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                                        Структура заняття  

І. Організаційна частина.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                           (3 хв.) 

 Цінності в житті суспільства виступають соціально-значущими 

орієнтирами діяльності суб’єктів, одним із факторів розгортання політичної 

історії. Вони є чимось більш високим ніж звичайна зацікавленість людини. 

Саме через культурні цінності людина задовільняє свої потреби, і саме 

існування цінностей відрізняє людину від тварини. Цінності становлять 

фундамент культури, і предметним полем формування цінностей є культура. 

Ці категорії невідривні одна від одної. Культура і визначається через систему 

цінностей і ідей, що слугують для регулювання поведінки членів даного 

соціуму.      

ІІІ. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.    (3 хв.) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.                                                 (4 хв.) 

1. Спробуйте дати визначення цінностям.      

2. Чи може існувати людина без сенсу життя? 

3. Чи однакові цінності у різних людей, від чого це залежить? 

V. План заняття.   

1. Історичний розвиток філософських уявлень про цінності.        (10 хв.) 

Основою еволюції філософських уявлень про цінності була давня 

теоретична традиція, що подавала відношення людини до світу в дихотомії 

знання та цінностей. Віддавна світ ціннісних переживань перебував у центрі 

філософських досліджень, головним чином у його етичних, естетичних та 

релігійних проявах. В античну, середньовічну епохи філософи розробляли 

ціннісну феноменологію, не піднімаючись до аналізу власне категорії 

«цінність», її логічного змісту. Принциповим поштовхом до розвитку теорії 



цінностей стала філософія раціоналізму, що з'явилась у XVII ст. Раціоналізм 

гостро поставив питання про природу вихідних визначень буття, його 

підлеглість законам і раціональну пізнаваність світу. Одночасно почав 

формуватись конфронтаційний щодо раціоналізму інтуїтивістський напрям 

філософії, що відстоював позараціональні начала буття. 

Поворотним пунктом у розвитку проблеми цінностей стала філософія  

І. Канта, його вчення про регулятивні принципи практичного розуму, за яким 

вищі цінності буття мають не онтологічні, а виключно регулятивні підстави 

до існування.  

Для теоретиків аксіології проблема цінностей від самого початку була 

виключена із сфери раціонального пізнання, вона вважалась галуззю 

позанаукового дослідження, особливим способом бачення світу, а цінності – 

феноменами особливої природи. Фундаментальною для теорії цінностей є 

проблема природи, способу буття цінностей, їх способу функціонування в 

суспільстві. У XX ст. розвиток теорії цінностей пішов шляхом суб'єктивізації 

та трансценденталізації проблеми. Цінності витлумачували як потойбічні 

духовні феномени, вічні трансцендентні сутності, закладені Богом як 

потенційна довершеність у предмети довколишнього світу. Деякі напрямки 

різко психологізували їхню природу, ототожнивши їх із суб'єктивною 

оцінкою. 

Водночас, за останні десятиліття проблематика цінностей активно 

розроблялася в філософії марксизму, діалектичного матеріалізму на засадах 

принципу діяльності, соціальної визначеності поведінки індивіда. Цей 

різнобічний досвід філософських пошуків і в західній, і у вітчизняній 

філософії дає змогу з нових, узагальнених позицій поглянути на означену 

проблему. Важливе значення проблема формування цінностей має для 

розвитку України в умовах формування її державності, в атмосфері 

руйнування колишніх пріоритетів у політиці, економіці, особливо в 

духовному житті нації; віднайти чіткі методологічні підстави до формування 

нової духовності народу, гуманістичних засад образу України в XXI ст. 



2. Цінності в структурі соціуму.                                                        (10 хв.) 

Культура є цементом будівлі суспільного життя, а цінності – осередком 

духовного життя суспільства. Культура встановлює, що таке цінність, що – 

антицінність. Люди, що поділяють однакові цінності, становлять соціальні 

групи, об'єднуючись у політичній, економічній боротьбі, спрямовуючи, 

таким чином, історію в певному напрямі. Цінності скріплюють громадську 

єдність, цілісність соціуму, перешкоджаючи руйнівному впливу ззовні. Роль 

особливих ідейних скріп в суспільстві виконують соціальні цінності, що 

виступають у формі соціально-політичних ідеалів, ідей, ціннісних настанов, 

орієнтацій, надцінних ідей, на зразок національної ідеї. Виконуючи важливу 

роль інтегруючих, соціалізуючих, комунікативних засад у житті суспільства, 

цінності забезпечують духовно-вольову єдність суспільства, високий рівень 

самосвідомості й організованості його членів. 

