих положеннях дослідження «Формування 

концептуального фрейму «європейські цінності» у свідомості сучасної молоді». 

Стратегії мислення респондентів були зумовлені актуалізацією семантичних зв’язків 

між словами-поняттями питальника. Зв’язки були невипадковими і залежали від 

багатьох соціальних чинників: політичної, економічної, соціокультурної ситуації в 

країні, соціального статусу, освіти, віку, місця проживання тощо. Це свідчить про 

значний вплив на формування фреймових структур свідомості певних соціальних 

характеристик. Приналежність до однієї культури зазвичай передбачає у цілому 

http://www.radiosvoboda.org/


досить стабільний набір когнітивних ознак фрейму, а зв’язки між ними – регулярно 

повторюваними. Характер відповідей зумовлений насамперед культурно 

детермінованими домінантами. Пріоритет таких цінностей, як освіта (76), права 

людини (57), перспективи (55), розвиток (53), безпека (52), майбутнє (43), свобода, 

рівність, незалежність (42) свідчить про ідеологічні та соціальні переваги сучасної 

молоді. Домінування понять безпека (52), майбутнє (43), мир (38) умотивоване 

актуалізацією другого рівня людських потреб (згідно теорії А. Маслоу) в убезпеченні 

свого життя, комфортності та стабільності його умов. 

Показовим є формулювання студентами власної думки про європейські 

цінності, що демонструє наявність рефлексації відповідного поняття: Європейські 

цінності – це відсутність корупції… коли потреби людини на першому місці… 

орієнтація на людину/народ… упевненість у майбутньому, власна безпека та 

толерантність. Намагання переосмислити соціальні домінанти європейців 

реалізоване також у наступних висловлюваннях: Я вважаю, що треба створити 

власні українські цінності, тому що не можна рівнятися на людей, менталітет яких 

сильно відрізняється від нашого. Чи доцільно виокремлювати поняття «європейські 

цінності» із загальнолюдських?.. Європейські цінності – це нерідне, це західні 

цінності, які будуть негативно впливати на країну… Європейських цінностей не 

існує! На думку респондентів, список цінностей доцільно доповнити такими 

поняттями, як (взаємо)повага, розвиток, людяність, впевненість, захищеність, 

добро. 

Отже, фрейм «європейські цінності», за результатами наукової розвідки, 

кваліфікується у свідомості української молоді загалом позитивно. Дещо 

ідеалізований та міфологізований образ, що відображає уявлення про «краще життя» 

і демонструє рівень очікування, декларує Європу з її ціннісними перевагами як 

ментальний прообраз майбутньої України. Актуалізація інформаційного поля 

концепту ЄВРОПА зумовлена динамікою політичних подій всередині країни та 

пошуком свого місця не стільки в зовнішньополітичних союзах, скільки вирішенням 

питання власної культурної ідентифікації та ментальних трансформацій, болісних для 

старшого покоління українців, однак органічних, як показало дослідження, для 

молоді. Усвідомлення цінностей західної Європи як реальності, а не міфу зумовлює 

формування відповідних активних моделей поведінки в соціумі. 

Безперечно, що моделювання набору когнітивних характеристик фрейму 

«європейські цінності» значною мірою залежить від інтерпретації відповідного 

поняття засобами масової інформації, що активно використовують такі комунікативні 

технології, як піар, реклама, пропаганда тощо. Працівники освітніх закладів також 

впливають на формування ідеологічно вагомих і соціально значущих понять у 

свідомості молодого покоління. Не викликає сумніву думка про те, що від векторної 

орієнтації українців на цінності європейців на фоні глобалізації світу та їхньої 

відповіді на питання «камо грядєши, Україно?», залежить доля мешканців багатьох 

країн. Відповідно ставлення європейців до процесу переосмислення вектору 

культурного спрямування України має велике значення для встановлення балансу в 

концептуальній дихотомії «свій – чужий», яка лежить в основі будь-якого 

міжкультурного конфлікту. 

Концепт СВІЙ/ЧУЖИЙ має дихотомічну структуру, що дозволяє розглядати 

його як смислову біполярність та досліджувати відношення між її опозитами як 

перетікання, взаємопроникнення комплементарних, контрарних чи комплетивних 

інформем (елементарних складових концепту) одна в одну. Діалектичні 



взаємовідносини між «своїм» і «чужим» доводять неможливість механічного 

зведення та порівняння різних культурних концептосфер. Антиномія смислів 

(О. Лосєв писав, що смисл виникає як «арена зустрічі»; Ю. Лотман називає це явище 

«дуалізмом умовності й образотворчості») зумовлена антиномією буття та антиномією, 

що створена за законами існування певної культури. Присвоєні культурою окремим 

знакам значення зафіксовано в структурі культурних концептів, серед яких концепт 

СВІЙ/ЧУЖИЙ займає центральну статусну позицію та має велике значення для крос-

культурної комунікації. 

Різноаспектне дослідження універсальної опозиції «свій – чужий» важливе для 

вирішення проблеми ефективного діалогу світових культур. У кожній культурі ця 

семантична діада має свою специфіку. Науковці визнають, що дихотомія є ключовим 

концептом культурології, який відіграє важливу роль у формуванні в колективній 

свідомості образу «свого» та «чужого» і перетворенні за необхідністю останнього в 

образ «ворога». Такий образ має здатність трансформуватися в історії. Насамперед у 

народному фольклорі та пам’ятках писемності відображена динаміка заміни одного 

ворога іншим. Наприклад, у давньоруських літописах та церковних збірниках періоду 

раннього християнства часто описується протистояння східних слов’ян і 

неправославних народів (язичників, католиків, мусульман): …поганый же 

половци… взяша гордость великоу. и скоупиша  [съвокоупиша] всь языкъ свои 

на Роускоую землю (ЛІ бл. 1425, 225 об. (1185); …яко блжныи папа римьскии не 

причащается себе и гордить. а хощеть да быхомъ и мы творили волю его  (ЗбТр 

XIV/XV, 131—131 об.). Українські паремії, казки, легенди, пісні розповідають про 

ворожість татар, турків, поляків, росіян, що відповідає певному фрагменту історії 

народу з урахуванням його складних взаємовідносин із представниками інших 

етносів. Наприклад, не заперечуючи ментальної спорідненості українців та поляків, 

М. Костомаров слушно зауважує, що «їхні [поляків] корінні властивості однакові з 

нашими, але ми не можемо від них нічого запозичити, крім панства, а це панство – 

убиває нашу народність…» [Костомаров 1861]. 

Однією з яскравих особливостей вербальної представленості образу «чужого» в 

українській ментальності є функціонування у фольклорі великої кількості 

зменшувальних форм на зразок вороженьки, москалики, татарочки, поляченьки, 

ляшеньки тощо. Використання назв своїх ворогів (а також містичної нечисті) у 

демінутивній формі пояснюється існуванням у свідомості українця архаїчної форми 

задобрювання злих сил 

Ідеологічне підґрунтя бінарності «свій – чужий» як гранично полярної, 

спроектованої в реальності через історію повстань, світових і громадянських воєн, 

заколотів, революцій, проявів націоналізму та шовінізму (насильницька діяльність 

ку-клус-клану проти афроамериканців, англійців проти індусів, американців проти 

індіанців, німецьких фашистів проти євреїв і слов’ян та ін.), базується, як вважають, 

на первісному трайбалізмі, що чітко поділяє світ на «чужих» та «своїх». Актуалізація 

опозиції завжди відбувається в ситуації загальної небезпеки або ідеологічно 

обґрунтованої потреби у знищенні «ворога». 

У світовій історії завжди гранично поляризованою була опозиція «Схід – Захід» 

(на сьогодні Захід представлено європейською й американською культурами, Схід – 

країнами Ближнього Сходу, Центральної та Південно-Східної Азії, а також Північної 

Африки). В основі цієї культурної полярності лежить не тільки територіальний поділ, 

а й відмінності ментальностей, аксіологічних систем, культурних домінант тощо. 



Філософію діади «Схід – Захід», зазвичай, ілюструють відомими рядками «Балади 

про Схід і Захід» Р. Кіплінга:  

Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох, 

 Допоки Землю і Небеса на Суд не покличе Бог; 
 

Важливою є ключова фраза строфи: 
 

Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів,  

Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів! 

