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На складних і переломних етапах людство завжди починає шукати нові 
підходи для розв’язання своїх проблем. Але оманливо думати, що людство 
винаходить щось кардинально нове без опори на тисячолітні здобутки 
предків, особливо коли йдеться про виховання молодого покоління. Виховні 
постулати “книги книг” Біблії не втратили своєї актуальності на 
сьогоднішній день, а можливо, набули ще гострішої актуальності. Так само й 
актуальність звернення педагогіки до філософії не є сучасним ноу-хау, 
оскільки відомо, що кожен філософ, ще з стародавніх часів, замислюючись 
над світоглядними проблемами, завжди міркував про те, якою повинна бути 
людина, як виховати саме таку  ідеальну людину. Однією зі спроб глибшого 
осмислення буття є осмислення з аксіологічних позицій. І недаремно цей 
напрямок з’являється спочатку у філософії, а потім як галузь педагогічного 
знання – педагогічна аксіологія. 

Метою нашої статті є короткий історичний аналіз виникнення і 
становлення аксіологічної теорії у філософії як основи для подальшого 
дослідження аксіологічних тенденцій у педагогічній думці. 

Звернемося до аналізу даної проблеми та стану її розробленості  
Уперше термін “аксіологія” був використаний французьким філософом 

П.Лапі (1902) і німецьким філософом Е.Гартманом (1908) [14, 30-31]. Термін 
“аксіологія” походить від грецьких понять “axios” – цінний, ”logos” – вчення. 
До того ж перша частина цього поняття має у грецькій мові особливий 
відтінок: це не тільки ціна, цінність, а ще й позначення явища, яке заслуговує 
бути гідним, важливим, знаменним, яке заслуговує на те, щоб його 
сприймали як безперечно значуще. До речі від основи “аксіо” походить і 
“аксіома” – тобто вихідне положення, котре приймається без доказів 
істинності інших положень. 

Аксіологія (теорія цінності) – “філософське вчення про природу 
цінностей, їх місце в реальності і про структуру ціннісного світу, тобто про 
зв’язки різноманітних цінностей між собою, їх обумовленість соціальними і 
культурними факторами і структурою особистості” [10, 9]. Аксіологія як 
загальна теорія цінностей є основою і методом не тільки філософських 
побудов, вона являє собою пояснювальний принцип організації будь-якої 
світоглядної системи, концепцію розгляду найзагальніших і найсуттєвіших 
питань щодо місця і сутності людини у бутті, що сягають проблем мети, 
призначення і сенсу людського існування. У той же час аксіологія вважається 
одним з наймолодших розділів філософії, який характеризується 
парадоксальною особливістю: виражаючи ціннісне відношення до того в 
світі, що пізнається, аксіологія осмислює і робить ціннісне відношення 
предметом свого пізнання. 



Її виділення в самостійне вчення відбувається лише в кінці ХІХ століття. 
Хоча судження про різноманітні види цінностей (про благо, добро, красу 
тощо) зустрічаються у мудреців античної доби, у теологів середньовіччя, у 
мислителів Відродження та Нового часу, але узагальненого уявлення про 
цінність, закономірності її прояву в різноманітних формах у філософії не 
існувало до середини ХІХ століття, бо тільки у середині ХІХ ст. категорія 
“буття” розщепилася на два елементи: реальність і цінність.  

Початкові ціннісні уявлення з’являлись у філософів стародавніх 
цивілізацій. Відомо, що шлях зародження ціннісних уявлень простежується 
ще з часів стародавніх грецьких космістів. За Ж.П.Вернаном [3, 13], ще у VІ 
столітті до н.е. у грецькій колонії Мілет відбувся переворот у стилі мислення, 
котрий призвів до появи ідеї космічного порядку, заснованого не волею і 
могутністю богів, які визначають світобудову, а на понятті Космосу, яке 
підкорюється закону і правилу (Nomos). Nomos засновує для всіх елементів 
природи порядок. Звідси зрозумілий інтерес до розуміння природи цього 
нового світопорядку. Але він ускладнюється, оскільки для цього потрібно, 
принаймні, відчуття виділення людини з Космосу, а також відчуття 
необхідності зрозуміти витоки самого буття як загального правила, яке панує 
у Космосі [3, 42].  

Отже, міркування про добро, красу, благо тощо стали філософською 
проблематикою античних мислителів. Але ж ці явища аналізувалися ними 
розрізнено. Відомо, що у греків існувало поняття “калокагатії” – 
caloscagathos (calos – прекрасний, cagathos – моральний), що є свідченням 
синкретичної ціннісної свідомості.  

