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1. Культура як система цінностей.     

Культура включає в себе сутність досягнутих людиною у процесі освоєння світу 

матеріальних і духовних цінностей, а також відповідних ціннісних орієнтацій людини в 

світі.  

Цінність (ціннісний смисл) – фіксована в людській свідомості характеристика 

відношення об’єкта до людини і відповідно людини до об’єкта. Об’єкт має цінність, 

якщо людина бачить засіб задоволення якої-небудь своєї потреби. 

Цінність є не об’єкт сам по собі, а його властивості, здатність задовольняти 

людські потреби. Об’єкт є носієм цінності.  

Цінності можуть мати як матеріальні речі та процеси, так і духовні явища (знання, 

уявлення, ідеї, спогади, почуття).  

Цінності поділяються на матеріальні (житло, одяг, продукти харчування) та 

духовні (художні, наукові, філософські ідеї).  

Хоча всі цінності мають духовну природу, оскільки являють собою різновиди 

смислів. Оскільки являють собою різновид смислів. «Матеріальними» і «духовними» 

називають не самі цінності, а об’єкти, які служать їх носіями. 

Культура є особливим типом інформаційного процесу, якого не знає природа. У 

тварин інформація кодується хромосомними структурами клітин і нейродинамічними 

системами мозку. Отже носієм її є саме тіло тварини. 

Будь – яка подія у сфері культури може стати явищем культури за умови, що вона 

буде відображена в тексті. Текст є носієм інформації. 

 

В історії людської культури сформувались два канали передачі інформації: 

- генетичний; 

- при посередництві знакових систем.  

Культура – соціальна інформація, що зберігається і накопичується за допомогою 

створюваних людьми знакових систем. 

З інформаційно-семіотичної точки зору світ культури постає у трьох аспектах: 

світ артефактів, світ смислів, світ знаків. 

Будь-яка форма культури (мораль, мистецтво) має відповідний культурний 

потенціал. Спроможність культурної форми сприяти впливу на суспільство означає, що це 

силове поле є смисловим або ментальним. 



Ментальне поле – той дух культури, під впливом якого в суспільстві 

відпрацьовується характерна для даної культури сукупність уявлень, переживань, 

життєвих установок людей, яка визначає їх спільне бачення світу.  

Цю сукупність називають менталітетом або ментальністю. Менталітет – це 

проекція загального світу культури на психіку людей.  

Смисл поняття “менталітет” передають за допомогою слів – “образ думок”, 

“духовна налаштованість”, “стиль культури”, “умонастрій”, “душа культури”.  

Іноді менталітет пов’язують з національним характером. Якщо під останнім 

розуміти комплекс специфічних для даної національної культури традицій, установок, 

уявлень, звичаїв, норм поведінки, то в такому розумінні він дійсно зумовлений 

ментальністю і виступає як її відбиття. 

Мова являє собою знакову систему, що є засобом спілкування і мислення. Вона є 

засобом пізнання світу, збереження і передачі інформації. Мова є тією частиною 

культурного менталітету, що складає сферу духу, цінностей і значень. 

Функція національної мови полягає в тому, що в мові представлена нація чи 

народність як цілісність, а в ній – етапи історичного розвитку з культурними традиціями, 

нормами, системою цінностей, рівнем духовного надбання. 

 

      

2. Типологія і класифікація культур. 

На сучасному етапі розвитку відбувається всебічна глобалізація, інтенсивна 

міграція населення планети, стрімкий розвиток засобів масової комунікації. В той же час, 

у міру глобалізації, стають все більш помітними ознаки протилежної тенденції – боротьба 

за збереження унікальності національних культур, антиглобалістські рухи. 

Кожне окреме суспільство створює протягом свого розвитку власну національну 

культуру – суперкультуру (або домінуючу культуру). Основні її ознаки – спільна мова, 

домінуюча релігія, традиції, звичаї, що передаються з покоління в покоління, народна 

культура. У межах великих культурних форм існують специфічні культурні форми –  

- субкультура; 

- контркультура; 

-  елітарна; 

-  народна;  

- масова культура; 

-  сільська та міська культура. 