Суспільні цінності формуються поступово, через відбір певних видів 

поведінки і досвіду людей. Спочатку вони з'являються як сукупність звичок, 

прийомів людського побуту, специфічні форми поведніки, що передаються 

від покоління до покоління як ознаки власне людського способу життя, 

відмінні від тваринних, інстинктоподібних. З часом ці прийоми побуту 

закріплюються, схематизуються в таких нормативних утвореннях, як 

традиції, обряди, звичаї, ритуали. В них кодуються еталони суспільне 

схваленої поведінки людей. В подальшому вартісні взірці транслюються, 

зберігаються і передаються через соціальні інститути: установи освіти, 

виховання, масової інформації, релігії, політики, права тощо. Підсумком і 

метою тривалого прищеплювання ціннісних якостей е формування людської 

психології, ментальності, способу життя членів у потрібному, характерному 

для даного типу суспільства напрямі. 

Завдяки соціальним потребам людина в своїй життєдіяльності могла 

керуватись образом належного, потрібного, але ще наявне не існуючого 

співвідношення речей. Завдяки цьому цінності формували особливий світ 

духовного буття, що підносив людину над реальним. З розвитком суспільства 



і його структуруванням, поглибленням духовності людини, ускладнювалось і 

ціннісне світосприйняття, охоплюючи все нові потреби. Світ цінностей – це 

світ саме практичної діяльності.  

Таким чином, аксіологія як теорія цінностей має починати аналіз 

природи цінностей з дослідження характеру і структури людської діяльності. 

Цінності виростали з нестатку як стану об'єктивної нестачі того, що 

потрібне для розвитку й існування індивіда. Потреба формувалась уже як 

усвідомлений нестаток, а потім потреба трансформувалась в інтерес. На 

відміну від потреби, що спрямовувала людину на об'єкт її задоволення, 

інтерес орієнтований на ті умови, які забезпечують можливість задоволення 

потреби. Інтерес формується об'єктивно, як відображення місця індивіда в 

системі суспільних відносин, а суб'єктивно він відображається в меті. 

Важливу роль у ціннісному ставленні до дійсності відіграють емоційні 

переживання, пристрасті. Завдяки емоційному переживанню відбувається 

внутрішнє освоєння життєвих ситуацій, надається їм особистіс-ний смисл. 

Саме з емоційного ставлення виникає відчуття значимості явищ, суб'єктивне 

поцінування їх. У свою чергу цінності надають емоціям глибини, значущості, 

перетворюючи їх у стійкі почуття. Завдяки емоціям у ціннісних актах людині 

дана вона сама, її суб'єктивно-психологічне ставлення до дійсності. 

Об'єднані в єдиний комплекс потреби, інтереси й емоційні 

переживання утворюють єдиний феномен цінності. І ціль, і цінність 

виступають регуляторами діяльності, проте між ними є відмінність. Ціль 

також має важливе значення в процесі діяльності. Вона ідеально містить у 

собі майбутній результат діяльності, таким чином спрямовуючи й 

організуючи весь діяльний процес. Як така спонукальна сила, ціль є 

складним інтегральним об'єднанням знань, волі, емоцій, цінностей, а на 

відміну від цінності вона є технологічним утворенням, елементом 

проективної свідомості і завжди викликає доцільну дію. Цінність же зберігає 

елемент нездійсненності, недосяжності і завдяки цьому духовної 

піднесеності. 



3. Логічні елементи категорії цінності.                                            (15 хв.) 

Ціннісний світ людини складається з ціннісних образів. На відміну від 

пізнавального образу, спрямованого на відображення світу таким, який він є, 

основою, вихідною, власною формою буття цінності є чуттєве переживання. 

Воно не може бути виражене в об'єктивних характеристиках. Атрибутами 

його є закличність, наказовість, бажаність, але не об'єктивність, 

всезагальність і необхідність. Емоційно ціннісний образ розкриває сферу 

потягів, прагнень, спонук, тобто сферу водіння. 

