
Сьогодні, в умовах нестабільності 
та невизначеності соціально-еко но-
мічних процесів, обумовлених ді єю 
багатьох факторів глобального роз ви-
тку, особливої актуальності набуває 
пошук нових чинників, спроможних 
прискорити економічне зростання та 
знизити соціальну напругу в сус пі-
ль стві. Саме тому в науковій думці 
ак ту алізувався дискурс стосовно оці-
ню вання впливу культури на еко но-
мічне зростання й, навпаки, еко но-
міч ного розвитку на культуру, що 
ви кли кає необхідність визначити 
особ ли вості культурного імперативу 
в соціально-економічному розвитку 
у цивілізаційному вимірі з позицій 
між дис цип лінарного підходу.

Безперечно, постійні спроби те-
о  ре тич ного осмислення культури 
за ру біж ни ми та українськими нау-
ков ця ми є закономірним явищем, 
то му що культура як процес за сво-
єю природою динамічна, а деякі її 
виз на чен ня застарівають і не мо-
жуть відповідати певному етапу як 
культурно-історичного, так і со ці а ль-
но-економічного розвитку. Соціальна 
значимість і затребуваність ус ві дом-
лен ня феномену культури особ ли во 
активізувалися в умовах циф ро вої 
трансформації соціально-куль тур но-
го простору суспільства. Дискурс сто-
со вно питання, чи є культура і мис-
тецтво драйверами економічного зрос-
тання, стає усе більш популярним 
серед дослідників, зайнятих ана лі зом 
можливих напрямів сталого розвитку.

Для України, яка взяла курс на 
євроінтеграцію, спираючись на со ці о-
культурні виміри глобалізації, стра-
те гічно важливим постає питання 

що до формування такої культурної 
по лі тики, яка була б спроможна за-
до вольняти культурні потреби й від-
по ві дати основним принципам куль-
тур ної політики ЄС, де визнання 
проб лем культурної сфери є такими, 
що першочергово належать до справ 
національних урядів. Слід за зна чи-
ти, що в системі державного уп рав-
ління України й до цього часу од-
ним із принципових підходів до об-
ґрун тування державної політики є 
положення, відповідно до якого, роз-
роб ляючи й реалізуючи стратегічні 
до ку менти, економіку вважають 
ба зи сом суспільного розвитку, а 
культуру, ідеологію, духовно-мо-
раль ну складову життя – похідною 
від економіки. І хоча в період 2014-
2019 рр. були зроблені важливі кро-
ки у напрямі посилення соціально 
орі єн тованого курсу влади, проте за-
ходи щодо визначення й механізму 
вза ємо зв’язку і взаємообумовленості 
еко номіки і культури та його ім-
пле ментації на практиці мали не-
сис тем ний характер, сьогодні, в 
період глобальної економічної кри-
зи, обумовленої пандемією, куль-
тура знову опинилася поза ува-
гою й знову потребує пошуку від-
по віді на питання: як цінності та 
переконання впливають на еко но міч-
ну поведінку населення; які ком по-
ненти культури впливають на еко-
но мічне зростання; який механізм 
куль турної децентралізації найбільш 
ре зуль тативний для підвищення яко-
сті життя в регіонах.

У цьому контексті автори ре цен-
зованої монографії1 справедливо на го-
ло шують, що культура – це духовний 
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і матеріальний прогрес людства на 
шляху до якісного вдосконалення усіх 
сторін суспільної життєдіяльності. 
І головне, що це не самоцінність 
куль тури як такої, а те – як вона 
сприяє поліпшенню життя кожної 
кон кретної людини і суспільства за-
га лом. Тому у монографії мова йде 
як про сам феномен поняття «куль-
тура», так і про сферу культури як 
складову економіки, про ті зміни, 
які відбуваються в інституційному 
се редовищі культурної діяльності і 
в самих принципах функціонування 
ор га нізацій культури внаслідок со ці-
ально-економічних змін.

Саме тому, спираючись на за зна-
чені передумови та підходи, автори 
монографії ставили за мету викласти 
системне бачення культури не лише 
як феномену суспільного буття, але й 
як імператива соціально-економічних 
процесів з позицій цивілізаційного 
під ходу, який об’єднує культуру як 
матеріально-технічну та духовно-
твор чу складові в ролі першоджерела 
будь-якого розвитку, враховуючи 
гло бальні та локальні виклики, які 
сто ять сьогодні перед людиною, сус-
піль ством, економікою. Важливо, що 
усі аспекти дослідження авторів сто-
сувалися не лише світу загалом, а й 
специфіки української дійсності, яка 
є відображенням багаторічної бо ро-
тьби за право на існування власної 
культури, мови, державності.