 

У сучасній історії нашої держави спостерігається чітке протиставлення опозит 

бінарностей «Україна – Росія», «Україна – Європа», які теж базуються на дуальності 

«Схід – Захід». Особливості протікання змін в українському суспільстві знаходяться 

в залежності від історичних колізій та географічного положення країни, зокрема 

проміжного геополітичного розташування України на «перехресті» західної і східної 

частин Європи. Саме цей факт зумовив, на думку філософів, «химерне поєднання у 

світогляді українців західної (індивідуалістичної, матеріалістичної) та східної 

(пасивно-споглядальної, спрямованої на вищі істини) ментальності»  

Нечітка позиція влади і громадськості щодо питання вступу України в 

Євросоюз чи Митний союз призвела до революційних подій на Майдані взимку 

2014 р. Балансування між східними та західними цінностями відображені в низці 

когнітивних метафор у сучасній політичній комунікації на зразок; Продовжуються 

страсті по Європі («Подробиці тижня»); Росія торговою війною тисне на Україну 

(«Кореспондент» від 07.09.2013); ЄС може побудувати правильні і взаємовигідні 

відносини тільки з Росією, яка буде не імперською, але демократичною. Дорога до 

цього розвитку веде через Київ; Давайте допоможемо українцям побудувати нову 

Україну – і допомогти нам побудувати нову Європу і справедливіший світ («День» 

від 05.01.2014). 

Специфічна взаємодія «свого» і «чужого» відбувається у поліетнічних регіонах, 

де в межах однієї держави співіснують представники різних культур. Інтеграція 

окремих етнічних груп (їхня соціалізація) в панівну культуру проходить, як правило, 

тривало й болісно. Динаміка засвоєння елементів домінувальної культури, її 

аксіології, системи етикетних норм тощо має суперечливий характер. Проблема 

збереження своїх культурних традицій як запорука збереження національної 

самоідентичності гостро постає перед етнічними меншинами різних держав: України, 

Росії, Америки, Канади та ін. І якщо етикетні форми засвоюються відносно легко, то 

сприйняття і прийняття цінностей іншої культури з несхожими, а іноді й принципово 

протилежними пізнавальними парадигмами проходить дуже складно. Перетікання 

«свого» в «чуже» і навпаки – неоднозначний процес, який можна трактувати по-

різному. 

Яскравим прикладом зіткнення аксіологічних систем в одному соціумі є 

протистояння носіїв різних релігійних традицій. Так, із прийняттям християнства на 

Київській Русі розпочалася історія протистояння православних (грецької віри) і 

католиків (римської віри) результатом якого були тяжкі наслідки  

В історії сучасної міжнародної конфліктології назавжди закарбується конфлікт 

християнського і мусульманського світів, спровокований появою в соціальних 

мережах скандального фільму «Невинність мусульман» та шаржу на пророка 

Муххамеда в сатиричному журналі «Шарлі Ебдо». Ці події активізували напади 



ісламських екстремістів, у результаті чого загинуло багато громадян Франції та інших 

країн. 

У сучасному суспільстві функціонують спеціальні терміни, що виокремлюють 

чужинців у касту «не-своїх»: турист, мігрант, нелегал, гастарбайтер, новий 

австралієць, біженець, тощо. Використання таких назв у певному комунікативному 

контексті, зокрема міжнародному, може спричинити конфліктну ситуацію. Так, 

протестний шквал викликали слова прем’єр-міністра Польщі Б. Шидло, яка, 

аналізуючи проблему міграції, заявила, що країна прийняла мільйон біженців з 

України – «людей, яким ніхто не хотів допомогти», маючи на увазі трудових мігрантів 

(День від 22.01.2016). У групі алоетнонімів виокремлюються так звані етнофобізми 

– образливі назви представників різних етносів: москаль «росіянин», бульбаш 

«білорус», хохол, укроп «українець», жабоїд «француз», чорношкірий, нігер 

«афроамериканець», червоношкірий «індіанець», чукча, молдован у значенні 

«нерозумна людина, тугодум» тощо. 

У сучасному світі активізується потреба у спілкуванні з представниками інших 

народів. Однак більшість людей, опинившись у чужому культурному середовищі, 

відчуває психологічний дискомфорт, невпевненість, що викликана нерозумінням 

правил поведінки в іншому соціумі. Індивід, який вперше потрапляє в інший 

культурний простір, спочатку, як правило, відчуває ейфорію від нових вражень, однак 

потім може наступити так званий «культурний шок» (термін Р. Оберга), що виникає 

через недостатнє знання мови, історії країни, культурних традицій та інших 

національних цінностей, а також специфічних законів спілкування. Період адаптації 

може закінчитися частковою асиміляцією в незнайому культуру або повним її 

відторгненням, психологічні наслідки чого можуть бути дуже серйозними. 

Внутрішній конфлікт від зіткнення «свого» і «чужого» має психологічні прояви, що 

виражається навіть через порушення психіки, депресивний стан та психосоматичні 

захворювання. 

У контексті глобалізації світу відбувається зближення полярних опозит «свій» 

і «чужий», перетікання «свого» в «чуже» і навпаки, ототожнення окремих 

компонентів дихотомії та навіть карнавальна заміна одного іншим: «своє» стає 

«чужим», а «чуже» – «своїм». Ці відносини за визначенням суперечливі та складні. 

Вони продукують таке складне явище парадоксального, алогічного поєднання 

несумісного, яке науковці називають «феноменом кентавра» (кентавр-проблемою, 

кентавр-образом). Ж. Тощенко визначає кентавр-проблему як особливу форму 

протиріччя, особливий вияв парадоксальності, одночасне існування двох (і навіть 

декількох) взаємовиключних начал. Кентавр-образ поєднується з опозицією «свій – 

чужий», що лежить в основі міжособистісного та міжгрупового сприймання і 

результати дослідження якого відіграють важливу роль у вирішенні питання 

взаємозв’язку національної ідентичності та культури. Важлива думка про те, що 

кентавр-проблема загострюється в кризових ситуаціях (наприклад, перехід язичників 

у християнство, переорієнтація соціалістичної держави в капіталістичну, тоталітарної 

в демократичну, в міжкультурному контексті – перехід у коло іншої культури тощо). 

У такий трансформаційний період людина чи група людей допускає у своїй 

свідомості (також підсвідомості) співіснування логічно непоєднуваних думок і 

протилежних установок. Цей процес супроводжується станом когнітивного 

дисонансу, що виникає у психіці людини за умови оволодіння нею полярно 

протилежної інформації. Оксюморонний вираз свій чужий – результат саме такого 

процесу, який продукує цілісний кентавр-образ (основа – мозаїчні уявлення про свою 



і чужу культуру), пов’язаний із тим, що індивід може вважати себе членом різних 

культурних спільнот (пор. вираз громадянин світу), не втрачаючи при цьому свою 

національну (етнічну) ідентичність. 

 

Культурний діалог в умовах глобалізації світу 
 

На сьогодні однією з найактуальніших проблем сучасної міжкультурної 

комунікації, тісно пов’язаної з попередньою проблемою (міжкультурні конфлікти), є 

культурний діалог в умовах глобалізації світу. В контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів сьогодення ряд понять «народ», «нація», «етнос» органічно 

включається в цивілізаційний континуум. Слово космополіт, що мало негативну 

конотацію за часів існування Радянського Союзу, набуває нового прочитання в епоху 

об’єднання світових культур. 

Глобалізація культури враховує насамперед історично обґрунтовану тенденцію 

культурної універсалізації. Пошук культурних універсалій пов’язаний із іменами 

видатних мислителів усіх історичних епох. Так, К. Ясперс (ХХ ст.), спираючись на 

поняття «єдність людства», «єдність історії», «єдність культури», стверджував, що 

людська культура має спільні витоки та єдину мету. Відсутність універсальної 

міжкультурної мови як філософська, психологічна та лінгвістична проблема 

зумовлює створення наукових напрямів, метою яких є дослідження окремих мов 

культури та визначення їхніх зон перетину. На думку науковців, через такі зони як 

комунікативні «мости» можливе налагодження ефективної комунікації. Важливими 

складовими зон перетину вважають так звані семантичні універсалії, які визначають 

загальну схему міжкультурної комунікації. 

Маклюенівський образ «глобального села» (global village) лежить в основі 

розуміння сучасного інтеркультурного спілкування з усіма його суперечностями: 

«Світ, у якому ми живемо, стає все тіснішим, він дійсно починає нагадувати global 

village – велике полімовне і полікультурне село. І спілкування в цьому планетарному 

селі можливе тільки на основі міжмовного та міжкультурного взаєморозуміння та 

взаємодії. Однак для успішної реалізації концепції глобальної освіти та 

міжкультурної комунікації необхідно подолати низку суперечностей, які, не будучи 

новими, можуть стати центральними у ХХІ столітті. Сумарно їх можна 

сформулювати наступним чином: протиріччя між глобальним і локальним. Набуття 

рівня громадянина світу без втрати власного коріння. Суперечність між 

універсальним та індивідуальним: глобалізація культури набуває загального 

характеру». Отже, головним протиріччям, на думку вчених, є взаємодія глобальних і 

локальних тенденцій у інтеркультурній комунікації: «Здійснення міжкультурної 

комунікації несе надію на збагачення національних культур. У той же час цей процес 

може представляти небезпеку забуття та витіснення власних культурних витоків. 

