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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
Здобуття Україною незалежності, започат
коване проголошенням Декларації про дер
жавний суверенітет України 1990 року, Актом
державної незалежності України 1991 року,
Конституцією – Основним Законом України
1996 року, докорінно змінило життя українсь
кого суспільства кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Трансформація суспільно-економічного та
культурно-політичного життя суттєво впли
нула на різні сфери соціального буття, спону
кала до пошуку нових сутнісно-змістовних
властивостей культурного континууму, від
мінного від попереднього періоду історично
го розвитку країни.
Розгортання культурних явищ в Україні
в останні три десятиліття здобули свій вияв
у стрімкому нарощуванні інноваційних про
цесів, зумовлених загальним рухом суспіль
ства до національно-культурного і духовного
відродження. На цьому етапі державотворен
ня спостерігається значна активізація культу
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рологічних досліджень, що, можливо, й при
скорило визнання культурології на рівні Ка
бінету Міністрів України, який постановою
від 13 грудня 2006 року вніс її до переліку
галузей знань, з яких може бути присуджений
науковий ступінь.
Інституалізація культурології як науки
відбувається в ситуації, коли динаміка склад
них, суперечливих, не завжди однозначних
суспільних процесів на межі ХХ–ХХІ ст. при
зводить до глобальних змін в усіх сферах еко
номічної, політичної, культурної життєдіяль
ності людства.
Так, до середини 90-х років XX ст. існу
вання культурології було пов’язано лише
з науковими центрами НАНУ (Інститут
мистецтвознавства, етнології та фольклорис
тики, Інститут літератури та Інститут архе
ології) та вищими навчальними закладами
культури. Сьогодні культурологічні питання
входять до сфери наукових інтересів як уже
зазначених інституцій, так і нових – Інститу
ту проблем сучасного мистецтва та Інститу
ту культурології Академії мистецтв України,
наукових підрозділів університетів, вищих
мистецьких навчальних закладів, наукових
інститутів і центрів системи, підпорядкова
ної Міністерству культури і туризму України
(Український центр культурних досліджень,
Науково-дослідний інститут пам’яткоохоро
нних досліджень, Державний центр театраль
ного мистецтва ім. Леся Курбаса). Інтеграція
культурології насамперед у вузівському нау
ковому середовищі стала наслідком певної
диверсифікації проблематики наукових до
сліджень. В останні роки навчальні та наукові
підрозділи, які презентують себе як осеред
ки культурології, утворено чи не в кожному
університеті.
Результатом еволюції наукового пізнання
стало формування нового стилю мислення та
поява нових парадигм усвідомлення минуло
го та теперішнього, векторів культурологіч
ної науки в дослідженні складових культури
з позицій її міждисциплінарних зв’язків. Роз
ширилося предметне поле культурології, яке
передбачає поліваріантність у пошукових стра
тегіях і підходах. Полідисциплінарність куль
турології значно розширює можливості для

гнучкого усвідомлення культурних практик.
Багато українських вчених, таких як І. Дзю
ба, М. Попович, С. Грица, М. Жулинський,
І. Ляшенко, Л. Корній, Н. Герасимова-Персид
ська, І. Юдкін, М. Черкашина, Н. Корнієнко,
Ю. Афанасьєв, А. Лащенко та інші, одним із
пріоритетних завдань культурологічної на
уки вважають дослідження різних аспектів
художньо-естетичної прогностики, пов’язую
чи її з проблемами державотворення.
Значний обсяг теоретичних і практичних
досліджень культури України знайшов відоб
раження у сфері дослідження теорії та історії
художньої культури, розгляді художньої твор
чості як об’єкта естетико-мистецтвознавчого
аналізу, педагогічних поглядах на художню
творчість тощо. Значне місце у проведенні
культурологічних досліджень належить інс
титуціям Національної академії наук Украї
ни. Водночас утворюються нові установи, які
опановують цю галузь знань. Так, історикокультурологічні дослідження Харківської де
ржавної академії культури, Києво-Могилянсь
кої академії спрямовано на вивчення проб
леми «культура – цивілізація».
Соціологічний напрям у культурології ши
роко представлено дослідженнями Харківсь
кого та Львівського національних універси
тетів. Сфера лінгвокультурології опановуєть
ся у Донецькому, Таврійському національних
університетах, де також фундаментально ви
вчають традиційну культуру. Проблематику
прикладної культурології найбільш вичерпно
представлено у працях науковців Українсько
го центру культурних досліджень, Державної
академії керівних кадрів культури і мистецтв,
Київського національного університету куль
тури і мистецтв. Академія мистецтв, провід
ні вищі навчальні заклади мистецтва, зокре
ма Національна музична академія України
ім. П. І. Чайковського, і далі розглядають куль
турологію у мистецтвознавчому вимірі.