Повільно і поступово філософська думка античності рухалася від 
синкретичного нерозчленованого світоуявлення до усвідомлення основних 
аспектів ціннісних орієнтацій людей і до формування загальних понять.  

Вже у міркуваннях Сократа і Платона цей синкретизм долався. Сократ, 
ведучи полеміку з софістами про людину, її чесноти, сприяв розчленуванню 
єдиного уявлення про їх синкретизм. Подібно до Космосу людина постає як 
багатомірна і не схожа на Космос сутність, осягнення якої вже не може бути 
успішним, виходячи з уявлень про злитість її властивостей. Сократ своїми 
пошуками морального ідеалу людини сприяв прояву багатоликості людини. 
Окрім цього, саме він вперше підіймає фундаментальне для аксіологічної 
проблематики питання: “Що є благо?” [3, 54].  

Зазначимо, що сама постановка проблеми виникає в добу знецінення 
культурної традиції і дискредитації ідеологічних засад суспільства. Як 
відомо, її причиною слугувала криза афінської демократії. (Мабуть, і 
сучасний стан обумовлює таку зацікавленість ціннісною проблематикою). 

Проблема, піднята Сократом, є, по суті, основним питанням теорії 
цінності. Саме Сократ здійснив переворот у традиційній системі цінностей. 
За Сократом, справжні цінності – скарби душі, які складають “пізнання”. Він 
розглядає традиційні цінності: багатство, слава; тілесні: життя, фізичне 
здоров’я, краса. Він зазначав, що все залежить від того, як людина ними 
користується: зі знанням чи без нього. Підкреслимо, що саме розум, як 



здібність пізнання, знаходиться в центрі грецької філософської думки, до речі 
“logos” – це і розум, і слово, оскільки слово виступає безпосереднім носієм 
думки.  

Термін “arete”, який з’явився у V ст. до н.е., перекладається як 
“доброчесність”, але ж самі греки вкладали в нього більше, ніж розуміння 
чесноти, це ще й гідність, шляхетність, відвага тощо.  

У подальшому Арістотель критикує етичні погляди Сократа, 
визначаючи його етику як “чистий раціоналізм” [1, 180-190]. Але Арістотель 
розмірковує про образ життя, добро, чесність, щастя, про благо “як про вищу 
чесноту”: “… будь-яке пізнання і будь-який свідомий вибір спрямовані до 
того чи іншого блага…” [1, 56].  

В ідеалістичному вченні Платона розглядаються такі аксіологічні 
категорії, як добро, істина, краса, котрі постають уже не як прояви людської 
душі, а як опосередковані людською душею прояви “ідей-сутностей”, які 
знаходять себе в “іншому світі”, який є влаштованим за принципом ієрархії. 
Верхівкою цієї ієрархічної піраміди є ідея Блага [9].  

Ідея Платона – це “еідос” (“еidos” – зразок), який володіє властивістю 
всезагальності і всезначущості, тобто тими модальностями, котрі в 
подальшому, в неокантанському тлумаченні, набувають форми поняття 
цінності. “Еідос” – це те всезагальне, абсолютне і незмінне начало, 
всезначуще і самодостатнє, яке вказує на істинність, а це означає і цінність 
всього того, що відповідає в реальному бутті людини ідеї блага, котра існує 
для осягнення людським розумом, являючись верхівкою піраміди ідей. 
“Еідос” блага розуміється Платоном у якості констатуючого принципу, 
котрий всі інші ідеї, (як-от ідеї краси, істини тощо) підкорює в якості 
буттєвих рівнів.  

Отже, при всій багатоманітності матеріалістичних і ідеалістичних учень, 
грецька філософія розглядала такі “епіфеномени” культури, як моральну, 
естетичну, політичну, релігійну свідомість, як щось другорядне. В першу 
чергу людина розглядалася у грецькій філософії як носій логоса, а 
світоомислення являло собою художньо-образне пізнання [6, 10]. 

У середньовіччі, як і в античності, зустрічаються лише розрізнені 
висловлювання про різні види цінностей, але відсутнє цілісне уявлення про 
природу цінності як таку. 

Ментальність середньовіччя висуває пріоритет віри щодо розуму. 
Аксіологічна тематика розчинилася в теологічній. Самоцінністю є лише Бог, 
таким чином, поняття цінності і Бога зливаються. Теологи, виділяючи 
єдиною цінністю Бога, всі інші цінності – моральні, естетичні, політичні, 
навіть саму істину, розуміють тільки як еманації єдиної вищої субстанції – 
Бога. 

Зазначимо, що саме у середньовіччі з’являється понятійна тріада 
“Істина, Добро, Краса”, яка в подальшому різними філософами буде 
трактуватись по-різному. Але, незважаючи на це, у теології, як і взагалі у 
релігійній свідомості, відсутня потреба у створенні теорії цінностей. 