Міжкультурна комунікація здатна призводити як до позитивних, так і до негативних 

наслідків» 

Політики також не стоять осторонь проблеми глобалізації світу. В «Декларації 

тисячоліття» ООН підкреслюється, що процес глобалізації у формі Хартії Землі, 

заснований на принципах справедливості та стабільного розвитку, уможливлюється 

спільним майбутнім, яке ґрунтується на «загальній приналежності до роду 

людського» у всьому його розмаїтті. 

У рамках проблеми глобалізації світу актуальним є вирішення питання 

встановлення балансу між культурним релятивізмом і етноцентризмом. 



Культурний релятивізм – напрям в етнографії, представники якого 

заперечують етноцентризм на тій підставі, що кожна культура визнається самоцінною 

та унікальною системою 

Етноцентризм (термін У. Самнера) – властивість колективної ментальності 

(етнічної самосвідомості) сприймати дійсність та оцінювати її прояви в рамках своєї 

аксіологічної системи, яка вважається зразковою, еталонною 

Домінування релятивістських чи етноцентристських настроїв визначає сутність 

комунікативної особистості та ступінь сформованості її міжкультурної 

компетентності. Відторгнення чужих культур і культурного різноманіття передбачає 

етноцентристську позицію індивіда; усвідомлення культурних розбіжностей та їхнє 

прийняття сприяє розвитку етнорелятивізму, що формується як адаптивний процес 

пристосування до чужих культурних кодів. Прикладом культури, яка ґрунтується 

суто на релятивістських принципах, є культура Америки. Умови співіснування людей 

різноманітних етносів на одній території уможливили активний розвиток усіх форм 

культурного релятивізму в усіх сферах людської комунікації. Однак події останнього 

часу свідчать, що в американському суспільстві існує ще багато проблем, що 

стосуються ступеня толерантності в соціумі. 

Політичні аналітики та журналісти відмічають, що саме в наш час проблема 

етнічної ідентичності продукує специфічні форми свого вираження. Так, наприклад, 

у 2007 р. всесвітню відомість отримав американський музикант-репер іракського 

походження завдяки викладеним в Інтернеті «антибушівським» пісням. Співак, 

незважаючи на те, що народився в Америці, відчуває свою національну 

приналежність і відповідальність за долю етнічної батьківщини – Іраку. Ця подія 

обговорювалася на рівні державного телебачення (американський канал FOX News) 

в аналітичній програмі Чака Норріса. 

Визнання релятивістами рівноправності й рівноцінності всіх культур та 

нетерпимість до інших («чужих») культур етноцентристів зумовлює нагальну 

потребу в розробці ефективних моделей, метою яких є гармонізація культурних 

розбіжностей (див., наприклад, модель М. Беннета [Bennet 1998]). 

За твердженням учених, певні культурні моделі мислення та відчуття (зокрема 

вроджені) не повністю піддаються вербалізації та контролю волі, однак вони суттєво 

впливають на рішення людини щодо регуляції своєї поведінки й адаптації до 

оточуючого середовища. Такі моделі важко зникають у випадку, коли представник 

однієї культури потрапляє в іншу культуру. Зауважимо, що ступінь складності 

відмови від своєї культурної моделі залежить насамперед від того, наскільки 

культурно віддалені народи, в основі світосприйняття яких історично закладена певна 

базова парадигма пізнання світу (пор. культурні опозиції «язичник – християнин», 

«православний – католик», «християнин – мусульманин», «Схід – Захід» та ін.). 

Проблема інкультурації й акультурації у таких формах, як асиміляція, сепарація, 

маргіналізація та інтеграція, розглядаються вченими в аспекті формування 

багатокультуральної особистості.  

Інкультурація – неусвідомлене й усвідомлене засвоєння знань і досвіду матеріальної 

та духовної культури свого народу. 

Акультурація – усвідомлене засвоєння знань і досвіду матеріальної та духовної 

культури чужого народу. 

Інкультурація (термін М. Дж. Херсковіца) пов’язана безпосередньо з 

самоідентифікацією себе як представника певного етносу (пор. термін 

«культуралізація» К. Клакхона). Починається цей процес у ранньому віці, коли 



дитина наслідує культурну модель поведінки своїх батьків. Доросла людина 

критично сприймає інформацію, яка надходить уже не тільки від близьких, а й від 

соціальних інституцій – школи, ЗМІ, церкви тощо. 

Акультурація допомагає людині адаптуватися до чужих культурних кодів, але 

одночасно є соціальною проблемою багатонаціональних держав. Вирішення цієї 

проблеми залежить значною мірою від вектора політичного спрямування країни – 

тоталітарного чи демократичного. 

Культура за свою природою явище дифузне, тому взаємопроникнення 

елементів різних культур (див., наприклад, праці А. Дж. Тойнбі), яке називається 

культурною дифузією, характерне для всіх історичних епох. Суть такого культурного 

контакту визначає його кінцевий результат: рівнозначність культур чи домінування 

(можливо тимчасове) однієї культури. Культурна дифузія має специфічні формальні 

вияви. Наприклад, культурну дотичність американської та європейської культур у 

другій половині ХХ ст. назвали «вестернізацією». 

Специфіка акультурації виявляється через призму концепції «іншого», 

наприклад важливості позиції зовнішнього спостерігача, без якої неможлива 

семіотична ситуація, в якій знак виявляє себе як культурно специфічний. Кожну 

культуру по відношенню до іншої культури можна ідентифікувати як зовнішнього 

спостерігача, який включений у загальну семіотичну міжкультурну ситуацію і без 

якого неможливий вияв сутності інших культур. Крім функції пасивного 

спостерігача, «чужа» культура може виконувати культуртрегерську функцію. Як 

вважають, культуртрегерство доцільно розглядати саме в контексті глобалізації 

культур (світу). 

Культуртрегерство: (1) поширення культури (пор. культура-транслятор, 

вихідна культура / культура-приймач, культура призначення, цільова культура); (2) 

почуття своєї особливої історичної цивілізаторської місії, властиве націям, що 

протягом багатьох віків відігравали важливу роль у світовій історії та міжнародній 

політиці. 

Термін «культуртрегер» (нім. Kulturträger «носій культури») трактується, як 

правило, у значенні «освітянин, учитель, цивілізатор, місіонер, людина, яка працює 

для взаємопроникнення та взаємозбагачення культур» [Яценко 1999]. У зв’язку з 

культуртрегерством відносини різних культур можна розглядати в аспекті 

генеративної семантики, тобто як породжуючі потенції кожної культури по 

відношенню до іншої культури. Наприклад, на історію східнослов’янської культури 

ХІ–ХVII ст. великий вплив мали грецька, болгарська та частково латинська 

(романська) культури, що генерували, передусім, християнські релігійні концепти. 

Кожна культура відчуває на собі вплив інших культур, однак її самобутність 

проявляється в тому, що культура-приймач по-своєму інтерпретує запозичені смисли, 

які враховуються у процесі формування своєї оригінальної картини світу. 

Культрегерська місія певного народу відповідає теорії існування макрокультур, 

що ґрунтується на континентальному принципі виокремлення таких цивілізацій, як 

європейська, азійська, євро-азійська, американська, латино-американська та ін. 

Основою кожної макрокультури слугує певна мова (англійська, американський 

варіант англійської, іспанська та ін.). На рівні дискусії до цього часу обговорюється 

характер цивілізаційної місії багатьох народів-колонізаторів – хрестоносців у 

мусульманських країнах, німців у Прибалтиці, британців у Індії, французів у Африці, 

американців та іспанців щодо корінного населення дикого Заходу (індіанців) тощо. У 

праці Ж. Бодрийяра «Символічний обмін і смерть» міститься думка проте, що 



володарем світу виявляється той, хто володіє універсальною системою символів 

відмінностей. Народи, які не сприйняли таку систему та не поступилися своєю 

специфікою, зникли на карті світу (наприклад, алакулуфи з Вогняної землі) [Бодрийяр 

2000]. 