Водночас у наукових доробках спостері
гається відсутність аналізу тематики культу
рологічних робіт з огляду на їх регіональне та
загальнодержавне співвідношення з вивчен
ням динаміки культурологічних досліджень.
Це визначило актуальність цього дослід
ження та його новизну.
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Мета роботи – виявити нові вектори куль
турологічних досліджень в Україні, здійснити
їх передбачувану прогностику та визначити
перспективи і напрями культурологічних до
сліджень з подальшою диверсифікацією нау
кових пошуків.
Огляд тем нових культурологічних дослід
жень вказує на зростання останніми роками
зацікавленості культурологів і мистецтвознав
ців регіональною проблематикою, увагою до
вивчення історико-культурних процесів, що
відбувалися в ХХ ст. в регіонах України. На
думку багатьох дослідників, регіональний ас
пект дослідження української культури є одним
з найактуальніших і найперспективніших.
Найбільшу кількість наукових праць при
свячено питанням розвитку в Україні музич
ного мистецтва1. Вивчення тенденцій музич
но-культурного процесу, які є характерними
для території всієї України різних історичних
періодів, здійснено в роботах В. Шульгіної,
О. Тимошенка, С. Волкова, Г. Дзюби, К. Ша
маєвої, Л. Савицької, С. Уланової, О. Берегової,
Л. Крупник, Н. Королюк, В. Іванова та інших
дослідників. Увагою музикознавців охопле
но такі регіони, як Київ і Київщина (М. Кузь
мін, О. Коренюк, Ю. Зільберман, О. Лисюк),
Чернігівщина (В. Маліневська, В. Ткаченко,
С. Пономаревський, О. Васюта, Л. Дорохіна,
І. Бєлосвєтова, І. Сєрякова), Галичина (М. Че
репанин, Л. Кияновська, Р. Дудик, Л. Ніколає
ва, І. Бермес, Л. Мороз, Ю. Волощук), Волинь
(П. Шиманський), Західна Україна і Закар
паття (М. Загайкевич, В. Бедзіля, Ю. Булка,
Т. Росул, О. Граб), Наддніпрянщина (М. Ржев
ська), Сумщина (Г. Локощенко), Слобожанщи
на (Є. Кононова, Є. Конопльова, Ю. Лошков,
В. Осадча, В. Богданов, С. Бакай), Полтавщина
(А. Литвиненко, Т. Благова), Катеринославщи
на (В. Мітлицька), Приазов’я (Т. Мартинюк),
Одеса (Е. Дагілайська, Р. Розенберг, В. Миро
нов), Донеччина (Т. Киреєва).
Питанням розвитку художньої освіти і
художнього життя регіонів України присвя
чено праці Г. Островського, І. Небесника,
С. Нікуленко, О. Попика, О. Голубця, І. Чмелик,
О. Майданець-Баргилевич. Проблеми розвит
ку українського театру висвітлено в роботах
Ю. Станішевського, І. Романько, С. Керимової;

дослідження Р. Герасимчук, П. Білаша, Н. Гор
батової, Т. Павлюк, В. Пастух спрямовано на
вивчення питань становлення і розвитку хо
реографічного мистецтва в Україні; Р. Росляк
розглядає процеси становлення кіноосвіти
в Україні.
Водночас регіональний аспект вітчизня
ного культурознавства залишається й най
менш розробленим. Це зумовлено передусім
суспільно-політичними обставинами: жорст
ка централізація управління в усіх сферах
життєдіяльності українського суспільства
протягом майже всього ХХ ст., політика зрів
няйлівки створили в суспільстві погляд на
українську культуру, як “єдину і неподільну”,
що не допускає жодних ідей про регіональ
не мистецьке розмаїття України. До того ж
“…драматична доля національного державо
творення зумовила ряд суттєвих деформацій
у площині гуманітарних знань, позбавила їх
цілісності та збалансованості” [40, 3].
