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Виникнення нових та трансформаця традиційних цінностей в 

умовах глобалізації 

16 квітня 2019 р. у Державній установі «Інститут всесвітньої історії 

Національної академії наук України» була проведена традиційна Міжнародна 

наукова конференція. Тема цього року: «Еволюція цінностей в умовах 

глобалізації»  (Центр досліджень соціальних комунікацій).  

З вітальним словом виступив директор Державної установи «Інститут 

всесвітньої історії Національної академії наук України», член-кореспондент 

НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України А. Кудряченко. У вступному слові він наголосив на 

актуальності теми конференції, важливості її дослідження за умов 

глобалізації та появи п’ятого покоління зв’язку й зазначив, що проблему 

цінностей вже кілька років успішно розробляє відділ глобальних і 

цивілізаційних процесів, який виступив ініціатором конференції. 

<…> У конференції взяли участь представники Інституту всесвітньої 

історії НАН України, науковці академічних установ –  Інституту історії 

України НАН України, Інституту соціології НАН України, Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Державної установи 

«Інститут економіки і прогнозування НАН України», «Інституту досліджень 

науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва» НАН 

України, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка  НАН України,  а також 

апарату Президії   НАН України та  Національної бібліотеки України імені  

В. І. Вернадського, Національного інституту стратегічних досліджень, 

Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, НДІ праці і 

зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН 

України. В конференції також взяли участь викладачі та науковці 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного 

педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова, представники 

регіональних закладів вищої освіти – Запорізького національного 

університету та Навчально-наукового інституту історії, міжнародних 

відносин і соціально-політичних наук Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка <…> Особливо варто відзначити участь 

у заході зарубіжних гостей – представників Інституту іноземної філології 

Університету Яна Кохановського (Польща), Інституту журналістики 

Білоруського державного університету (Білорусь),  Варшавського 

університету (Польща) та Інституту слов’янської філології Університету 

Марії Кюрі-Складовської (Польща). 

<…> Завдяки ємній тематиці конференції на ній було проаналізовано 

формування нової цивілізаційної парадигми розвитку людства в цей період 

глобалізації; розглянуто трансформацію ціннісних систем за умов 

глобалізації та її вплив на  напрями розвитку суспільств; проаналізовано 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4258:viniknennya-novikh-ta-transformatsya-traditsijnikh-tsinnostej-v-umovakh-globalizatsiji-oglyad-mizhnarodnoji-naukovoji-konferentsiji-evolyutsiya-tsinnostej-v-umovakh-globalizatsiji-16-k


сучасні глобальні загрози як фактор формування спільних цивілізаційних 

соціально-економічних цінностей та єдиного соціокультурного простору; 

розглянуто еволюцію європейських цінностей за умов глобалізації; показано 

цінність комунікацій та комунікаційних технологій в епоху глобалізації; 

підкреслено роль екологічної етики та культури у становленні цінностей 

сучасного суспільства; визначено пріоритети соціально-економічного, 

політичного та культурного розвитку за умов трансформації системи 

цінностей. У результаті доповідей учасників конференції, поставлених 

питань та жвавої дискусії, яка точилася протягом роботи конференції, 

сформувалися нові підходи до досліджуваної проблеми, виявлені сильні та 

слабкі місця та напрями подальших наукових пошуків. 

 

 