У соціальній і етнографічній філософії невирішеним залишається питання ролі 

західних цивілізацій (зокрема європейських) із їхнім прагненням нав’язати багатьом 

народам свої системи державного управління та релігії. Представники багатьох 

культур Сходу до цього часу не сприймають, наприклад, такі тенденції європейського 

розвитку, як домінування світського, а не релігійного в суспільному житті, 

відторгнення історичних традицій, пріоритетність раціонального, а не духовного 

тощо. 

Смисли, що запозичені з чужої культури, проходять період адаптації, після чого 

частина з них закріплюється в первинному або трансформованому вигляді в 

колективній свідомості представників культури-приймача як активні складові 

концептів, а інша частина переходить в пасивну (сутінкову) зону відповідного 

інформаційного поля. У першому випадку мова йде про процес ментального 

ізоморфізму, коли одна ментальність не вступає в протиріччя з іншим, чужинним 

типом мислення. У другому випадку значущі для культури-транслятора смисли не 

приживаються в культурі-приймачі. Наведемо приклад із історії східних слов’ян, які, 

прийнявши християнство разом із першими релігійними текстами, написаними 

грецькою мовою, почали усвідомлювати концепти грецької картини світу. Однак 

деякі з таких концептів не витримали перевірку часом. 

Занурення культур в політичні події сьогодення ускладнює налагодження 

міжкультурного діалогу. Тому в останній час активізувалися ідеї неурядового діалогу, 

заснованого на довірі, культурній компетенції високого рівня та толерантності. Це 

пов’язують із утопічною (на погляд багатьох) концепцією зміни (покращення) світу 

за рахунок створення співтовариств, куди входять представники різних 

віросповідань, субкультур тощо. Члени таких груп виступають організаторами 

регіональних і міжнародних конференцій, семінарів, навчальних курсів і тренінгів. 

Науковці різних гуманітарних напрямків, закрема філологи і культурологи, 

обговорюють питання поліпшення інтеркультурного спілкування на науково-

практичних конференціях різного рівня. Одним із важливих питань таких зустрічей є 

адекватність мовного перекладу. 

Проблема адекватності вербального та невербального перекладу 

Завдяки тенденції останнього часу до розширення кордонів мультикультурного 

(мультимовного) простору ми все частіше звертаємося до рекомендацій щодо 

перекладу іншомовних повідомлень (текстів, дискурсів). Якщо на рівні значень такий 

переклад може бути більш-менш адекватним, то на рівні трансляції культурних 

смислів він являє собою складне комунікативне завдання, вирішення якого залежить 

від нівелювання асиметричності різних комунікативних континуумів. Таким чином, 

проблема адекватності вербального та невербального перекладу – одна з 

найактуальніших проблем міжкультурної комунікації. 

Для мовного міжкультурного спілкування характерні дві основні комунікативні 

ситуації: «живе» спілкування на рідній або іноземній мові й спілкування через 

перекладача. Проблема полягає в тому, що функціонал перекладача письмових 

текстів, зокрема художніх, як правило, обмежується вмінням правильно граматично 

й стилістично передати іншою мовою зміст оригіналу. Тенденції в міжкультурній 

комунікації останнього часу свідчать про зміну перекладацьких пріоритетів. 



Сучасний перекладач повинен виконувати роль культурного медіатора, який 

транслює не тільки мовні інокультурні одиниці, а й фонові знання, що дозволяють 

адекватно сприймати широкий культурний контекст (наприклад, за допомогою 

коментарів до текстів), а також базові культурні концепти. С. Воркачов упевнений, 

що перекладач «повинен бути як мінімум «бікультурним», і це «дозволить йому при 

«трасляції» лінгвоконцептів співвідносити значення імен-квазіеквівалентів із їхнім 

контекстуальним змістом, причому контекст тут прагне до нескінченності й у своїй 

межі може бути рівнозначний контексту культури в цілому» [Воркачев 2005: 76–83]. 

Професор П. Осіпов, досліджуючи проблему перекладу оригінального тексту 

на іноземну мову, робить такі висновки: «Схожість (або несхожість) перекладу 

детермінована комунікативною ситуацією, в якій знаходиться перекладач. <…> Про 

адекватність перекладу можна говорити лише в міру того, яку конкретну уяву 

перекладач має про ситуацію перекладу, і як він спроможний ідентифікувати себе як 

мовно діючу особу через цю свідомість. Однією з передумов досягнення адекватності 

перекладу мусить бути холістичний підхід до тексту, тобто поняття цілісності тексту 

по відношенню як до оригіналу, так і до перекладу. Цілісність означає при цьому 

певне когерентне утворення, окремі конституенти якого підпорядковані значенню 

цілого. Значення конституентів може бути визначено лише з їхнього контексту в 

порівнянні з цілим текстом. Це стосується як безпосередньо лексико-семантичних 

одиниць тексту, так і тлумачення окремих лінгвокраїнознавчих понять і реалій, що 

виражають певні культурно-специфічні відносини і зв’язки» [Осіпов 2005: 52–53]. 

Наближення до «чужої» картини світу, яке можливе насамперед завдяки 

вивченню іноземної мови, а також дослідженню культурних надбань іншого народу, 

здійснюється з урахуванням культурних аналогій, еквівалентності інформаційних 

знаків, наявності смислових лакун і зіянь тощо. Однак, на жаль, це всього лише 

наближення. Про неможливість повного порозуміння з людиною іншої культури 

Р. Кіплінг так пише у вірші «Чужинець»: 
Чужинець біля воріт,  

Впустити його, чи ні? 

Говорить до мене чужими словами  

Ніяк не збагнуть мені 

Те, що за обличчям, очима, губами,  

Що там у душі на дні? 

А це ось вам – мій народ… 

А хто його зна який! 

Та люди ці брешуть, як сам я брехав би,  

Тому то він зветься мій, 

Тому то гуртом і неправду і правду  

З’ясуємо ми самі. 

Суттєвий обсяг культурологічної інформації, важливої для усвідомлення фрагментів 

чужинної культури, завжди втрачається у процесі перекладу паремій і фразеологічних 

зворотів. Найпоширенішими стратегіями та методами перекладу таких одиниць є 

описовий переклад, метод калькування, підбір фразеологічного аналогу, 

контекстуальна заміна та ін. Наведемо приклад стратегії підбору еквівалентних 

фразем на матеріалі української, німецької та російської мов: укр. лаятися на чому 

світ стоїть, лаятися як вантажник; нім. fluchen wie ein Landsknecht «сильно 

лаятися» (буквально «лаятися як ландскнехт»), fluchen wie ein Bierkutscher «лаятися 

як візник пива»; Ключовими словами для порівняння та показу національної 

специфіки у структурі фразеологізму є назви за родом діяльності: нім. Landsknecht 

«німецький найманий піхотинець ХV–ХVII ст., буквально «слуга країни»), укр. 



вантажник, тітушка, Саме перераховані представники соціальних низів потрапили 

в контекст негативно конотованого поняття «лайка», однак їхня приналежність до 

різних професійних груп уможливлює демонстрацію культурних розбіжностей і 

самобутності національної картини світу. 

Перекладачу складно декодувати іншомовні слова, що містять у собі етнокультурні 

смисли. Такі мовні одиниці (часто експресивно марковані) відбивають культурно-

соціальний досвід народу (називають побутові реалії, номінують артефакти, елементи 

традицій та укладу життя), а також кодують особливості національної психології та 

національного характеру. Цікава думка про безпосередній зв’язок безеквівалентної 

лексики (те, що не перекладається іншою мовою) з базовими концептами культури. 

Саме такий лексикон слугує основою списку фундаментальних національно-

культурних концептів 

Труднощі вербального перекладу посилюються специфікою невербального 

культурного коду. Спеціалісти у галузі комунікації вважають, що під час спілкування 

більша частина інформації передається за допомогою невербальних засобів: жестів, 

міміки, рухів тіла, манери триматися тощо. Саме такі засоби транслюють правдиві, 

спонтанні та щирі повідомлення. Під час міжкультурного спілкування семантика 

подібних знаків стає особливо значущою в ситуації, коли виникає мовний бар’єр. 

Причиною неправильної інтерпретації невербаліки є уподібнення «чужого» знака 

аналогічному «своєму», який використовується в іншому значенні (приклад: подвійне 

декодування кивка голови, що означає «так» у більшості європейських культур, а в 

Болгарії має протилежне значення «ні»). Вважається, що не існує універсальних 

міжкультурних невербальних знаків, хоча, безумовно, можна виокремити групи 

культур, у яких один і той самий знак тлумачиться однаково. 

