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Атаманчук З. А. Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності

Метою наукової публікації є дослідження комунікативних аспектів туризму, його ціннісного впливу на людину та обґрунтування особливостей 
розвитку міжнародного туризму як шляху формування крос-культурної толерантності. У статті акцентовано увагу на культурних ціннос-
тях і ціннісних характеристиках міжнародного туризму, ролі комунікативної культури особистості як основної ланки концепції теоретичної 
моделі загальнолюдських цінностей, важливості дотримання принципів толерантності, що набувають усе більшого значення в сучасному сві-
ті в умовах глобалізації економіки, розвитку комунікацій, зростання мобільності, інтеграції, взаємозалежності та перетворення соціальних 
культур. Систематизовано підходи до аналізу туризму як соціального та культурного явища, виокремлено етапи комунікативного процесу. 
Проаналізовано зміст найбільш значущих документів у сфері міжнародного туризму, прийнятих за участі Всесвітньої туристської організа-
ції, де підкреслюється необхідність дотримання толерантних форм спілкування. Зроблено наголос на ролі міжнародних організацій у посиленні 
культурних зв’язків між народами, взаємозбагаченні культур внаслідок туристичного обміну, дотриманні принципів толерантності. На шляху 
до застосування в практиці налагодження міжкультурних комунікацій у міжнародному туризмі обґрунтовано дієвість таких методів, як: впро-
вадження адекватної системи акультурації, що передбачає такі типи комунікаційних зв’язків, як інтеграція, асиміляція, поділ, маргіналізація на 
рівнях емоцій, дій та пізнання; створення таких умов приймаючою стороною, які б сприяли підвищенню рівня задоволеності туристів шляхом 
налагодження постійного обміну інформацією, підтримки зворотного зв’язку, поширення серед відвідувачів контенту щодо перспектив розви-
тку об’єктів туристичної інфраструктури країни перебування. 
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Atamanchuk Z. A. The International Tourism Development as a Way to Formation of Cross-Cultural Tolerance
The scientific publication is aimed at exploring the communicative aspects of tourism, its value impact on humans, substantiating the peculiarities of the devel-
opment of international tourism as a way to formation of cross-cultural tolerance. The article accentuates on the cultural values and value characterizations of 
international tourism, the role of the communicative culture of the individual as the main link in the concept of the theoretical model of universal human values, 
the importance of adherence to the principles of tolerance, which are becoming increasingly important in the modern world in the context of globalization of the 
economy, development of communications, growth of mobility, integration, interdependence and transformation of social cultures. The approaches to analyzing 
tourism as a social and cultural phenomenon are systematized, the stages of the communication process are distinguished. The author analyzes the content of the 
most significant documents in the sphere of international tourism adopted with the participation of the World Tourist Organization, which emphasizes the need to 
adhere to tolerant forms of communication. The focus is placed on the role of international organizations in strengthening cultural ties between peoples, mutual 
enrichment of cultures as a result of tourist exchange, observance of the principles of tolerance. On the way to the application in practice of establishing intercul-
tural communications in international tourism, the article substantiates effectiveness of such methods as: introduction of an adequate system of acculturation, 
which involves such types of communication ties as integration, assimilation, division, marginalization at the levels of emotions, actions and cognition; creation 
of such conditions by the host party, which would contribute to increasing the level of satisfaction of tourists by establishing a constant exchange of information, 
maintaining feedback, disseminating content among visitors regarding the prospects for the development of tourist infrastructure of the host country.
Keywords: international tourism, culture, cultural values, communication, communication process, cross-cultural tolerance.
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У сучасному світі, який є відкритим і характери-
зується взаємозалежністю людських спільнот, 
релігій, культур, у людей в межах однієї систе-

ми формуються напрями діалогічної комунікації, ви-
никає інтерес до спільної діяльності, зацікавленість 
в історичній, культурній спадщині, особливостях 
функціонування простору глобального інформацій-
ного суспільства. Постійне бажання людини пізнава-
ти світ є поштовхом для розширення меж соціокому-
нікацій, вивчення специфіки інших культур, поведін-
ки представників цих культур у процесі знайомства 
з особливостями їхнього побуту, суб’єкт-об’єктних  
і суб’єкт-суб’єктних відносин, особливостями цін-
нісних орієнтирів тощо. Саме міжнародний туризм  
в умовах глобалізації стає чинником розвитку та роз-
ширення каналів крос-культурного спілкування, яке 
через соціальну взаємодію на індивідуальному та гру-
повому рівнях є потужним інструментом установлен-
ня діалогу між культурами.