Цінність – явище соціальне, тому не може бути однозначно істинною 

чи хибною. Поняття істини надто вузьке для характеристики способу 

відповідності цінності і дійсності. В певних соціальних умовах суб'єкт 

позбавлений ціннісного вибору, а тому і відповідальності за свою оцінку. 

Цінності включають в себе когнітивний і емоційний компоненти, знання та 

оцінку. Ці компоненти мають протилежні логічні властивості. Знання 

фіксують суще, цінності – належне; в знаннях людина абстрагується від своєї 

зацікавленості, в оцінці, навпаки, стверджує свій інтерес. У знаннях людина 

усвідомлює предметну вираженість світу, в оцінці з'ясовує, чи відповідає 

дійсність її потребам. Оцінювання дійсності має зворотне щодо пізнання 

спрямування на оцінювача. Тому ціннісний рівень свідомості має потужний 

духовний потенціал самоудосконалення людини, її самотворення. 

Суб'єктивний компонент цінностей не є однорідним, він внутрішньо 

структурований на значення і особистісний смисл. Особистісний смисл 

цінності визначається її відношенням до потреб людини. Значення як аспект 

цінності зумовлюється сукупністю суспільно значущих властивостей, 

функцій предмета, що роблять його цінним у даному суспільстві. Людина 

живе не лише в реальному середовищі, а й у символічному світі, який 

репрезентований системами соціальних значень. Для окремої людини 

суспільні значення є об'єктивно даними, але фактично вони не є 

властивостями об'єктів, а виступають засобами упорядкування суспільного 



досвіду, що виробились у минулому. Більшість значень є конвенційними 

продуктами. 

Оцінка передбачає існування підстави або критерію, згідно з яким 

відбувається оцінювання. Такою підставою служить потреба, щодо якої 

визначається цінність предмета, або норматив, норма, що порівнює предмет з 

усталеним взірцем. Отже, акт оцінки передбачає порівняння двох 

реальностей – духовної і матеріальної. 

Порівняно з цінностями норми втрачають той відтінок ідеальності, що 

зумовлює природу цінності. Якщо норми — це взірці загальноприйнятої 

поведінки, еталони нормативної дії, то цінності зберігають момент 

бажаності, закличності дії. Але й норми не існують поза цінностями, без них 

вони вироджуються в алгоритми, схеми поведінки. 

Як стандарти поведінки норми передбачають санкції за їх дотримання 

або недотримання. В соціології розрізняють соціальні й правові норми. 

4. Ієрархія цінностей людського бутя.                                              (15 хв.)  

Основна форма, в якій функціонують цінності, – ідеал. Особливістю 

ідеалу є його нездійсненність. У цьому проявляється абсолютність ідеалу, 

його безкінечність, принципова недосяжність. Саме завдяки безкінечності 

ідеалу можлива ціннісна ієрархія, певна градація, що визначається 

відповідністю ідеалу; ідеал же не має ступенів. 

Прийомом конструювання ідеалу є ідеалізація, що абстрагується від 

полярності позитивного і негативного. Ідеал є завжди мисленим 

запереченням існуючого недосконалого етапу дійсності, і як ідеалізоване 

відображення має й свої обмеження. Формуючись у запереченні дійсності, 

він до певної міри відбиває історично обмежене уявлення про бажане життя. 

Ідеал є гранично вираженою цінністю, організуючим, цільовим началом 

людської життєдіяльності. В ідеалі риси цінності більш загострені, чіткіше 

виявлений момент доцільності, імперативності, спонукаль-ності. 

Найяскравіше в ідеалі виражена його закличність, імперативність; він 

виступає цементуючим началом життя, його організуючою силою, що 



перетворює буття людей у структурно-упорядковане ціле, цілеспрямований 

процес. 

Дослідники зазначають, що в ідеалі виражена особистісно 

інтеріоризована ідея. Ця ідея носить надосібний характер. Вона повинна мати 

в свідомості індивіда таке всебічне обгрунтування, щоб він приймав її за 

істину. 