Довести цю думку можливо, наприклад, за допомогою теорії когнітивної 

метафори, зокрема орієнтаційної, одним із положень якої є твердження, що людина 

керується у своїй поведінці універсальними просторовими схемами, використовуючи 

насамперед орієнтації «верх/низ», «правий/лівий», «внутрішній/зовнішній», 

«передній/задній», «центральний/периферійний» і т. ін. Генеза локальних моделей 

пов’язана з осмисленням свого тіла як вихідного природного інформаційного коду 

універсального характеру. Опертя на бінарний код як базову ланку культурної 

струтури уможливили праці з соціальної антропології К. Леві-Стросса, який за 

допомогою міфологічної моделі продемонстрував переваги структурного підходу до 

культурної комунікації. 

Відповідно до теорії Дж. Лакоффа і М. Джонсона, когнітивні метафори, що 

визначають верхні та праві структури, співвідносяться з такими поняттями, як 

«добро», «свідомість», «Бог», «душа», нижні та ліві – з ідеями «зла», «несвідомого», 

«гріховності» тощо. Автори концепції, спираючись на дослідження просторових 

метафор У. Надєма, пишуть: «Подібні орієнтаційні протиставлення витікають із того, 

що наше тіло має певні властивості й функціонує певним чином у фізичному світі, 

який нас оточує. Орієнтаційні метафори надають поняттю просторову орієнтацію…». 

Дослідивши орієнтаційні метафори на матеріалі англійської мови, учені дійшли 

висновку, що «головні орієнтаційні шкали... є спільними для всіх культур, однак види 

орієнтації, прийняті для конкретних понять, і роль орієнтаційних принципів, із 

позиції їхньої важливості, варіюють від культури до культури» [там само]. 

Не тільки християнська культура православ’я визначає праву сторону (тілесно 

– руку, ногу) як позитивну, правильну. У мусульманському світі права рука також є 

ритуально чистою. Ліва орієнтація, відповідно до релігійних настанов, – негативна, 



грішна, права – праведна. Добро асоціюється з правою стороною, зло – з лівою. 

Використання у спілкуванні (зазвичай несвідомо) таких просторових схем набуває в 

міжкультурній комунікації оцінного характеру. 

Невербальні відмінності стосуються всіх форм несловесної комунікації: 

проксеміки, кінесики, такесики тощо. Наведемо приклади. У різних культурах 

визначення оптимальної дистанції спілкування базується на просторових табу та 

імперативах: слов’яни спілкуються на відстані руки, а дружні стосунки 

підкреслюють, наближаючись один до одного, араби під час розмови знаходяться 

близько один від одного, жителі Північної Америки – на певній відстані. 

Зустрічаючись, ми, зазвичай, дивимося співрозмовнику в очі, однак в Азії прямий 

погляд вважається непристойним. Велике значення у спілкуванні мають жести руки: 

рукостискання (пор. інтенсивність стискання американця та, наприклад, японця), 

символічні знаки (знак V, піднятий вказівний палець, великий палець, зімкнені в 

кільце великий та вказівний пальці). 

Деякі народи надають великого значення іншим частинам тіла. Так, на острові 

Фіджі, зустрічаючись, члени племені обнюхують один одного. Дотики та поцілунки 

під час комунікації недопустимі в азійських країнах. Європейці сприймають ці прояви 

як доброзичливість, але «дозування» таких знаків може бути різним: у Східній Європі 

до них ставляться більш стримано. Італійці використовують експресивні жести навіть 

у нейтральній за змістом розмові. Суворі північні народи скупі на вираження емоцій. 

Уклін як форма привітання обов'язковий у японській та китайській культурі. 

Європейці, вітаючись, можуть лише злегка кивнути головою, а уклін у побутовому 

контексті може набувати іронічного чи саркастичного значення. Японський уклін 

(одзиги) має три види та відображає характер соціальних стосунків між чоловіками 

та жінками, батьками та дітьми, братами та сестрами, вчителем та учнем тощо. 

Таким чином, проблема невербального перекладу не менш важлива, ніж 

проблема мовного перекладу. Її вирішення залежить від підвищення 

загальнокультурного рівня кожної людини та покращення підготовки фахівців у 

галузі перекладознавства саме щодо специфіки невербального спілкування з 

іноземцями. 
 

 

 

ТЕМА 4. РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ.  

 

1. Культура й суспільство  

2. Вплив  інтернаціоналізації й глобалізації на суспільство.  

3. Приклади культурних відмінностей.  

4. Особливості взаємодії культур. 
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Комунікація  –  це  специфічна  форма  людського  спілкування.  Маючи змістовні 

властивості сфери духовного життя, вона є у той же  час  показником  системної  

якості  останньої.  Сама  культура,  при  цьому,    розглядається  як  динамічна  система  

функціонування  інформації.  Культурні  цінності  відіграють  роль  певних  

інформаційних сигналів, що поширюються у суспільстві у знаковій,  символічній  та  

образній  формі.  У  процесі  спілкування  культурні  цінності  сприяють  передачі  

життєвого  досвіду  всередині  й  між  поколіннями.  Таким  чином,  обмін  духовними  

цінностями  виявляється  головним  змістом  у  процесі  розвитку  культури  

суспільства.   

Культура  є  важливим  атрибутом  людських  співтовариств,  що  охоплює 

частину перетвореної ними природи. У цю частину входять  насамперед  рекурсивні  

елементи  останньої  як  матеріального,  так  і  ідеального  (інформаційного)  

характеру,  причому  рекурсія  повинна  відбутися  в  більшості  або  у  значної  

кількості  членів  відповідного  суспільства протягом життя декількох поколінь.  

Причинами  підвищеної  уваги  до  міжкультурної  комунікації  є  насамперед якісні 

зміни у загальнолюдській цивілізації, які отримали  назву інтернаціоналізації і 

глобалізації. Вони є об’єктивними у тому  розумінні,  що  складають  зовнішні  умови  

життя  людей  і  мало  залежать від їхньої особистої волі.  

Ці зміни пов’язані з:   

•  необхідністю  економічної  кооперації  (утворення  міжнародних  економічних  

зон,  мультинаціональних  концернів,  спільних  підприємств і т.п.);   

• наростанням  проблем,  для  рішення  яких  потрібне  інтернаціональне 

співробітництво (ядерна загроза, парниковий ефект,  забруднення навколишнього 

середовища, СНІД і т.п.);   

•  політичною  інтеграцією  (утворення  військово-політичних  і  політичних 

блоків, міжнародних організацій, партійних блоків і т.п.);   

•  культурною  й  спортивною  інтеграцією  (міжнародні  змагання,  фестивалі, 

гастролі, турне і т.п.);   

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Воротняк%20Л$


•  виникненням  світових  транспортних  мереж  (повітроплавання,  автомобільне 

й залізничне сполучення і т.п.);   

•  розвитком  світових  інформаційних  мереж  (короткохвильове  радіомовлення, 

Інтернет, супутникове телебачення і т.п.);   

• збільшенням демографічної мобільності населення (переїзди у  зв’язку  з  

пошуками  роботи,  економічна  і  політична  еміграція,  масовий туризм і т.п.).  

Поступово  весь  світ  змінюється  на  кшталт  західної  цивілізації.  Навіть  слово  

„модернізація”  сьогодні  є  замаскованим  значенням  слова „вестернізація”.  

Україна теж утрачає своє обличчя, коли вулиці  її  вкривають  “шопи”  та  інші  

західні  слова.  Ми  не  знаємо,  й  не  відчуваємо,  якими  можуть  бути  наслідки  

суцільної  американізації  нашого  кіноекрану.  Адже  ми  сьогодні  щодня  маємо  

змогу  переглянути на телебаченні десятки американських фільмів, а кожен  із них 

несе чужий варіант культури, чужий погляд на світ. По наших  дітях  уже  видно,  що  

вони  не  мають  своїх  героїв,  вже  відбулася  вестернізація.  І  „Том  і  Джері”  стали  

більше  знайомими,  ніж,  наприклад, Івасик-Телесик.   

Сьогодні  тільки  Японія  виявилась  найбільш  здатною  зберегти  свій 

культурний устрій на тлі високого рівня виробництва, тоді як усі  інші  країни  

поступово  у  тій  або  іншій  мірі  перейшли  до  західних  моделей цивілізації. Проте 

у кожній країні все одно залишились свої  культурні  особливості,  що  впливають  на  

процеси  комунікації.  У  кожної  культури  своя  логіка,  своє  уявлення  про  світ.  Те,  

що  значимим  для  однієї  культури,  може  бути  несуттєвим  для  іншої.  Тому  

важливо  завжди  з  повагою  ставитись  до  партнера  у  переговорах,  який  є  

представником  іншої  культури.  Він  дійсно  інший,  і  це  його  право.  Ваша  повага  

до  нього  полягає  не  тільки  в  зацікавленості, але й у знанні особливостей життя 

його країни. У вас  навіть можуть бути різні пріоритети щодо їжі, одягу і т.п. 