Рецензована монографія скла да-
ється із семи розділів, які ком по зи-
ційно цілісно і логічно розкривають 
сутність заявленої тематики до слі-
дження.

Так, у першому розділі «Су час-
ний соціокультурний процес у ци-
вілізаційному вимірі» розкрито сут-
ність та особливості сучасного со-
ціо культурного процесу з позицій 
ци ві лізаційного підходу, визначено 
й обґрунтовано роль культурного ім-
пе ратива з наголосом на те, що лю-
дина є системоутворюючим яд ром 
культури, тому так важливо ро зу-
міти склад і характер цінностей у 
соціокультурному процесі. Роз кри-
то також відмінності між по нят-

тями «культура» і «мистецтво» та 
охарактеризовано інноваційні куль-
турні форми, які складаються сьо-
годні під дією технологічних та інс-
титуційних факторів.

У другому розділі «Глобальні 
тен денції розвитку культури» про-
ана лізовано вплив економічної та 
технологічної глобалізації на роз-
виток культури та показано способи 
вза ємодії культури у процесі гло ба-
лізації, взаємозв’язку різних куль-
турних традицій, зразків і цінностей, 
розглянуто просторово-часові та ор-
га нізаційні аспекти культурної гло-
балізації.

Третій розділ «Культура в умо-
вах цифрової трансформації (ци фро-
візації) суспільства» автори моно-
графії присвячують аналізу впливу 
технологічних факторів на розвиток 
культури, надаючи перевагу розгляду 
цифрової модернізації суспільства, що 
в свою чергу обумовлює особливості 
цифрової культури, й на практичних 
прикладах показують реальні нюанси 
процесу цифровізації культури і мис-
тецтва, проєктуючи цифрове май-
бутнє культури та прогнозуючи роль і 
місце людини в цифровій цивілізації, 
та обґрунтовують необхідність фор-
му вання цифрових культурних ком-
петенцій.

Одним із ключових розділів слід 
вважати четвертий – «Економіка 
куль тури та культурна економіка», 
де культура розглядається як сфе-
ра економічних відносин, об ґрун-
товується роль економічної куль-
тури в умовах сучасного куль тур но-
го розвитку, визначаються особ ли-
вості культурного капіталу. Ав то ри 
наводять переконливі ар гу менти 
на користь феномену креа тив ної 
економіки та креативних (куль-
турних) індустрій, розкривають про-
цес формування ринку культурних 
(креативних) товарів / послуг і про-
понують методичні аспекти еко-
номічного оцінювання культури. 
Прак тика показує, а автори мо-
но графії це доводять, що сьогодні 
куль турні / креативні індустрії мо-
жуть використовувати новий бренд 
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України для просування твор чого 
продукту та зміцнення імі джу 
держави. Позиціонування Ук ра-
їни як провідного креативного сере-
довища передбачає координацію зу-
силь різних установ на всіх рівнях. 
При цьому входження України у 
спів товариство цивілізованих держав 
по в’я зане з одночасним піднесенням 
ролі культури в самому українському 
суспільстві, розповсюдженням знань 
як основного з ресурсів світоглядно-
ціннісних перетворень.

П’ятий розділ «Культурна по лі-
тика» вміщує результати дослідження 
особливостей культурної політики 
в умовах глобалізації та посилення 
ролі соціалізації суспільних про-
це сів. Автори пропонують та об-
ґрун товують соціально-культурні 
пріо ри тети держави та вказують на 
необхідність зміни підходів до дер-
жав ного регулювання культури та до 
формування сучасного інституційного 
середовища розвитку сфери культури, 
приділяючи серйозну увагу питанням 
культурної безпеки.

Заслуговує на увагу шостий роз-
діл «Культура в модернізаційних 
про цесах України», де розкрито особ-
ли вості модернізації національної 
куль тури, стан і проблеми між на-
род ного культурного обміну, оха-
рак теризовано культурні цінності 
та ментальність українського сус пі-
ль ства, роль культури в ду хов ному 
житті українського соціуму, ви яв-
лено сучасні практики ставлення 
мо лоді до культури в українському 
суспільстві, визначено принципи 
та особливості формування нових 
мо делей корпоративної культури 
та проаналізовано стан розбудови 
гро ма дян ського суспільства та 
громадянської культури. Важ-
ли во зазначити, що автори про-
по нують розглядати культуру у 
межах соціокультурного кон тек-
сту українського народу з по зи-
цій цивілізаційного підходу, ко ли 
завдання національної само іден ти-
фікації повинні мати не етнічний, 
а культурний характер, вони ма-
ють бути пов’язані не тільки і не 

стільки з пошуками основ такої 
само ідентифікації в минулому, а 
біль ше зі створенням їх у сьогоденні 
для вибудовування реальних мож-
ливостей щодо формування на ціо-
нальної єдності держави у сучасному 
і в майбутньому.