Залучення до туристської активності різних 
прошарків населення планети збільшує та розширює 
кількість каналів крос-культурної комунікації, що 
сприяє взаєморозумінню народів, перетворенню ще 
«закритих» суспільств на більш відкриті, на такі, що 
поступово та добровільно залучатимуться до світо-
вого товариства, сприяючи тим самим інтеграції люд-
ства на засадах толерантності та гуманізму [1, c. 15].  
У сучасному світі дослідження туризму як соціаль-
ного та культурного явища становить великий нау-
ковий і практичний інтерес, що підкреслює актуаль-
ність публікації.

Вивченню комунікативної складової міжнарод-
ного туризму, ціннісних орієнтацій у туризмі, його 
ролі у крос-культурній комунікації присвячені пра-
ці таких вітчизняних дослідників, як: В. Воронкова,  

О. Ляхович, Я. Любивий, Д. Мусієнко, Е. Слободенюк, 
С. Соляник, Ю. Столбова та ін. Серед зарубіжних уче-
них дана проблема стала об’єктом наукового пошуку 
К. Антонюк, Н. Березницької, С. Богданової, М. Бахтін, 
С. Волкової, С. Гантінгтон, Ю. Дудник, О. Мартинен-
ко, О. Мошняги, В. Рогачьової та ін. Займалися ана-
лізом туризму та культури через призму позитивних 
і негативних сторін цієї взаємодії К. Кац, С. Гуттман,  
Г. Маршан, Р. Мелкін, М. Робінсон, Д. Уррі. Проте комп-
лексно дану проблему все ще розглянуто недостатньо. 

Метою статті є дослідження комунікативних 
аспектів туризму, його ціннісного впливу на людину 
та обґрунтування особливостей розвитку міжнарод-
ного туризму як шляху формування крос-культурної 
толерантності.

Відносини між суспільствами, окремими людь-
ми, групами людей базуються, перш за все, на 
взаємовпливі культурних цінностей, їх взаємо-

дії. Саме культурні цінності виступають генератором 
впровадження в практику спілкування людей тих чи 
інших знань, ідей незалежно від сфери туристичного 
спілкування – побутової, навчальної, бізнесової, по-
літичної тощо.

Культурні цінності – це фундаментальні світо-
глядні засади життєдіяльності будь-яких людських 
спільнот та їхні історичні, інституційні форми й об-
сяги: від великих культур давнини та сучасності, від 
країн чи регіонів, носіїв цих культур до виокремлених 
у них осередків, етнічних, соціальних, релігійних груп 
і середовищ [2]. Саме ціннісні орієнтації виконують 
складні та різнобічні світоглядні, соціальні та регуля-
тивні функції. 

Цінності та ціннісні орієнтації в туризмі – пред-
мет концепції туристської аксіології, до завдань якої 
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належить відображення в понятійний спосіб цінніс-
ного значення туристських подій та акцій, вибору 
людиною орієнтацій. Визначення належного та бажа-
ного, того, що заслуговує на позитивну оцінку (благо, 
добро), набувають для учасника туристських акцій 
статусу «значення» [3, c. 276]. Туризм вводить люди-
ну у світ істинних цінностей, робить їх більш доступ-
ними [4, c. 237]. 

У туризмі виокремлюють два основні типи цін-
ностей, сенс яких визначається наявними ві-
тальними потребами та базовими інтересами 

людини як біологічної істоти (потреби в русі, відпо-
чинку, фізичній релаксації), і цінності, які надають 
духовного змісту існуванню людини як соціальної іс-
тоти (необхідність самореалізації, самоствердження, 
творчої діяльності та самовдосконалення, розширен-
ня пізнавального горизонту тощо) [4, c. 237]. 