Свою діяльність людина будує у відповідності з нормативами і 

цінностями. Без усвідомлення людиною змісту цінностей, якими вона 

керується, неможливо визначити цілі її діяльності. Саме цей суб'єктивний 

аспект вироблення цілей суспільної діяльності людей і відображається 

категорією ціннісної орієнтації. Ціннісні  орієнтації утворюються на основі 

системи цінностей, які в межах даного суспільства виконують близькі 

функції, мають єдину систему значень і є найважливішим елементом у 

структурі особистості. В них відображається вибіркове, суб'єктивне 

ставлення особистості до об'єктивних умов її життя. Найважливішою 

функцією цих орієнтацій є функція регулятора зовнішньої поведінки 

індивіда. 

Ціннісні орієнтації можуть формуватись у будь-якій сфері 

життєдіяльності. Філософія розглядає лише ті орієнтації, що виражають 

сутність людини універсальним чином. Ці універсальні цінності є 

загальнолюдськими властивостями людини у її відношенні до світу. До таких 

базових, загальнолюдських цінностей належать цінності добра (блага), 

свободи, користі, істини, правди, творчості, краси, віри. 

Підсумковою цінністю є благо як єдність істини, добра і міри. Благо 

виступало вищим життєвим орієнтиром людини, узагальнювало в собі і вищу 

мету її існування, і спосіб життя. Усвідомлення себе частиною універсуму, 

свого неповторного буття в ньому виражалось у цінностях сенсу і свободи. 

Вищі цінності відображають фундаментальні відношення та потреби людей 

складають фундамент індивідуального світогляду. Вищими цінностями 

можуть бути: здоров'я, сім'я, кохання, свобода, мир, війна, держава, праця, 



істина, честь, споглядання, творчість тощо. Отже, визначення цінностей як 

вищих здійснюється на рівні індивідуального вибору. 

У житті індивіда вищі цінності визначають сенс його існування, з якого 

випливає вся мотивація даного суб'єкта. Завдяки цим цінностям людина 

долучається до вищої інстанції, що наповнює сенс її існування, надає йому 

конкретики. 

Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя становить сенс 

Індивідуального існування. Потреба в сенсі фіксує потребу людини з'ясувати 

свою значущість у міжособових стосунках, зрозуміти своє місце в ушверсумі. 

Причетність до вищих цінностей, служіння їм дає змогу людині відчути 

цінність свого індивідуального буття. 

VІ. Підведення підсумків.                                                                   (3 хв.) 

Цінності виростали з об’єктивних потреб людини. Потреби 

формувалися уже усвідомлено, а потім потреби трансформувались в інтерес. 

На відміну від потреб, що спрямовують людину на об’єкт її задоволення, 

інтерес зорієнтований на ті умови, що забезпечують можливість задоволення 

потреб. Інтерес формується об’єктивно як відображення місця індивіда в 

системі суспільних відносин, а суб’єктивно відображається в меті. Мета – 

ідеальний імпульс, що спонукає до активної діяльності, в якій відображається 

ідеальний образ задоволення потреб, що спонукає людину до діяльності. 

Відіграють важливу роль в ціннісному ставленні до дійсності емоції і 

пристрасті. Внутрішнє засвоєння життєвих відбувається в процесі емоційних 

переживань. Саме емоційне ставлення сприяє виникненню почуття 

значимості явищ, їх суб’єктивної оцінки.  

VІІ. Завдання для самостійної роботи.                                              (2 хв.) 

1. Герасимчук А., Тимошенко З. Курс лекцій з філософії. – К., 1999, с. 

90 – 101. 

2. Підготувати реферати: «Цінності в сучасному світі», «Ідеали 

пересічного українця».  

          VІІІ. Перевірка домашнього завдання.                                             (25 хв.) 



1. Окресліть коло питань, що входять у дослідження філософії історії. 

2. Поясніть основні тлумачення спрямованості історичного процесу. 

3. Дайте критичну оцінку концепцій, які вважають природні умови 

вирішальним чинником історії. 

4. Дайте перелік ключових сфер суспільного життя соціуму та поясніть їх 

основні складові. 

5. Спробуйте сформулювати та обгрунтувати своє розуміння 

співвідношення людини та історії. 

6. Чи можна вважати історію реальною дійовою особою? 

7. Окресліть основні аспекти філософського розуміння сенсу життя. 