Розглянемо  відмінності у тлумаченні часу й простору в різних культурах.  Час.  Якщо  

західна  культура  чітко  вимірює  час,  і  запізнення  розглядається  як  провина  

(згадаймо  „Точність  –  увічливість  королів”), то у арабських країнах, у Латинській 

Америці та в деяких  країнах  Азії  нікого  не  здивує  запізнення.  Ви  не  маєте  права  

поспішати,  бо  виникне  культурний  конфлікт:  араби  розглядають  уживання  кави  

й  розмови  як  „роблення  чогось”,  натомість  американці  вважають  це  марнуванням  

часу.  Відповідно  араби  розглядають  точні  терміни  як  особисту  образу.  Ефіопи  

сприймають  те,  що  довго  робиться,  як  дуже  престижну  справу:  чим  довше,  тим  

краще.  Простір. Латиноамериканці та європейці розмовляють у звичній  обстановці  

на  різній  відстані  один  від  одного.  Якщо  будуть  розмовляти  представники  цих  

двох  культур,  то  латиноамериканець  намагатиметься  стати  на  свою  відстань  і  у  

європейця  виникатиме  відчуття  вторгнення  до  його  особистої  зони.  Він  одразу  

намагатиметься  відсунутися.  У  відповідь  латиноамериканець  знову  

наближатиметься.  Тому  європеєць  буде  сприймати  його  як  людину  агресивну.  

Американець  у  Латинській  Америці  виходячи  у  типовий  двір,  відчуває себе 

замурованим, бо у нього двір не має навіть паркану.   

Відповідно  різні  культури  використовують  різну  невербальну  комунікацію. 

Наприклад, у межах негритянської культури Америки є  неввічливим дивитися просто 

в очі вчителеві. Є також свої варіанти  вираження  образи:  особливою  ходою,  

особливим  рухом  очей.  Людина іншої культури цього навіть не помітить.  Різні 

погляди мають народи й на ієрархічні взаємини. Китай та  Японія  їх  дуже  

поважають,  натомість  американці  намагаються  продемонструвати рівність.  Західні  

бізнесмени  намагаються  проводити  свої  переговори  у  конфіденційній атмосфері, 



віч-на-віч. Водночас в арабській культурі  у кімнаті, де відбуваються переговори, 

майже завжди присутні інші  люди,  і  на  ваше  прохання  поговорити  в  інших  умовах  

араб  лише  наблизить до вас свою голову.   

Західна  і  східна  культури  мають  різні  погляди  на  цінності.  Це  ілюструє 

такий приклад. Ви пливли на кораблі з дружиною, дитиною  й  матір’ю.  Корабель  

почав  тонути.  Ви  можете  допомогти  одній  людині.  Хто  це  має  бути?  В  західній  

культурі  60%  рятуватимуть  дитину, 40% –дружину. Й жоден не рятуватиме свою 

матір. У східній  культурі  100%  врятують  свою  матір.  Це  пояснюється  тим,  що  

ви  завжди можете одружитися знову, знову мати дітей, але ніколи в вас  вже не буде 

іншої матері. До речі, українське звертання на „Ви” до  матері теж, мабуть, має 

особливе походження.  Отже,  реально  ми  побачили  культуру  як  таку,  що  надає  

нам  багато можливостей для побудови комунікації. Якщо додати сюди й  різні  мови,  

то  перед  нами  постануть  різні  картини  світу.  У  нас  так  багато різного, що це 

парадоксально зближує нас.  

Культури можуть  змінюватися  впродовж  сторічь,  і  тоді  для  нас  стають  

незрозумілими  книги, написані мовою, яку ми знаємо.  Різні  культури  мають  різні  

правила  поведінки  при  обміні  інформацією. Представник східної культури, що є 

більш закритою у  порівнянні з західною, може довго приймати рішення, як це 

роблять,  наприклад, японці або китайці. Ті самі японці мають ще одну цікаву  

особливість, що вводить в оману бізнесменів, - вони принципово не  можуть  сказати  

категоричного  „ні”,  наполегливо  вигадуючи  різні  ввічливі формулювання. Вони 

намагаються не заперечувати, бо це не  є ввічливим.  Коли  культури  знаходяться  

поруч,  одна  з  них  може  поглинути  іншу. Так, цікаві дослідження, наприклад, 

уявлень про жіночу красу в  американському  суспільстві  показали,  що  білі  

американці  й  американські  негри  вже  мають  одні  ідеали.  Але  відповідно  це  

створює конфліктну ситуацію для афро-американців, бо саме для  них  існують  деякі  

бар’єри  щодо  їхнього  потягу  до  білого  ідеалу  жіночої краси. Отже, навіть злиття 

культур теж може приховувати в  собі конфліктність.  В цих умовах можуть бути  

корисними відповідні довідники, що  видаються    для  бізнесменів.  У  них  ті  чи  інші  

характеристики  культури  підкреслюються,  щоб  уникнути  прикрих  помилок  при  

веденні  переговорів.  Але  потрібно  розуміти  їхню  обмеженість,  поверховість  і  

тим  самим  малу  цінність  для  спеціалістів  із  міжнародних відносин.  Безліч  

проблем  виникає  й  у  випадку  неадекватного  перекладу.  Для нас є незрозумілим 

багато реалій західного або східного життя,  тому  переклад  часто  супроводжується  

коментарями.  Тобто  перед  нами  не  просто  інша  культура,  а,  без  перебільшення,  

інший  світ.  Важливим є принциповий вибір об’єкта, який би давав змогу ввійти  до  

цього  іншого  світу.  Якщо  ми  робимо  висновки  щодо  національного характеру на 

основі аналізу улюблених цим народом  казок,  то  ми  повинні  розуміти,  чому  ці  

казки  є  улюбленими  й  які  елементи  цих  казок  є  найважливішими  для  читачів  і  

слухачів.  Взагалі, таке розуміння має кілька рівнів, і в ньому легко досягаються  

тільки найперші уявлення.   

Сьогоднішній  світ  не  може  замикатися  в  межах  однієї  країни,  тому  будь-

які  фахівці  повинні  бути  готовими  до  роботи  й  на  закордонну  аудиторію.  Тим  

більше,  що  теоретична  наповненість  таких  дисциплін,  як,  наприклад,  теорія  

переговорів,  дозволяє  одержати  ефективні  навички  керування  комунікацією  й  для  

внутрішньої  аудиторії.  Однак  один  із  істотних  висновків  полягає  у  тому, що 

процеси переробки інформації у багатьох випадках мають  національні  

характеристики.  Тому  підготовка  інформації  для  західного читача повинна більше 



враховувати його особливості, ніж  це має місце сьогодні. Ми часто перебільшуємо 

близькість між собою  й аудиторією, і не в змозі побачити реальні відмінності.  

 

 

ТЕМА 6. МІЖКУЛЬТУРНІ КОНФЛІКТИ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ РІЗНОВИД 

КОМУНІКАЦІЇ. СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. 

 

1. Типи та етапи розвитку міжетнічних відносин. 

2. Етноконфлікти. Поняття, форми, стадії, види, мотиви етнічних конфліктів. 

3. Чинники та шляхи врегулювання етнічних конфліктів. 

4. Причини конфліктів у міжкультурній комунікації. 

5. Стилі поведінки при конфліктах. 
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Зіткнення культур можна розуміти як особливий різновид культурного контакту, під 

час якого відбувається конфронтація індивідів і груп, які відзначаються суттєво 

відмінними культурними рисами, що в сукупності становлять їх специфічні культурні 

ідентичності. Зіткнення культур може протікати по-різному в різних сферах 

суспільного життя. Загалом можна ствердити, що воно міститься у ситуаціях між 

зустріччю, зрозумінням, порозумінням і толерантністю з  одного боку та конфліктом, 
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нерозумінням, відсутністю порозуміння й упередженнями з іншого. Отже, зіткнення 

культур має як конфліктогенний, так інтолерантнісний аспект. Чинниками, які, 

зазвичай, стають безпосередніми причинами протистояння між культурними 

групами, є нерівний доступ до колективних благ економічного або політичного 

характеру (напр., можливість впливати на політичні рішення на даній території, 

громадянські права і свободи, право вживати власну мову, сповідувати власну віру й 

релігійні символи), а не тільки сама відмінність культурних ідентичностей. 