Ціннісні характеристики міжнародного туриз-
му широко представлені в Монреальській декларації 
1996 р. [5], де йдеться про те, що: 
 туризм завжди надає широкі можливості для 

культурного спілкування, творчі імпульси для 
розвитку культури, пізнання інших культур че-
рез культурний обмін, який пробуджує інтерес 
до традицій, звичаїв інших народів, що допома-
гає краще зрозуміти і власну культуру, і самого 
себе, а долучення безпосередньо до духовних 
цінностей та ідеалів культури різних цивіліза-
цій сприяє естетичному та моральному розвит-
ку людини, стабілізації її психічного здоров’я, 
суспільних і соціальних відносин в цілому; 

 у розвитку соціального туризму виявляється 
гуманітарна спрямованість, відтворюється 
саме туристичне середовище, що виступає 
єдиним цілим природи, культури та людини; 

 пізнання культури, спілкування, налагоджен-
ня подорожуючими особистих контактів 
сприяє толерантності, повазі до національної 
своєрідності звичаїв, вихованню в дусі куль-
тури миру та демократії; 

 розвиток міжнародного туризму сприяє зміц-
ненню національних особливостей, традицій 
гостинності різних народів, демонстрація 
культурних традицій своєї країни іноземним 
туристам допомагає їх більш глибокому розу-
мінню та виховує патріотичні почуття, націо-
нальну гідність; 

 міжнародний туризм сприяє підвищенню 
якості життя, доступності для все більшої 
кількості людей культурних цінностей світо-
вого значення.

Американські вчені Р. Макінтош, Ч. Голднер,  
Б. Рітчі визначили методологічні засади аналізу ту-
ризму як соціального і культурного феномену, що охо-
плює такі підходи, як: інституційний, соціологічний, 
економічний, історичний, географічний, управлін-

ський, системний і міждисциплінарний, який поєднує 
в собі антропологічний, правовий та інші методи.

Зміст основних підходів до аналізу туризму як 
соціального та культурного явища відображено в 
табл. 1.

Важливим для розуміння крос-культурної ко-
мунікації є виокремлення певних етапів комунікатив-
ного процесу, а саме: комунікація туриста до подоро-
жі, під час і після подорожі (табл. 2), де відбувається 
активізація екзистенційних культур особистості, її 
світогляду, ціннісних орієнтацій і горизонтів культур-
ного освоєння світу [7].

Особливого філософсько-гуманістичного зна-
чення набуває комунікативна культура осо-
бистості як основна ланка концепції теоре-

тичної моделі загальнолюдських цінностей. Гуманіс-
тично-терапевтичний сенс комунікативної культури 
визначається її ціннісними нормативами, серед яких: 
визнання гідності людини (принцип самодостатності 
особистості) та доброзичливого ставлення до аль-
тернативних, несхожих думок, переконань, способів 
життя (принцип толерантності) [4]. У сучасному світі, 
де нараховується близько 4000 культур, не виключене 
існування ворожості й упередженості. Недарма по-
няття крос-культурності корелюється з такими по-
няттями, як: «перетин культур», «зустріч культур», 
«межа культур», «зіткнення культур», що саме по собі 
вже кореспондує з уявленням про зустріч відмінних 
ціннісних систем, яка апріорі може містити в собі по-
тенційний конфлікт – відкритий або латентний [10, 
c. 174]. Ситуація ускладнюється внаслідок впливу 
сучасних технологій, що сприяє прогресуючій комер-
ціалізації культури, яка деякою мірою втрачає свою 
автентичність через коригування її складових відпо-
відно до уявлень і потреб туристів. 