Субкультура (від лат. Sub – під) – це цілісна культура відповідної соціальної 

групи всередині «великої національної культури», що складається із стійких норм, 

ритуалів, особливостей зовнішнього вигляду, мови, художньої творчості, які значно 

відрізняються від домінуючих у суспільстві. 

Субкультура є характерною для певних соціальних, демографічних, етнічних груп. 

В сучасному світі розрізняють такі субкультури: 

- Регіональні (зумовлені певними відмінностями між окремими регіонами країни); 

- Професійні (зумовлені наявністю в суспільстві різних за соціальним статусом груп, 

що визначає їх соціальні ролі); 

- Етнолінгвістичні (пов’язані з мовними, етнічними особливостями соціальних 

груп); 

- Вікові (пов’язані з різними системами цінностей у представників різних поколінь). 

Ціннісні орієнтації та моделі поведінки, які не тільки відрізняються від 

домінуючих, а й знаходяться в конфронтації, протистоянні із суперкультурою і 

субкультурами, називають контркультурами. 

Контркультура – (від лат. Contra – проти) – субкультура, що містить у собі 

соціокультурні цінності і настанови, які суперечать фундаментальним принципам 

домінуючої культури. 



Найбільш яскравими прикладами контркультури є кримінальні субкультури 

(наприклад, мафіозні структури), нацистські угрупування, підпільні релігійні, 

тоталітарні секти (наприклад, «Біле братство»), субкультура хіпі 60-х років ХХ ст. у 

США та підлітково-молодіжна субкультура (рокери, байкери та ін..), які ламають 

традиційні механізми соціалізації і намагаються створити специфічний спосіб життя. 

Контркультурні рухи завжди розбуркували суспільство, призводили до виникнення 

нових ідеалів, що оновлювало суспільство в цілому. У цьому сенсі – контркультура – 

необхідний елемент будь-якої культури.  
У ХХ – ХХІ ст.. контркультурні рухи набули масовості, адже велика кількість 

людей виявляла незадоволеність базовими цінностями сучасної культури: знищенням 

природи, стандартизацією виховання й освіти тощо. 

Елітарна культура створюється і використовується привілейованою частиною 

суспільства – елітою (від фр. Elite – краще, відбірне, вибране) або на її замовлення 

професійними творцями. 

Еліта – це найбільш спроможна до духовної діяльності частина суспільства. До 

високої культури відносяться образотворче мистецтво, класична музика і література. Вона 

важкодоступна для розуміння непідготовленою людиною. 

Коло споживачів високої культури – це високоосвічена частина суспільства 

(критики, літературознавці, театрали, художники, письменники, музиканти). Це коло 

розширюється, коли рівень освіченості населення зростає.  

Народна культура включає в себе два види – популярну і фольклорну (колядні 

свята, український вертеп) культури. В народній культури виділяють два рівні: високий 

(пов’язаний із фольклором, що включає в себе народні оповіді, казки, старовинні танці – 

історична спадщина) і знижений (обмежений поп-культурою). 

На відміну від елітарного мистецтва, функціонування народної культури 

невід’ємне від праці й побуту людей. Аудиторія народної культури в індустріальному 

суспільстві – більшість суспільства. Але в постіндустріальному суспільстві ситуація 

змінюється. 

Масова культура (від лат. Massa – грудка, частка і cultura – оброблення, 

виховання) являє собою сукупність явищ культури ХХ – ХХІ ст., характерних для 

економіки, управління, дозвілля, спілкування і особливо сфери художньої культури. 

Ці явища включають у себе особливості виробництва культурних цінностей в 

індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Наголос робиться на «посередній» 

рівень розвитку наймасовіших споживачів даної продукції. 

ХХ ст.. – час становлення єдиної загальнолюдської культури. Індивід почав 

отримувати велику кількість інформації засобами електронного зв’язку і масової 

комунікації. Наприклад, перший концерт П. Чайковського в США в квітні 1881 року в 

Карнегі-хол слухали не більше ніж тисячі людей; перший виступ у США рок-групи 

«Beatles» у лютому 1964 р. у тій самій залі завдяки телебаченню – 73 млн. людей; зараз 

завдяки супутниковому телебаченню деякі концерти можуть дивитись декілька мілордів 

людей. 