Цінністю виступає, як уже зазначалося, лише божественне, а різниця між 
модифікаціями цінності і ціннісної свідомості є суто формальною. 

Доба Ренесансу характеризується висуненням на перший план цінностей 
гуманізму. Відроджуються уявлення щодо земної природи (а не містичної, на 
противагу середньовіччю), моральної, естетичної, політичної свідомості. 
Простежується тенденція до розуміння своєрідності кожної з цих форм 
відношення людини до світу, але їхній зв’язок, як різних проявів єдиного 
ціннісного відношення, не усвідомлюється. Проте все ж таки деякі підходи 
до розв’язання проблеми намічаються: роздуми щодо гідності людини, її 
розуму і волі, краси, незалежності цінностей від релігії і навіть моралі 
(Л.Б.Альберті, Л.Валла, Н.Макіавеллі, П. де ла Мірандола, Е.Роттердамський 
та ін.) [11; 17]. 

Просвітництво не виявляє великої цікавості до суто аксіологічної 
проблематики, а висуває єдину цінність – абсолютизовану пізнавальну 
властивість розуму, саме існування людини визначається похідним від її 
мислення (Р. Декарт, Б. Паскаль та ін.) [5; 11; 17]. 

Відродила проблему цінності існуючого і належного, реальності і 
цінності філософія І.Канта. Він виявив принципову відмінність діяльності 
морального “практичного розуму” і естетичної “здатності судження” від 
“чистого розуму”, який пізнає світ. Саме цим він обмежив його права і сферу 
дій у культурі. 

Саме І.Кант уперше вжив поняття цінності у вузькому розумінні. 
Розмежування існуючого і належного, реальності й ідеалу послугувало 
предтечею аксіології. І.Кант практично повністю зберіг платонівську точку 
зору щодо трактування цінностей, розташував їх у сфері моралі, обмеживши 
їх сферою «належного бути». Він протиставив сферу моральності (свободи) 
сфері природи (необхідності) [7, 311-501]. 

У філософській системі І.Канта свобода – це опора розуму. Він вважає 
головним нерозривний внутрішній діалектичний взаємозв’язок свободи і 
морального закону, здатності людини орієнтуватися на моральні принципи. 
Він розглядає різновид свободи – свободу волі, котра є головною “дійовою 
особою” у вченні про “практичний розум”. 

Таким чином, витоки цінностей, за Кантом, знаходяться у сфері 
ноуменального світу, непідвладні і недосяжні не тільки почуттю, але й 
розуму, бо вони сягають сфери поняття свободи. 

Розрізнення буття і повинності стало передумовою виникнення 
аксіології. Воно притаманне тим філософським напрямам ХІХ і ХХ століття, 
котрі визнали волю як найвищу здатність людини. Вчення І.Канта заклало 
теоретичні основи нового історичного типу європейської культури – 
Романтизму. Саме Романтизм слугував фундаментом для народження теорії 
цінності. 

Доба Романтизму надає великого значення емоційній активності 
духовного життя людини, її індивідуальному “Я”, котре є дієвим 
перетворювачем дійсності. Романтизм завершив перехід від традиційної 
культури з її стабільними принципами до культури особистісно-творчої, 



інноваційної, активної, ціннісне забезпечення якої не є вже раз і назавжди 
дане зверху як незмінне, а є специфічно людським, яке формується в 
культурі. Нарешті, історія мислиться як закономірна зміна одного типу 
культури, з притаманною лише їй системою цінностей, іншим. 

Емотивізм Романтизму, історизм і релятивізм його світосприйняття 
вивели філософську науку за межі традиційних онтологічних і 
гносеологічних концепцій, перемістивши акцент на позапізнавальне 
відношення суб’єкта до об’єкта, що і послугувало підґрунтям появи 
усвідомлення цього відношення як ціннісного. 

Уперше  поняття “цінність” було введено у спеціальну філософську 
лексику у 60-ті роки ХІХст. німецьким філософом і фізіологом Р.Г.Лотце. За 
Р.Лотце, цінність існує лише в її значущості для суб’єкта, але не є продуктом 
його свавілля: вона об’єктивна як загальнозначуща форма воління і 
поведінки [15, 324]. Р.Лотце теоретично відокремив ціннісну сферу від явищ 
дійсності (фактів) і інтелектуальної віри в їх осягнення (істини). 

Пізніше Л.В.Віндельбанд намагався за допомогою теорії цінностей 
уникнути релятивізму і обґрунтувати загальнозначущість теоретичного 
пізнання і моральної дії. В якості цінностей у Л.В.Віндельбанда виступають 
істина, добро і краса, правопорядок, мистецтво, і, особливо, релігія, які 
розглядаються ним як цінності і блага культури, без яких людство не може 
існувати [4, 65-83]. 