  Під міжетнічними відносинами розуміється вся сукупність відносин і взаємодій 

представників різноманітних етносів один з одним на міждержавному, 

внутрішньодержавному и побутовому рівнях.  

   Міжетнічні відносини можуть бути засновані на конкуренції, під якою розуміються 

відносини суперництва між етносами на право володіння необхідними для їх 

подальшого економічного розвитку і життєдіяльності ресурсами. Міжетнічні 

відносини на міжособистісному рівні, або на рівні індивідів, розуміються як 

відносини двох людей, які належать до різних етносів. 

Міжособистісні відносини на рівні індивідів мають наступні особливості: 

– Взаємодія двох індивідів є взаємодією двох етнічних груп. 

– На характер цієї взаємодії часто впливають установки і   стереотипи, які 

можуть впливати як позитивно, так і негативно. 

– Стереотипи, які є по відношенню до етнічної групи, автоматично 

переносяться на конкретного індивіда. 

4-ри типи поведінки пов’язаних з міжособистісною взаємодією: 

 Конформний – коли людина орієнтується на стереотипи і цінності іншого 

етносу і його культури  

 Націоналістичний – коли людина заперечує або не приймає цінність всіх 

культур,крім культури свого етносу, і для неї завжди важливіші інтереси і 

цінності свого народу  

 Маргінальний – коли людина коливається між двома культурами і часто така 

поведінка являється результатом проживання в такому місці, де стикаються 

культури декількох етнічних груп, які і впливають на формування у індивіда 

етнічної приналежності.  

 Посередницький тип – коли людина, так би мовити, синтезує в собі вплив двох 

культур і частіше за все така поведінка обумовлена довготривалим 

проживанням і взаємодією індивіда з обома культурами, які в результаті стають 

для нього однаково близькими і рідними. 

Основними формами конфліктів є: боротьба та війна.  

Стадії етнічних конфліктів ті їх види: 

Стадії протікання міжособистісних конфліктів ґрунтуються на тому чи іншому 

рівні міжетнічної напруги.  

 У зв’язку з цим можна виділити наступні стадії протікання міжетнічного 

конфлікту: 

– Латентна або прихована стадія, коли міжетнічна напруга присутня на 

мінімальному рівні. 

– Початок конфлікту – перехід від латентної фази до початку конфлікту.  

– Ескалація конфлікту – зростання міжетнічної напруги.  

– Насильницьке протікання конфлікту – напруга на максимумі.  



– Рівновага або баланс сил – стадія виникає в тому випадку, якщо 

продовження конфлікту силовими методами неможливе, але ще не 

відбувається ніяких інших дій задля досягнення згоди.  

– Інтеграція – вирішення конфлікту.  

– Розрив мирної угоди – основа для нового конфлікту. 

 

 Виділяють наступні види міжнаціональних конфліктів: 

 

 Соціально-економічні – зумовлені безробіттям, затримкою і не виплатами 

зарплат тощо.  

 Культурно-мовні, які пов’язані з захистом, відродженням і розвитком рідної 

мови, національної культури і гарантованих прав національних меншин. 

 Етнодемографічні – виникають в результаті швидкого змінення 

співвідношення чисельності населення у зв’язку з міграцією біженців, 

вимушених переселенців.  

 Історичні – специфічна взаємодія етносів в минулому (історична пам'ять 

народів).  

 Міжрелігійніні – віросповідання.  

 Ціннісні – національні цінності і важливі життєві установки в сфері 

міжособистісних відносин.  

Мотиви етнічних конфліктів: 

– Реалізація етносом свого права на самовизначення.  

– Конкуренції, на яких засновані зіткнення керуючих національних еліт в 

економічній і політичній сферах.  

– Дискримінації,коли конфлікт обумовлений незадоволеністю етносу в 

результаті порушення його прав, свобод і законних інтересів.  

– Національно-територіальні мотиви – бажання повернути території 

проживання.  

– Відстоювання власних цінностей – зіткнення національних цінностей 

конфліктуючих етносів.  

Шляхи врегулювання конфліктів 

Виділяють три основних шляхи розв'язання етнічних конфліктів: 

1) застосування правових механізмів  (за допомогою зміни законодавства, зміни 

соціальної структури); 

2) переговори - основна форма участі психологів у конфліктологічній службі - 

посередництво під час проведення переговорів з суб'єктами конфліктів;  

3) інформаційний шлях, який передбачає: 

– взаємний обмін інформацією між групами за дотримання умов, які 

сприятимуть зміні ситуації. Психологи повинні брати участь у виборі 

способів подачі інформації у ЗМІ при висвітленні гострих конфліктів; 

– підвищення психологічної компетентності представників конфліктуючих 

груп за допомогою ознайомлення з соціально-психологічною 

інформацією, що сприяє появі таких уявлень про процеси, які 

зумовлюють вплив на міжетнічні відносини; психологічне розуміння 

конфлікту; 

– передача інформації про схоже та відмінне між різними культурами та їх 

представниками. 



. У міжкультурному спілкуванні причинами комунікативних конфліктів можуть 

виступати не тільки культурні відмінності, але і питання влади або статусу, соціальне 

розшарування, конфлікт поколінь і т.д., а також надмірне акцентування відмінностей 

між протиборчими сторонами, що може приймати форму протиставлення власної 

етнічної групи іншій групі . 

У реальному житті «чисто» міжкультурні конфлікти не зустрічаються. Реальні 

відносини припускають наявність безлічі взаємопроникаючих конфліктів, і було б 

помилкою вважати, що в основі будь-якого конфлікту між представниками різних 

культур лежить незнання культурних особливостей партнера по комунікації. Тому не 

варто плекати ілюзій щодо того, що одне лише знання культурних відмінностей є 

ключем до вирішення міжкультурних конфліктів. 

    Існує безліч визначень понять «конфлікт». Найчастіше під конфліктом розуміється 

будь-який вид протиборства чи розбіжності інтересів. У міжкультурній 

комунікації  конфлікт  розглядається не як зіткнення чи конкуренція культур, а як 

порушення комунікації. У ситуації міжкультурної напруженості або конфлікту 

спостерігається надмірне акцентування відмінностей між протиборчими сторонами, 

що може приймати форму протиставлення власної етнічної групи іншій групі. Будь-

який конфлікт можна врегулювати або значно послабити, якщо дотримуватися 

одного з наступних стилів поведінки:  

– Змагання – «рацію має той, хто сильніший» – агресивний, що не прагне до співпраці 

стиль. Коли одна зі сторін з великим завзяттям досягає своєї мети і прагне діяти в 

своїх інтересах незалежно від того, який вплив це справляє на інших. 

Підпорядкування однієї сторони іншою. 

– Співпраця – «давайте вирішимо це разом» – прагнення вирішити проблему, з'ясувати 

розбіжності, в конфлікті є стимул до конструктивних рішень. Підсумкове рішення 

влаштовує обидві сторони. 

– Відхід від конфлікту – «дайте мені спокій» – один з учасників конфлікту сподівається, 

що він вирішиться сам собою. Конфліктна ситуація затягується, ніколи не досягає 

піку. 

– Поступливість – «тільки після вас» – одна зі сторін конфлікту ставить інтереси 

партнера вище своїх, щоб його залагодити. Передбачає поступливість, 

підпорядкування і податливість. 

– Компроміс – «давайте підемо назустріч один одному» – обидві сторони конфлікту 

йдуть на взаємні поступки, шляхом переговорів, взаємовигідних варіантів. 

    Відзначимо ті аспекти конфлікту, які безпосередньо пов'язані з проблемою 

міжкультурного спілкування.  

  Конфлікт має динамічний характер і виникає в самому кінці низки подій: стан речей 

–> виникнення проблеми –> конфлікт. При виникненні конфлікту відносини між 

комунікантами не припиняються, а скоріше відхиляються від наявної моделі 

комунікації та подальший розвиток відносин можливе як в позитивному напрямку, 

так і в негативному. 

Виділяють три основні групи причин комунікаційних конфліктів: 

 особистісні причини – яскраво виражені норовливість і честолюбство, фрустровані 

індивідуальні потреби, низька здатність або готовність до адаптації, пригнічена 

злість, незговірливість, кар'єризм, жага влади або сильне недовіру. Люди, наділені 

такими якостями, часто викликають конфлікти; 



 соціальні причини – сильно виражене суперництво, недостатнє визнання здібностей, 

недостатня підтримка чи готовність до компромісів, які суперечать цілі та засоби для 

їх досягнення; 

 організаційні причини – перевантаження на роботі, неточні інструкції, неясні 

компетенції або відповідальність, що суперечать один одному цілі, постійні зміни 

правил і приписів для окремих учасників комунікації, глибокі зміни або 

переструктуризація укорінених позицій і ролей. 