Масова культура – це феномен, який раніше не траплявся в людській історії. Саме 

подібна індустрія «творить» зараз людину, нав’язуючи їй нові уявлення про світ і саму 

себе. Масову людину характеризують дві риси (Х. Ортега-і-Гассет): нестримне зростання 

життєвих потреб і невдячність до всього, що сприяє полегшенню її життя. Масу 

найбільше цікавить власний добробут і найменше – джерела цього добробуту. 

Носіями сільської культури є селяни. Особливості сільської культури: 

- Нерівномірна завантаженість аграрною працею протягом року; 

- Персоніфікація міжособистісних відношень (витіснення і заміна всіх типів інших 

відношень довірчо особистісними); 

- Суцільний неформальний контроль за поведінкою кожного члена локальної 

спільноти; 



- Особлива якість міжособистісних відношень у селі ґрунтується на підкресленій 

грубуватості (звертання на «Ви» - міська риса); 

- У потоці інформаційного обміну провідну роль відіграють місцеві плітки, місцева 

інтерпретація загальнодержавних подій; 

- Локальна замкнутість сільської культури (рідко покидають межі свого села); 

- Надається більша увага, ніж у місті, екологічній культурі і охороні навколишнього 

середовища; 

- Обмежений культурний вибір звужує культурні потреби і культурний кругозір.  

 

Міська культура – це культура несільськогосподарських поселень, зазвичай 

великих індустріальних і адміністративних центрів. Спільні риси міської культури: 

- Щільність забудови міської території; 

- Наявність великої кількості транспортних магістралей; 

- Споруди соціокультурного (площі, вулиці, сквери), інженерного та 

телекомунікаційного призначення. 

Індивід у місті почуває себе більш вільним тому, що має широкі можливості 

вибору закладів дозвілля, побуту і культури, велику кількість незнайомих людей, з якими 

може спілкуватися. Відмінна особливість міської культури – самотність у натовпі, 

часті нервові перевантаження. 

 

Складність феномена культури та множинність його проявів вимагає певного їх 

впорядкування. Класифікація культури може здійснюватись як в просторі однієї 

культури, так і стосовно множинних культур як цилісних феноменів. Основою побудови 

типології культури є певні підстави, ознаки, що дають змогу об’єднувати певні 

феномени в групи і розрізняти їх за наявністю або відсутністю цієї ознаки. Типологія – 

процес, шляхом якого система поділяється на відносно простіші підсистеми (елементи), 

що чергуються за певними ознаками. Типологізація культури вимагає системних знань 

про структуру її елементів, зв’язки, функції, відносини, рівні організації, систему 

пріоритетних векторів її розвитку. 

Типи систем культурного розвитку: 

- хронологічний (аналіз культурних епох, що послідовно змінюються); 

- культурно-історичний (аналіз різних культурних систем, рознесених у часі і 

просторі). 

Підходи до типологізації культури: 

- світоглядний (кожному суспільству притаманний свій світогляд: міфолоогічний, 

релігійний, науковий); 

- формаційний (кожній з формацій притаманний свій тип культури);  

- локальний (актуальний тоді, коли культуру будь-якої спільноти розглядають 

обособлено); 

-  перехідних епох (аномія). 

В розвитку суспільства виділяють безкласове, класове і сучасне демократичне 

суспільство. 

Культури класифікують за їх змістом (регресивна, прогресивна, традиційна, 

модерністська, стагнаційна, репресивна), за основним споживачем (масова, елітарна), за  

кількістю домінуючих стилів (моностильові, полістильові). Підставою для класифікації 

можуть слугувати художньо-стильові ознаки (ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, 

рококо, модернізм, постмодернізм). Культури класифікують за їх  домінантними 

формами (міфологічна, релігійна, наукова). Підставами для розрізнення виступають 

домінантні форми мислення (партикуляризм, універсалізм). 

У межах етнографії існує господарсько-культурна типологія (присвійний тип: 

мисливство, рибальство, збиральництво; ручне землеробство, орне землеробство).  

Характерні ознаки історичного типу культури: 



- спосіб створення матеріальних цінностей, 

- відношення до природи, 

- неписані правила поведінки, самоусвідомлення і самоідентифікація, 

- світогляд,  

- сприйняття інших народів, суспільна форма організації індивідів. 