Формуванню толерантності сприяють знання, 
відкритість, спілкування та свобода думки, совісті та 
переконань. Толерантність означає повагу, сприйнят-
тя та розуміння розмаїття культур нашого світу, форм 
самовираження та самовиявлення людської особис-
тості. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична 
та правова потреба. Толерантність – це те, що умож-
ливлює досягнення миру, сприяє переходу від культу-
ри війни до культури миру; це, передусім, активна по-
зиція, що формується на основі визнання універсаль-
них прав та основних свобод людини. Вона не може 
бути виправданням посяганню на ці основні цінності. 
Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню 
прав людини, плюралізму, в тому числі культурного, 
демократії та правопорядку. Толерантність – це по-
няття, що означає відмову від догматизму й абсолю-
тизму, утвердження норм, закріплених у міжнародних 
правових актах у галузі прав людини [11, ст. 1]. 

У листопаді 1995 р. на 28-й сесії Генеральної кон-
ференції ЮНЕСКО був оголошений Міжнародний 
день толерантності та прийнято «Декларацію прин-
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Таблиця 1

Методологічні засади аналізу туризму як соціального та культурного феномену

Підхід до аналізу туризму  
як соціального і культурного 

феномену
Зміст підходу

Інституційний підхід Передбачає вивчення сфери діяльності інститутів, посередників, що потребує дослі-
дження економічного середовища організації бізнесу 

Соціологічний підхід Вивчення індивідуальної та групової поведінки туристів і впливу суспільства на туризм

Економічний підхід Полягає у формуванні туристичного попиту та пропозиції, вивченні впливу туризму 
на платіжний баланс, економічний розвиток країн

Історичний підхід Охоплює аналіз діяльності туристичних суб’єктів в історичному аспекті та вплив інно-
вацій на їхній розвиток

Географічний підхід Полягає у вивченні місцевості, туристичної зони, ландшафту, клімату, здійсненні ана-
лізу рекреаційної географії з огляду на тісний взаємозв’язок туризму та рекреації

Системний підхід

Інтегрує інші підходи в єдиний комплексний підхід, за допомогою якого можна дослі-
джувати діяльність суб’єктів туристичного бізнесу в конкурентному середовищі  
та їхні взаємовідносини з іншими системами, а саме: політичною, правовою, еконо-
мічною, соціальною

Управлінський підхід

Орієнтований на такі види управлінської взаємодії, які необхідні для функціонування 
туристичної діяльності окремих суб’єктів, а саме на: планування, контроль, ціноутво-
рення, рекламу тощо, процедури яких повинні забезпечити реалізацію механізму  
з урахуванням змін у туристичній галузі

Міждисциплінарний підхід

Зумовлений тим, що туризм охоплює практично всі сторони життя суспільства, тому 
для аналізу слід використовувати і антропологічний підхід, необхідний для вивчення 
ролі людини в системі інститутів туристичної діяльності, і психологічний підхід, що 
використовується для аналізу психологічних факторів, і правовий підхід, необхідний 
для аналізу законодавчої бази, та інші підходи

Джерело: складено за [6].

Таблиця 2

Етапи комунікаційного процесу в міжнародному туризмі

Етап комунікаційного 
процесу Характеристика етапу комунікаційного процесу

Комунікація до подорожі

Комунікація туриста у власному найближчому соціальному оточенні (сім’я, друзі)  
з приводу своєї майбутньої мандрівки, що сприяє формуванню в туриста відповідного 
настрою, позитивних диспозицій на налагодження діалогу до зустрічі з представниками 
інших культур

Комунікація під час  
подорожі

Комунікація з навколишнім природним і соціокультурним середовищем (представники 
різних народів, культур) під час туристичної подорожі, де відбувається знайомство,  
порівняння, прийняття або ж заперечення середовища перебування, що може мати міс-
це внаслідок впливу на туриста таких чинників, як: комунікативні (мова, стиль спілкуван-
ня, невербальна поведінка), психологічні (ідентифікація, сприйняття, емпатія, рефлексія), 
культурні (цінності, норми, базові подання) 

Комунікація після подорожі

Комунікація туриста у власному первинному соціальному середовищі після повернення 
додому, що є певним підсумком комунікації з іншим культурним світом, результатом 
трансформацій у свідомості та навіть ціннісних орієнтацій туриста, що спонукає до пере-
осмислення власних життєвих стереотипів, наповнення їх іншим змістом, зміни свідо-
мості людини, активізації її здатності сприймати нове

Джерело: складено за [7–10].