Послідовник Л.В.Віндельбанда німецький філософ Г.Ріккерт розробив 
учення про цінності як основу теорії істинного знання і моральної дії. 
Установивши різницю між наукою і філософією, він визначає останню у 
співвідношенні її з цінностями [13, 52]. 

Неокантіанство започаткувало розвиток науки про цінності. На відміну 
від свого засновника І.Канта, який визначав цінності як феномени моралі, 
його послідовники розповсюдили поняття цінності на всю сферу культури, 
науки, мистецтва (М.Вебер, В.Віндельбанд, Г.Ріккерт) [2; 4; 12; 13]. 

Інші філософи кінця ХІХ століття (В.Вундт, Ф.Іодль, Ф.Паульсен) 
визначали витоками цінностей не волю, а почуття. Звідси висновок: цінності 
є суб’єктами [17]. 

Одну з найбільш відомих філософій цінності ми знаходимо в 
ірраціональній метафізиці Ф.Ніцше. За Ніцше, поняття цінності стає 
універсальною категорією. Він скидає цінності зі сфери 
трансцендентального, надаючи їм статусу буттєвої реальності, розчиняючи їх 
у бутті. “Всі цінності вже створені, і кожна створена цінність – це я сам” [8, 
25]. Таким чином, буття і цінності зливаються. Він виголошує смерть Бога: 
“Померли всі боги; тепер ми хочемо, щоб жила надлюдина” [8, 79], і цим 
визнає, що сфери моральних ідей та ідеалів віднині не існує, вони 
знецінилися: ”Щоб вижити, людина спершу проголошувала, що ті або інші 
речі мають певну цінність, – отже, спершу надавала тим речам сенсу, 
людського сенсу! Тому вона й називає себе “людиною”, тобто тим, хто 
складає ціну…. Зміна цінностей – це зміна тих, хто творить. Кому випало 
бути творцем, той завжди знищує” [8, 59]. Навіть сама цінність усіх 



цінностей ставиться ним під сумнів, культура заглиблюється в нігілізм, а 
переоцінка цінностей пов’язується з волею до влади. Якщо до Ф.Ніцше 
цінності – деякі трансцендентні сутності, які дані зверху, то саме Ф.Ніцше 
нарікає цінностями увесь світ буття. Він вбачає майбутнє завдання філософа 
саме в тому, щоб на основі даних всіх існуючих наук розв’язати ціннісну 
проблематику і визначити ціннісні ранги. 

Зазначені підходи розглядають “цінності” за модальністю їх буття, 
звертаючись або до особистості, або до надособистісного чи надприродного 
існування цінностей. 

Отже, у розвитку аксіології на теренах західної філософії кінця XIX – 
початку XX століття можна виділити такі типи аксіологічних концепцій: 

1) об’єктивно – ідеалістичні (неокантіанство, феноменологія, 
неотомізм, інтуїтивізм), котрі трактують цінність як потойбічну сутність поза 
простором і часом; 

2) суб’єктивно-ідеалістичні (логічний позитивізм, емотивізм, 
лінгвістичний аналіз в етиці, афективно-вольова теорія цінності та ін.), котрі 
трактують цінність як явище свідомості, суб’єктивного ставлення людини до 
оцінюваних нею об’єктів; 

3) натуралістичні теорії цінності (теорія інтересу, еволюційна етика, 
етика космічної теології), котрі трактують цінність як вираз природних 
потреб людини або законів природи в цілому; 

4) трансценденталістська теорія характеризує цінність як ідеал, котрий 
має самостійну сферу існування, до якої людина може (або не може) 
долучитися; 

5) соціологічна концепція визнає відносність цінності залежно від 
соціальних спільнот; її прихильники визнають рівноправність різних 
ціннісних систем, вважаючи, що соціальні цінності впливають на поведінку 
людини і допомагають їй здійснювати вплив на соціальне середовище, 
перетворюючи його; 

6) діалектико-матеріалістична теорія розглядає систему цінностей з 
позицій історичного, економічного, соціального розвитку суспільства, котре 
саме по собі є носієм цінностей [16, 10]. 

Таким чином, у даній статті подано короткий історичний аналіз 
виникнення і становлення аксіологічної теорії від появи початкових 
ціннісних уявлень у філософів стародавніх цивілізацій до виділення її у 
самостійну галузь. Цей аналіз є необхідним для розуміння механізму появи 
феномену “цінність” у структурі педагогіки. Отже, подальші перспективи 
дослідження  вбачаємо у розкритті саме цих механізмів. 
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