Виділяють культуру первісного, ранньокласового (давнього), середньовічного 

(феодального), буржуазного (Новий час) суспільства, соціалістичного суспільства. 

Регіональна типологія культури (критерій – культурний регіон): 

- культура арабо-мусульманського світу (держави сповідують іслам: Ірак, 

Афганістан, Азербайджан тощо), 

- культура африканського світу (Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ангола, Зімбабве, Намібія 

тощо), 

- далекосхідна культура (Китай, Монголія, Японія, Індонезія); 

- європейська культура (Греція, Рим тощо); 

- індійська культура (населення розмовляє 834-а мовами і діалектами, налічує 

близько 80 етносів), 

- латиноамериканська культура (багатоетнічне змішування рас, якого людство не 

знало). 

Жодна теоретична концепція не може охопити всієї сукупності національно-

культурних явищ, відносин, які існували в минулому і притаманні сьогоденню. 

 

3.Культура Стародавньої України. Культура Київської Русі. 

      Предки українців проживали на досить великій території, яка має давню історію.  

      Стародавні слов’яни мали тісні зв’язки з різними народами стародавнього світу та їх 

культурами. 

      Сучасна наука розрізняє такі основні етапи розвитку культури стародавніх слов’ян: 

- мізинський  (палеоліт); 

- трипільський  (доба неоліту, У-ІІІ тис. до н. е.); 

- черняхівський. 

Деякі вчені висловлюють думку про те, що вже епоха пізнього палеоліту 

 (   25 тис. років до н. е.) засвідчує існування на території України певного рівня 

культури. 

Так, розкопки біля села Мізинь (Чернігівська обл..), також в Київській та  

Полтавській області виявили житла стародавніх мисливців. Житла були споруджені з 

дерева і кісток мамонта, мали вигляд наметів. Було знайдено невеликі статуетки, що 

відображали образ матері та прикраси з слонової кістки з геометричним орнаментом. 

                     стародавні слов’яни:   

- навчилися добувати вогонь; 

- вдосконалювали знаряддя праці; 

- вийшли жити з печер в наземні будівлі; 

- головне заняття – полювання; 

- з’являються примітивні релігійні вірування: фетишизм, анімізм, магія.  

 

Період мезоліту (   15 тис. років до н. е.) 

- з’явились кам’яні сокири, молоти, ножі; 

- було виготовлено лук і стріли; 

- приручено собаку; 

-  формується матріархат; 

- житлові споруди з’являються на берегах річок; 

- виникають більш досконалі релігійні вірування: тотемізм. 

 

Період неоліту (  ≈7 тис. років до н. е.). 



- перехід від збирання і полювання до хліборобства та скотарства; 

- розвивається гончарне мистецтво і ткацтво; 

- культура обробки землі та сіяння зерна; 

- розвивається орнаментальне шнуроване мистецтво; 

- розмальовували столовий посуд. 

 

Трипільська культура (У-ІІІ тис. до н. е.) – назва від с. Трипілля біля Києва, де були 

розкопки. 

        Характерні риси трипільської культури: 

- колективне господарство; 

- джерела їх існування: хліборобство, скотарство, мисливство, рибальство; 

- поселення, які мали форму кола, стіни хат розписувались орнаментом, мали 

кімнати, опалювали хату піччю з глини; 

- суспільний устрій – матріархат; 

- виготовлення кераміки побутового призначення = розписували = високий художній 

рівень; 

- розвинуті релігійні вірування, поховальні обряди, жертвоприношення богам. 

 

Скіфська культура (УІ – ІІ ст. до н. е.) 

- велика культурно-мистецька спадщина; 

- Право- і Лівобережна Україна, знайдено великі городища, де були насипані 

кургани, в яких ховали скіфських царів, вельмож і воїнів разом зі зброєю., 

коштовностями, конями і слугами; 

- розвиток ремесел (Стародавня Греція – ринок збуту зерна, шкіри); 

- розвиток гончарного, ювелірного мистецтва (прикраси з золота); 

- диференціація суспільства: - царські скіфи; - скіфи-воїни (займалися скотарством); 

- скіфи-землероби. 