ципів толерантності». У 1996 р. Генеральна Асамблея 
ООН запропонувала державам-членам щорічно 16 
листопада відзначати Міжнародний день толерант-
ності, приурочивши до нього відповідні заходи.

Ідеї толерантності набувають все більшого зна-
чення в сучасному світі, в умовах глобалізації еконо-
міки, розвитку комунікацій, зростання мобільності, 
інтеграції та взаємозалежності, урбанізації та перетво-



62

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ІЖ

Н
АР

О
Д

Н
І Е

КО
Н

О
М

ІЧ
Н

І В
ІД

Н
О

СИ
Н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2021
www.business-inform.net

рення соціальних культур, розширення міграційних 
потоків, масового переміщення населення, зокрема з 
метою подорожей і туризму. Базові принципи, що ле-
жать в основі міжнародного туризму, а саме: повага до 
моральних цінностей народів, визнання самобутності 
культур, право людини на повагу до її гідності та ін-
дивідуальності, виступають фундаментом для нала-
годження «діалогу» культур під час безпосереднього 
спілкування туристів з населенням країн відвідування.

У найбільш значущих документах у сфері між-
народного туризму, прийнятих за участю Всесвітньої 
туристської організації (ВТО, з 2003 р. – ЮНВТО), 
підкреслюється необхідність толерантних форм спіл-
кування туристів з населенням країн перебування та, 
навпаки, населення країн з туристами, які там знахо-
дяться. 

Зокрема, Манільською декларацією зі світового 
туризму 1980 р. туризм визнано як діяльність, 
що відіграє важливу роль у житті народів, як 

позитивний фактор, що сприяє взаємному пізнанню 
та розумінню, є основою для досягнення більш висо-
кого рівня поваги і довіри між усіма народами світу. 
У Декларації зазначено також, що обов’язок суспіль-
ства – надавати своїм громадянам реальні, ефективні 
та недискримінаційні можливості доступу до туриз-
му, а міжнародне співробітництво у цій сфері пови-
нно здійснюватися на основі поваги індивідуальних 
особливостей народів та інтересів держав [1, c. 17]. 

У документі Акапулько зазначено, що еволюція 
туризму тісно пов’язана із соціальним, економічним і 
культурним розвитком кожної країни, що туризм по-
винен сприяти духу справедливості, гармонії та по-
ваги між народами і пізнанню світу [12]. 

Хартією туризму передбачено, що місцеве насе-
лення в містах транзиту та тимчасового перебування 
має право на вільний доступ до своїх власних турис-
тичних ресурсів, забезпечуючи своїм ставленням і 
поведінкою дбайливе ставлення до навколишнього 
природного та культурного середовища. Важливими 
є розуміння та повага туристів до звичаїв, релігії та 
інших сторін культури населення країн перебування. 
У цілях сприяння такому розумінню та дбайливому 
ставленню необхідно сприяти розповсюдженню від-
повідної інформації про традиції, культурні цінності, 
які повинні бути збережені [13, ст. 6]. 

Гаазькою декларацією Міжпарламентської кон-
ференції з туризму визначено, що культурне та люд-
ське середовище є важливою умовою розвитку туриз-
му. Раціональне управління туризмом може здійсни-
ти значний внесок у розвиток культурної спадщини,  
а також у підвищення рівня життя людей. З урахуван-
ням цього взаємозв’язку слід вживати ефективних за-
ходів для інформування туристів, які подорожують, 
щодо поваги до людей, збереження культурного се-
редовища в місцях, які вони відвідують; стимулювати 
розвиток альтернативних форм туризму, які сприя-

ють більш тісному контакту та взаєморозумінню між 
туристами і населенням приймаючої країни, зберіга-
ють культурну самобутність і пропонують різноманіт-
ні й оригінальні туристичні продукти та об’єкти [14].