Саме тому гуманітарна думка останніх де
сятиріч так швидко розвивається в напрямі
відновлення цілісності бачення соціокультур
них процесів, інтеграції різних галузей знань
і, особливо, пошуку специфічних і спільних
ознак у культурно-історичному розвиткові ре
гіонів. Поступово відходить у минуле уявлен
ня про другорядну роль периферійних центрів
в історії національної культури; на зміну йому
йде нова методологія дослідження культур
но-мистецьких процесів – методологія регіо
нальної культурології, згідно з якою кожне іс
торичне, культурне, мистецьке явище регіону
повинно розглядатися як цілісний самодостат
ній феномен у специфічності його регіональ
них проявів і як вагома складова національної
культури в її зв’язках із досягненнями й здо
бутками інших регіонів. Регіональною куль
турологією напрацьовано й системні показ
ники, за якими можна визначити специфічні
історико-культурні особливості та рівень ос
вітнього та культурно-мистецького розвитку
того чи того регіону. Це, зокрема, такі показ
ники, як географічне розташування, соціальна
база регіону, історико-культурний ландшафт
та основні види культурно-мистецької діяль
ності в регіоні, а також ментально-світоглядні
особливості континіуму регіону.
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Інтенсифікація культурологічних дослід
жень у регіональному аспекті виявила ще
одну виразну тенденцію в цій площині, а
саме: нерівномірність наукового осмислення
культурно-мистецьких здобутків різних ре
гіонів України.
Значну увагу науковців приділено в ос
танному десятиріччі дослідженню музичного
життя західних регіонів України – Галичини,
Волині, Прикарпаття, Закарпаття; розвиток
різних сфер музичної культури розглянуто
в історичному контексті та в еволюції музич
них зв’язків Західної України з Наддніпрян
щиною й Західною Європою. Так, приміром,
у працях О. Граб доведено, що культурномистецький розвиток західноукраїнських зе
мель впливав на громадсько-суспільні проце
си в Україні і був спрямований виключно на
відродження національно-визвольної бороть
би українців та формування національної сві
домості, у тому числі й засобами мистецтва.
Чимало праць науковців присвячено про
блемам історії культури Чернігівського регіо
ну. У дослідженнях істориків, філологів, куль
турологів, мистецтвознавців розкриваються
особливості регіону, що полягали в його тери
торіальній близькості та постійних культур
них взаємовідносинах з Росією. У поле зору
вчених потрапляють як окремі музичні жанри
(фольклор, церковний спів тощо), так і ціліс
ний комплекс різноманітних форм музичного
життя від ранніх проявів періоду Київської
Русі до розвинутих практик сімейного му
зикування та професійної концертно-вико
навської діяльності в другій половині ХІХ ст.
(О. Васюта).
Окрема низка праць висвітлює на матеріалі
мистецького життя Києва важливий етап в іс
торії української культури, пов’язаний з пере
ходом від дилетантизму до професійного ви
конавства та музичної освіти в 60-х роках ХІХ
ст. У них простежується шлях, як в умовах
постійних національних і соціальних утисків
закладалися основи професіоналізму в націо
нальній музичній культурі та освіті, розви
вається культуротворча діяльність Київського
відділення Імператорського Російського Му
зичного Товариства, Київської російської опе
ри, Київського музичного училища, музично-

драматичної школи М. В. Лисенка та окремих
діячів мистецтва (В. Кузьмін, О. Коренюк,
Ю. Зільберман).
Докладно проаналізовано музичну культу
ру Слобожанщини через розкриття законо
мірностей побутування пісенної культури ус
ної традиції і жанрово-стилістичних особли
востей музичного діалекту регіону (В. Осадча),
через аналіз історії музичної освіти та висвіт
лення еволюції народно-інструментального
мистецтва (Ю. Лошков), фортепіанного ака
демічного виконавства (Є. Кононова), дослід
ження окремих сторінок музичного життя
Харківщини (Є. Конопльова).
Що стосується інших регіонів України, зок
рема, таких, як Сумщина, Наддніпрянщина,
Катеринославщина, Приазов’я, Одещина, До
неччина, то дослідження культурно-мистець
ких процесів в них ще тільки розпочато. Існу
ють в Україні й регіони, які ще не досліджені
в такому аспекті – Поділля, Буковина, Віннич
чина, Кіровоградщина, Луганщина, Черкащи
на, Автономна Республіка Крим тощо.
Розвідки ретроспективних тенденцій су
часної української культури в умовах нової
соціокультурної динаміки повертають нас до
вивчення окремих підсистем культури, які
разом з іншими підсистемами культурного
простору створюють єдину художню картину
України.
Однією з них є система мистецької осві
ти, пов’язана з функціонуванням професійно
спрямованих мистецьких (культурно-мистець
ких) навчальних закладів. Саме через них
реалізуються актуальні завдання збереження
духовного багатства нації, формується есте
тична культура нації і особистості – здатність
сприйняття, розуміння й оцінки прекрасного.