-  скіфська кераміка; 

- малюнки на вазах; 

- елементи одягу: біла сорочка, чоботи, козацька шапка; 

- свій пантеон богів (7 богів): Табіті - богиня вогню і стихії, Папая і Апі – боги неба і 

землі. 

 

                                         с. Черняхів на Київщині – розкопки 

      Черняхівська культура (ІІ ст. – У ст. н. е.) – культура антів, які заволоділи Україною 

після 375 р. 

- займались хліборобством; 

- чорна кераміка; 

- знайдено склади озброєнь (високий рівень військової культури); 

- одяг з вишивками; 

-  вінки, намиста; 

високий рівень культури = основа формування культури Київської Русі, 

антів вважають безпосередніми предками праукраїнців           

 

Відлік землеробської цивілізації на території сучасної України можна 

починати з часів Київської Русі. Саме в Київській Русі були сформовані всі ознаки 

землеробської цивілізації (міста, державність, писемність). Культура Київської Русі 

формувалась на незахищеному перехресті доріг з півночі на південь («шлях із варяг у 

греки») та зі сходу на захід. 

Праслав’яни-сколоти жили в VІІ – ІІІ ст. до н. е. Від того періоду дійшли кам’яні 

статуї. Типи поховання сколотів: в скорченому вигляді, спалювання та поховання праху в 

урнах, трупопокладення в зрубних дерев’яних гробницях. Однак при тому збереглись 



елементи попереднього обряду, бо на могилі спалювали верхню частину гробниці-

домовини. Домовини (споруди над могилою) практикувались до ХІІІ ст. У ІХ – ХІ ст. наші 

пращури повністю відмовились від ритуалу спалювання і перейшли до інгумації 

(трупопокладення під курганом або у ямі головою на захід).  

Територіально-політична структура слов’ян: «малі племена» - «племінне 

княжіння». 

В  VІ – VІІІ ст. виникає нове етнополітичне об’єднання – «Руська земля». 

Суспільно-політичний лад давньоруської держави поєднував патріархально-родові та 

феодальні стосунки. 

988 року було впроваджено християнство візантійського типу. Князь Володимир 

водночас провів низку реформ, що відповідали потребам феодальної держави:  

- запроваджено літописання,  

- почали карбувати золоту монету,  

- створювались школи,  

- частину молоді відправляли вчитись за кордон,  

- споруджувались кам’яні будинки і храми з фресками, мозаїкою, іконами.  

Так формувався новий тип культури.  

Існує погляд, що Русь обрала образний спосіб організації світогляду. Не 

богословські трактати, а художні твори, не проповіді, а ікони, які є не лише фрагментами 

культу, а й «світоглядом у кольорі», архітектура та живопис символізували своїми 

засобами гармонізацію буття силою Божого слова. Споруджено храми Святої Софії в 

Києві (1037), Новгороді й Полоцьку (1045, 1050). Храмовий живопис прагнув утілити 

сутність, а не зобразити якісь реалії. Не ікона має бути схожа на реального святого, а 

святий має бути схожий на свій образ-ікону. Засобами храмового живопису 

проголошувалось, що самі сутності дивляться на нас, бо «не ми дивимось на ікону, а ікона 

дивиться на нас». 

Найвищого розвитку Київська Русь досягла за часів Ярослава Мудрого. 

Швидкими темпами розвивалась торгівля, зростали міста, засновувались монастирі, 

споруджувались фортеці, палаци, храми. Велику роль відіграли культурні зв’язки з 

Візантією. 

Зразком світського духовного продукту є твір «Слово про Ігорів похід», написаний 

невідомим автором наприкінці ХІІ ст.  

Характерні риси мистецтва Київської Русі: 

- розвиток у загальному руслі середньовічної культури (за змістом церковне, 

культове); 

- власний шлях розвитку (візантійські традиції трансформувались в напрямі 

демократичності, простоти і простонародності); 

- більша усталеність в іконографії з опорою на народний епос (на відміну від 

драматизму мистецтва готики).  

 

                                                               

4. Українська культура ХІV – першої половини ХVІІІ ст. Національне 

відродження в Україні в ХІХ – ХХ ст.  

 

 Українське мистецтво ХІV -  першої половини XVII ст. пройшло шлях від 

Середньовіччя до Ренесансу, від умовної догматичності до утвердження гуманістичних 

ідеалів. 