 

ТЕМА 6. МІЖКУЛЬТУРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СПОСІБ ПОРОЗУМІННЯ. 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 

 

1. Сутність толерантності.  

2. Повага до особливостей іншої культури, його ідентичності.  

3. Толерантність - ціннісна й поведінкова складова особистості.  

4. Фактори, які потрібно враховувати для побудови успішної міжкультурної 

комунікації. 
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важливою умовою мирного співіснування. Поняття толерантності означає повагу, 

прийняття й правильне розуміння багатоманітності культур нашого світу, форм 

самовираження й прояву людської індивідуальності. Це те, що робить можливим 

досягнення миру й веде від ідеології насилля й війни до культури миру. Толерантність 

– це не поступ, не полегкість або потурання. Це, перш за все, активне ставлення, 

сформоване на основі визнання універсальних прав і свобод людини. Ні за яких 

обставин толерантність не може бути виправданням посягання на основні цінності. 

Толерантність повинні виявляти окремі особи, групи й держави.  

 Принцип толерантності в міжкультурної комунікації має на увазі повагу права 

кожної людини на збереження його індивідуальності і культурної своєрідності. 

Міжкультурна комунікація може бути успішною тільки при дотриманні 

толерантності, поваги права спілкуються на збереження і утвердження самобутності 

своєї культури. 

 Міжкультурна толерантність починається з толерантного комунікативної 

поведінки, яке пов'язане з формуванням ввічливості, мовного етикету,  

політкоректності та культури спілкування. Це означає - використання формул 

ввічливого поводження, а саме вмінню дати емоційну оцінку (висловити радість, 

задоволення, симпатію, розташування, задоволення, інтерес, схвалення, вміння 

заспокоїти когось), вміння висловити згоду, заохочення до дії, пропозиція допомоги, 

прийняття запрошення тощо. 

Кожен регіон багатоликий, і тому в сучасному світі найбільш актуальна 

проблема етнічної терпимості. Етнічна толерантність (гр. Ethnos - «рід», «плем'я», 

«народ» + лат. Tolerantia - «терпіння», «поблажливість») трактується сучасними 

дослідниками як особлива риса будь-якого етносу, як невід'ємний елемент структури 

етнічного менталітету, який орієнтується на терпимість , визнання легітимності 

«чужої правди». Формування толерантності відбувається через розвиток таких 

якостей, як стійкість до підвищених психологічних навантажень, до тривалого 

емоційного напруження, здатність швидко і вміло вирішувати особистісні та групові 

конфлікти, висока моральність, що дозволяє бути прикладом для наслідування. Три 

«Т» - Терпіння, Терпимість, Толерантність - ось формула міжкультурної комунікації. 

Практично кожна людина здатна інтуїтивно відрізняти хорошу поведінку від 

поганої, але ця якість людини не є вродженою, воно формується в процесі 

практичного спілкування людей і висловлює історичний досвід колективних та 

індивідуальних уявлень, почуттів і установок. У зв'язку з цим толерантність 

формується в міжкультурному спілкуванні, в якому відбувається виховання почуття 

поваги до інших народів, їх традицій, цінностей і досягнень, усвідомлення несхожості 

і прийняття всього етнічного та культурного різноманіття світу. В даному контексті 

моделлю толерантних відносин є таке суспільство, в якому панують свобода і 

толерантність до будь-якої думки. Толерантність - це взаємна свобода, яку люди 

використовують, щоб вірити і говорити те, що їм здається істиною, такому чином, що 

вислів кожним своїх вірувань і думок не несе ніякого насильства.  

Толерантність як імператив взаємодії народів і культур полягає в існуванні 

відмінностей - культурних, етнічних, расових, соціальних і ін. - в людських 

співтовариствах і повазі тих відмінностей, які є результатом природно-історичного 

розвитку, і не передбачає безумовну терпимості до соціальної нерівності в його 

крайніх проявах. Там, де групова належність збігається з класовою (тобто із 

соціальною нерівністю), «терпимість безумовно виключена», а коли відмінності 



культурного порядку збігаються з класовими відмінностями (соціальною нерівністю), 

нетерпимість набуває «особливо запеклий характер». 

Толерантний підхід в міжкультурної комунікації означає, що ті чи інші культурні 

особливості індивіда або групи - це лише одні з багатьох особливостей і вони не 

можуть підпорядкувати собі всі інші, і виступає як умова збереження відмінностей, 

як право на відмінність, несхожість, інакшість. При такому підході сприйняття чужої 

культури відбувається на основі порівняння елементів чужої культури з аналогічними 

елементами власної культури одночасно на раціональної і чуттєво-емоційній основі. 

Почуття людини розумінню або перешкоджають йому, встановлюють його межі. В 

ході цього порівняння відбувається вживання в світ чужої культури.   
    Сутність людини розкривається в соціальній взаємодії, що дає можливість 

виявляти повагу до оточуючих, підтримувати відкриті, позитивні стосунки з 

іншими, засвоювати комунікативні уміння культури управління емоціями і 

почуттями, володіння практичними навичками регулювання конфлікту. 

Виокремлюють такі:  

– толерантно-когнітивний етап передбачає процес мислення і пізнання, 

розуміння інформації і сприйняття настанов, явищ та подій з урахуванням їхньої 

толерантної сутності;  

– толерантно-емоційний етап спонукає до формування почуттів національної 

рівності, взаємної поваги культур, створення комфортного клімату внаслідок 

досягнення доброзичливих стосунків;  

– толерантно-мотиваційний етап активізує толерантну мотивацію поведінки, 

утверджуючи багатоманітність та неповторність культур та народностей;  

– толерантно-поведінковий етап реалізовується шляхом практичних навичок 

моральних настанов миролюбної поведінки в процесі взаємодії всіх суб’єктів 

комунікації. 

    Позитивне розуміння толерантності досягається через з'ясування її протилежності 

- інтолерантності, або нетерпимості, яка ґрунтується на переконанні, що твоя група, 

твоя система поглядів, твій образ життя стоять вище всіх інших. В основі 

інтолерантності лежить неприйняття іншого за те, що він виглядає, думає, надходить 

інакше. Нетерпимість породжує прагнення до панування і знищення, до відмови в 

праві на існування того, хто дотримується інших норм життя. Практично 

інтолерантність виражається в широкому діапазоні форм поведінки - від звичайної 

неввічливості, зневажливого ставлення до людей іншої національності та культури до 

етнічних чисток і геноциду, умисного і цілеспрямованого знищення людей. 

Основними формами прояву інтолерантності є: 

–  образи, глузування, вираження зневаги; 

–  негативні стереотипи, упередження, забобони, що грунтуються на негативних 

рисах і якостях; 

–  етноцентризм; 

–  дискримінація за різними підставами у вигляді позбавлення соціальних благ, 

обмеження прав людини, штучної ізоляції в суспільстві; 

–  расизм, націоналізм, експлуатація, фашизм; 

–  ксенофобія в формі етнофобії, мігрантофобії; 

–  осквернення релігійних і культурних пам'яток; 

–  вигнання, сегрегація, репресії; 

–  релігійне переслідування. 



У сучасному житті ці форми інтолерантності породжуються різними причинами, 

тому дуже актуальна проблема цілеспрямованого виховання толерантності. 

В умовах поліетнічності, багатомовності, полікультурності виховання толерантності 

багатопланове і має найчастіше характер полікультурної освіти, основними цілями 

якого є: 

– глибоке і всебічне оволодіння культурою власного народу як обов'язкова умова 

інтеграції в інші культури; 

– формування уявлень про різноманіття культур в світі і виховання позитивного 

ставлення до культурних відмінностей; 

– формування і розвиток умінь і навичок ефективної взаємодії з представниками 

різних культур; 

– виховання в дусі миру, терпимості, гуманного міжнаціонального спілкування. 

Основним освітнім принципом в досягненні зазначених цілей може служити принцип 

діалогу, який дозволяє з'єднувати в мисленні і діяльності людей різні, що не зводяться 

один до одного культури, форми поведінки і діяльності, ціннісні орієнтації. Таке 

значення діалогу обумовлено тим, що: діалог розглядається не тільки як евристичний 

прийому засвоєння будь-яких знань, але і як фактор, що визначає суть і сенс переданої 

інформації; він надає реальний практичний сенс взаємодії культур, які спілкуються 

між собою, і стає постійно діючою основою в розвитку і взаємодії культур. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