У Глобальному етичному кодексі туриста зазна-
чено, що розуміння та розповсюдження загальнолюд-
ських етичних цінностей у дусі терпимості та поваги 
різнобічності релігійних, філософських і ціннісних 
переконань є одночасно основою та наслідком відпо-
відального туризму; учасники туристичного процесу і 
самі туристи повинні брати до уваги соціально-куль-
турні традиції та звичаї всіх народів, включаючи наці-
ональні меншини та корінні народи й визнавати їх гід-
ність. Приймаюча сторона повинна проявляти повагу 
до туристів, які відвідують країну, формуючи уяву про 
їхній стиль життя, смаки та очікування; освіта і профе-
сійна підготовка працівників сектора сприяє гостин-
ному прийому [15, ст. 1]. Коли туризм практикується 
з духовною розкутістю, він стає унікальним фактором 
самоосвіти, терпимості й пізнання законних відмін-
ностей між народами і культурами [15, ст. 2]. 

У посиленні культурних зв’язків між народами, 
взаємозбагаченні культур внаслідок турис-
тичного обміну, збереженні та примноженні 

історико-культурної спадщини, запобіганні конфлік-
тів на культурно-релігійному підґрунті, дотриманні 
принципів толерантності вагомий внесок здійсню-
ють міжнародні туристські організації, серед яких 
особлива роль відведена: 
 Міжнародній асоціації наукових експертів 

у галузі туризму (АІЕСТ), метою створення 
якої є підтримка наукової діяльності як інди-
відуальних, так і асоційованих членів, турис-
тичних наукових установ і центрів з підготов-
ки туристичних кадрів; 

 Міжнародній федерації журналістів і письмен-
ників з туризму (FIGET), створеній у 1954 р.  
з метою пропагування гуманістичних прин-
ципів міжнародного туризму, налагодження 
дружніх ділових контактів між журналістами 
і письменниками, а також захисту їхніх про-
фесійних інтересів; 

 Міжнародній академії туризму (АІТ), що була 
створена у 1951 р. з метою пропаганди та за-
хисту культурних цінностей туризму шляхом 
збереження та розвитку його традицій на за-
садах гуманізму.

ВИСНОВКИ
В умовах викликів глобалізації економіки, зрос-

таючої мобільності, масштабних міграцій, швидкого 
розвитку комунікацій, інтеграції та взаємозалежнос-
ті, урбанізації та перетворення соціальних культур 
принципи толерантності набувають усе більшого 
значення. Кожен регіон світу представлений багать-
ма культурами, тому ескалація нетерпимості та, як 
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наслідок, конфліктів, потенційно загрожує всім ку-
точкам світу, адже така загроза носить глобальний 
характер. Саме міжнародний туризм стає чинником 
розвитку та розширення каналів крос-культурної 
комунікації, яка через соціальну взаємодію на групо-
вому та індивідуальному рівнях виступає потужним 
інструментом встановлення діалогу між культурами.

Вважаємо, що найбільш адаптивними для за-
стосування в практиці налагодження міжкультурних 
комунікацій у міжнародному туризмі є такі методи: 
 впровадження адекватної системи акультура-

ції, що передбачає певні типи комунікаційних 
зв’язків (інтеграцію, асиміляцію, поділ і мар-
гіналізацію на рівнях емоцій, дій і пiзнання), 
метою якої має cтати не нав’язування та під-
тримка культурних цінностей країни перебу-
вання, а пошук, виявлення та аналіз кpитеріїв 
для побудови шляху подальшої ефективної 
взаємодії з іншими культурами; 

 створення таких умов приймаючою сторо-
ною, які б сприяли підвищенню рівня задо-
воленості туристів шляхом налагодження 
постійного обміну інформацією, підтримки 
зворотного зв’язку, поширення серед відвід-
увачів інформації щодо перспектив розвитку 
об’єктів туристичної інфраструктури країни-
перебування тощо.                   
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