Розділ сьомий – «Нова роль 
культури в соціально-економічно му 
роз витку регіонів» – розкриває сут-
ність культурного середовища ре гі-
онів та обґрунтовує положення про 
необхідність врахування процесів 
куль турної децентралізації в умо вах 
реалізації нової регіональної по лі-
тики в Україні та формування те-
ри торіальної культурної політики. 
Окремо розкриваються методичні 
під ходи до оцінювання культурної 
еко но міки території. Аналізуючи со-
ці ально-економічні реалії, автори пе-
ре конують, що диверсифікація куль-
турного життя в державі потребує 
врахування положення, що культура 
є чинником економічного розвитку 
будь-якої території. Особливої зна-
чущості це розуміння набуває вже 
сьогодні в регіонах, які володіють 
ви соким потенціалом культурної і 
природної спадщини. Тому в умовах 
здійснення реформи децентралізації 
влади використання культури як 
чин ника розвитку регіону має ґрун-
туватися на соціокультурному про-
єк туванні, яке об’єднує програми, 
по бу довані за логікою економічного 
розвитку та на принципах соціально-
культурної дії. Сфера культури і мис-
тецтва й надалі має відігравати важ-
ливу роль у формуванні гідної якості 
життя для населення і соціально-еко-
номічної привабливості регіону.

Слід відзначити потужний нау-
ковий рівень монографії, оскільки її 
теоретичну базу склали твори кла-
сиків філософії і соціології культури, 
символічного підходу, а також фе-
но менологічної антропології, куль-
ту рології, теоретичні розробки віт-
чиз няних філософів і соціологів 
куль тури, що розвивають ідеї сис-
тем ності і еволюціонізму, а також 
структурного функціоналізму сто-
сов но культурних систем. Окрім 
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того, в процесі дослідження ав тори 
критично оцінювали пере осмис-
лення традиційного підходу до 
культури у межах культурології, од-
ним із завдань якої сьогодні є ство-
рення узагальнюючої картини соціо-
культурної реальності. Важливим є 
те, що, відштовхуючись від уявлення 
про культуру, як про все, що ство-
рене руками і розумом людини, ав-
тори монографії розглядають її як 
макросистему, в якій економіка є 
однією з підсистем разом з ідеологією, 
ідейним та інституціональним ком-
плексами. Отже, помітними є ак-
цен тування уваги на розкриття еко-
номічної сфери людської діяльності 
як культурного комплексу в межах 
культури як системної цілісності.

Безперечно, зроблений авторами 
акцент на економічній культурі 
(культурі економіки) та аналізі ем-
пі ричних досліджень вносить по міт-
ний внесок у створення нових па-
ра дигм і концепцій, узагальнених 
на новому рівні сучасних знань у 
галузях економічної теорії, по лі-
тології, соціології та інших наук. 
Зазначене допоможе з’ясувати зв’я-
зок економічного і політичного 
уст рою суспільства (ринок, дер-
жа ва – демократія), оцінити вза-
ємо вплив систем цінностей і еко-
но мічного устрою, виявити при-
чини регіональної відсталості і 
дис ба лансів, невдач та помилок у 
сприй нятті реформ і механізмах їх 
втілення, усвідомити особливості 

актуальної культури споживання 
і науково обґрунтувати відповідну 
ме то до логію культурології, еко но-
міч них і соціальних наук як ос-
но ви для вироблення адекватних 
цивілізаційним викликам стратегії і 
політики.

Основні теоретичні положення і 
висновки, відображені в монографії, 
можуть бути використані для 
забезпечення вдосконалення меха-
ніз му державного регулювання соці-
ально-економічного та культурного 
роз витку як на державному рів-
ні, так і на рівні регіону: під час 
прогнозування і розроблення про-
грам територіального розвитку, 
дер жавних цільових програм; для 
визначення пріоритетних на пря-
мів сталого розвитку України, 
враховуючи культурний чинник; для 
реалізації інтеграційного механізму 
виконання договірних зобов’язань 
пе ред Європейським Союзом та ін. 
Розроблені та науково обґрунтовані 
рекомендації державним і регіо наль-
ним органам можуть застосовуватися 
для розроблення стратегій соціально-
економічного розвитку, національної 
інноваційної системи, регіональних 
ін новаційних підсистем, кластерних 
стратегій.

Монографія буде корисною для 
нау ковців, державних службовців, 
ви кладачів, аспірантів і студентів 
гума нітарних спеціальностей за кла-
дів вищої освіти.
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