Серйозною перешкодою на цьому шля
ху стала відсутність ґрунтовних досліджень
щодо впливу окремих культуростворювальних систем таких, як скажімо, система мис
тецьких професійних навчальних закладів,
хоча її вплив на динаміку історичного роз
витку країни у ХХ ст. беззаперечний.
Ця система мистецької освіти дала вітчиз
няній і світовій культурі безліч видатних імен,
серед яких Д. Ойстрах, Е. Гілельс, В. Горовиць,
Б. Гмиря, І. Паторжинський, І. Козловський,
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С. Ріхтер, Л. Курбас, Г. Юра, Н. Ужвій, Г. Нарбут,
О. Шовкуненко, М. Дерегус, О. Довженко. Ці
та багато інших імен музикантів, артистів,
художників, акторів, режисерів, диригентів
вписано навіки в історію культури України.
В Україні мистецька освіта складалася
протягом кількох століть і на початок ХХІ ст.
становила дієву систему регіональних дитя
чих позашкільних мистецьких навчальних
закладів (дитячих музичних і художніх шкіл),
місцевих і державних вищих навчальних за
кладів мистецтва і культури, загальнодержав
них і місцевих органів управління культури.
Наприкінці ХХ ст. усі навчальні заклади отри
мали певну свободу щодо змісту та організації
виховання кадрів мистецтва і культури, забез
печуючи водночас систему єдиних критеріїв
оцінки якості підготовки молоді у взаємодії
з мистцями-практиками. Це регулювалося
як внутрішньо-системними, так і зовнішньосистемними чинниками [6]. Від самого по
чатку свого існування навчальні заклади ста
вали і залишалися центрами з формування
і збереження культурних традицій регіонів,
які, своєю чергою, складали цілісну картину
культури України.
Виховуючи естетичні смаки нових по
колінь молоді на творах мистецтва, що стали
надбанням світової культури, мистецькі нав
чальні заклади формували духовні потреби
соціуму регіонів.
Спеціальним розпорядженням уряду у
70-х роках XX ст. умовою відкриття мистець
ких вищих навчальних закладів було існування у місті розвинутої мережі бібліотек, музеїв,
театрально-концертних організацій, які були
не тільки осередком збереження культурних
надбань, а й їх носіями. Тільки великі куль
турні центри могли задовольнити естетичні
смаки населення, створюючи нові взаємодію
чі системи в культурі: управлінські, освітні,
клубні тощо.
Галузь культури в Україні складається з
численної мережі культурно-освітніх закладів,
бібліотек, музеїв, концертних і аматорських
організацій тощо. Між цими закладами функ
ціонує цілісна й розгалужена система регіо
нальних і загальнодержавних зв’язків. Інсти
туалізуючись протягом не одного десятиліт

тя в точках біфуркації вони можуть спричи
няти або руйнацію, або створення систем з
більш складними взаємозв’язками, чинників,
які породжують нові інституції та системи.
Будь-яка з цих систем, що слугує налагод
женню комунікації між індивідами і суспіль
ством, може стати об’єктом дослідження
культурології.
На сьогодні відсутні узагальнювальні мо
нографічні дослідження з питань історії й те
орії сучасного стану цієї галузі, наукові праці,
які б подавали сучасні погляди та уявлення
щодо місця культурології в суспільно-історич
них і культурно-мистецьких процесів ХХ ст.
Наші подальші дослідження уможливлять
визначення чинників, які забезпечують ціліс
ність української культури в її регіональному
розмаїтті. Вивчення механізмів функціону
вання цих систем як основоположних систем
культури України спонукатиме спрямування
регіональних досліджень на загальнодержав
ному рівні.
Таким чином, ми бачимо, що культуроло
гія поступово перетворюється з абстрактної
сфери філософствування на практично значу
щу наукову сферу. До такої думки приводить
огляд кандидатських і докторських дисерта
цій, в яких простежується рух у напрямі до
прикладної науки. Культурологічні дослід
ження цілком адекватно відображають особ
ливість сучасного стану наукової практики –
полідисциплінарність, що значно розширює
її можливості для гнучкого усвідомлення
культурних практик.
1
Це пов’язано з об’єктивними причинами, оскільки мережа
навчальних закладів, творчих колективів, концертних установ
та інших організацій у галузі музичного мистецтва є найбільш
розгалуженою.
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