З кінця ХІV ст. колишні землі Південної Русі ввійшли до складу Литви, Галицько-

Волинське князівство під назвою «Червона Русь» - до складу Польщі. Закарпаттям 

володіли угорці.  

Міська культура занепадала, відбувалася аграризація міст, зниження освітнього і 

морального рівня священнослужителів, деградація аристократії в сільських маєтках. 



Тривали напади татар. Ні Литовсько-Руська ні Польсько-Литовська держава не здатні 

були забезпечити захист степового кордону і працю землероба. Це стало справою самого 

озброєного населення.  

Риси української культури початку ХVІ ст.: 

- антропоцентизм ренесансного мислення; 

- поширення ідей гуманізму; 

- розвиток мережі освітніх закладів; 

- розвиток друкарської справи, усної народної творчості на основі давньоруських 

фольклорних традицій; 

- розвиток архітектури, образотворчого мистецтва, що ґрунтувались на традиціях 

давньоруської епохи з одночасною кристалізацією національних рис; 

- виникнення в архітектурі та живопису світських сюжетів; 

- розвиток скульптури та архітектури як елементів оздоблення, для надгробків 

шляхтичів, католиків і православних. 

 Козацька легенда не була єдиною програмою поведінки в ХVІ – ХVІІІ ст. Зазнаючи 

східних і західних впливів, Україна мала таку культурну розмаїтість, що перевищувала її 

можливості систематизувати її та створити культурне ядро. Перебуваючи під впливом 

Західної Європи, в якій відбувались реформаційні  та контрреформаційні процеси, 

Україна сприйняла стилістику бароко.  Гнуті барокові лінії стали проявлятися в 

поховальних обрядах. У Львові католики і православні ховали покійних у вишуканих 

барокових трунах з їхніми портретами, писаними олією. У ХVІІ ст. в православних храмах 

була поширена багатоголоса обробка стародавніх церковних мелодій. В іконописі 

з’явились ренесансні мотиви врахування анатомії та структури одягу. 

В обігу були гроші всіх видів, українські поети писали вірші латиною, польською, 

книжнослов’янською, розмовною українською мовами.  

 Риси української культури другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: 

- напрями розвитку визначало Запорозьке козацтво; 

- розвиток освіти здійснювався на основі загальноросійської реформи; 

- роль у розвитку освіти братств та колегіумів; 

- книгодрукування (Києво-Печерський монастир); 

- діяльність Г.С.Сковороди; 

- розвиток стилю бароко (Андріївська церква в Києві, Троїцький собор в 

Новомосковську); 

- виникнення класицизму в архітектурі. 

   

 Г.Сковорода порвав з бароковою традицією, за якою вчинок моральний, якщо він 

розумний. На його думку, істина й щастя – скрізь, у кожній точці людського буття, а не в 

якомусь конкретному місці й часі. Потрібно вміти жити тут і зараз. 

 Українська культура ХІХ ст. розвивалась в умовах величезної поліетнічності 

Російської імперії, політичне керівництво якої прагнуло до уніфікації по всій території. У 

ХІХ ст. слов’яни так і не навчились раціонально описувати свої світоглядні потреби, 

зважувати та вимірювати інтереси, пропонувати моделі узгодження інтересів (українці, 

росіяни, поляки своїми ідеологами мають поетів).  

 Етапи українського національного відродження: 

- збирання спадщини (кінець ХVІІІ – 40–ві роки ХІХ ст.); 

- культурницький (народницький) етап (1840 – 1880); 

- політичний (1880 – 1914). 

Стимулом українського відродження були ідеї Французької буржуазної 

революції, яка проголосила “права народів” та поширення романтизму, що 

стверджували самобутність і самоцінну вартість культури кожного народу.  

Духовна культура була неоднорідною (фольклорна і елітарна, самодіяльно-

реміснича). Формується особливий прошарок – інтелігенція.  



 До середини 30 – х років ХІХ ст.. однією з найпродуктивніших стильових течій в 

українській поезії був бурлеск (жартівливий). В усіх сферах життя було поширене 

романтичне прагнення до ідеалів (романтизм).  

 У 20 – ті роки ХХ ст. в Україні відбувається значне культурне піднесення 

(українізація).   
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