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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність та доцільність дослідження. В умовах глобальної екологічної 
кризи в науковій спільноті актуалізується гуманітарно-екологічний дискурс, а також 
формується нова картина світу – екологічна. Поширення таких тенденцій свідчить 
насамперед про вироблення нових цінностей у духовній сфері суспільства, що 
простежується і в гуманітарних науках. Естетика довкілля, об’єднуючи естетичну, 
етичну і теоретичну сфери, постає вищою формою особливого типу свідомості, якій 
належить утвердитись як фундаментальна парадигма світосприйняття сучасної 
людини. Вона відкриває нові виміри розуміння єдності особистості і навколишнього 
середовища в естетичному масштабі, крім того, вписується у сприйняття естетики як 
становлення чуттєвої культури людини. 

Теорію «екологічної естетики» репрезентовано як проект естетики довкілля. 
Вона сформувалася наприкінці ХХ ст. в руслі британо-американської аналітичної 
школи філософії як нове поле постмодерної естетики. У дослідженні увагу 
зосереджено довкола моделей її основоположників – А. Берлеанта, Е. Брейді, 
А. Карлсона, Ю. Сепанмаа і Р. Хепберна, що аналізують теоретичні аспекти 
проблем естетичного досвіду й естетичної оцінки навколишнього середовища. 

Актуальність теми є очевидною, адже рефлексія щодо естетичного виміру 
довкілля, покладена в основу розвинутої на теренах США, Канади, Великобританії і 
Фінляндії галузі дослідження, з кожним днем набирає наукового визнання. 
Представники різних країн, традицій і культур знаходять у ній потребу і спільний 
інтерес. 

Поле досліджень, що в наш час можна визначити як естетику довкілля, має 
давню історію. Арістотель, Платон і Плотін розвивали загальнофілософську 
проблематику, зокрема й з власне естетичних позицій. І. Кант і Г. Гегель визначили 
дискусійне питання – здатність людини естетично оцінювати природу саму по собі. 
У сучасному розумінні проблему єдності природи і культури виділено ще в межах 
ноосферної теорії В. Вернадського і П. Тейяра де Шардена. Філософсько-естетичне і 
наукове підґрунтя естетики довкілля розгорнуто в історичній проекції завдяки 
критичному аналізу А. Ахутіна, В. Бичкова, П. Гайденко, І. Казакової, О. Лосєва, 
М. Мойсєєва, І. Пригожина, Б. Соколова, Л. Столовича, І. Стенгерс, Д. Хацкевич, 
В. Шадевальда. 

Дослідники Ф. Канак, М. Кисельов, О. Коннов, В. Крисаченко, І. Огородник, 
Л. Сидоренко, М. Хилько, Л. Юрченко запровадили вітчизняну традицію розуміння 
проблеми екології природи. Екологію культури висвітлено у контексті праць: 
Ю. Вєдєніна, О. Генісаретського, Л. Гумільова, В. Дунаєва, В. Каганського, 
М. Кулєшової, О. Комарової, Д. Кулабухова, Д. Ліхачова, Є. Ставицької і 
Є. Холодилової. Етичний варіант розв’язання конфлікту між людиною і природою 
представлено у зарубіжній (О. Леопольд, К. Маєр-Абіх, Ю. Хаpгpоув, А. Швейцер) 
та вітчизняній (О. Рихліцька) етиці. Соціокультурний вимір репрезентували 
українські дослідники – Л. Бабушка, М. Бровко, Р. Шульга. 

Естетичну теорію аналітичної філософської школи, що є джерелом 
«екологічної естетики», подано крізь призму робіт М. Бердслі, Т. Бінклі, М. Вейца, 
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А. Данто, Дж. Дікі, П. Зіффа, Т. Манро, Г. Сірсілло, Б. Тільмана та інших. 
Критичний аналіз аналітичної естетики здійснили українські (Є. Дніпровська, 
Л. Левчук і О. Павлова) та російські (Б. Дземидок і Б. Орлов) науковці. 

Теоретично обґрунтували галузь «екологічної естетики» зарубіжні дослідники 
А. Берлеант, І. Гаскель, М. Ітон, С. Кемаль, Н. Керролл, Ш. Лінтотт, Р. Мур, 
Дж. Насар, Ю. Сайто, К. Уолтон, Дж. Фішер, Ш. Фостер, Н. Хеттінгер, Р. Штекер 
(США), А. Карлсон, Г. Парсонс, Д. Портеус і Т. Хейд (Канада), Ю. Сепанмаа 
(Фінляндія), М. Бадд, Е. Брейді, Д. Кроуфорд, Г. Осборн й Р. Хепберн 
(Великобританія), С. Годловітч (Нова Зеландія), Ж. Томпсон (Австралія). 

У межах українського наукового простору природу в структурі естетичної 
діяльності розглядали В. Панченко і Д. Кучерюк. Однак «екологічна естетика» ще 
не привернула належної уваги наукових кіл. На сьогодні можна констатувати 
зародження інтересу до неї, це праці В. Борейка, Л. Стеценко, О. Сулацкової, 
Н. Філяніної, Л. Юрченко, М. Яковенко. Вивчали зазначену проблематику і в Росії: 
Н. Голік, Л. Гудков, А. Гусєва, К. Долгов, Т. Любімова, Н. Маньковська, 
В. Прозерський, Є. Устюгова. Втім, ці починання здебільшого є оглядові і не 
систематичні, позаяк більшість розробок представників «екологічної естетики» 
залишаються неперекладеними і закритими для вільного доступу широкого загалу, 
що й спонукало нас до опрацювання згаданої сфери дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах комплексної наукової програми Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 
умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідної роботи філософського 
факультету № 11 БФ 041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 
гуманітарного розвитку сучасного суспільства» і науково-дослідної тематики 
кафедри етики, естетики та культурології. 

Мета дослідження: збагачення українського наукового дискурсу 
дослідженням сучасних концепцій «екологічної естетики» (А. Берлеант, Е. Брейді, 
А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) як проекту естетики довкілля, аналізом 
запропонованого понятійно-категоріального апарату і проблематики. 

Предмет дослідження: «екологічна естетика» як галузь сучасної естетичної 
теорії, її предмет, понятійний апарат і основні теоретичні проблеми. 

Об’єкт дослідження: теоретичні концепти естетики довкілля у філософсько-
естетичному дискурсі. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність виконання таких завдань: 
– розглянути наукові здобутки зарубіжних і вітчизняних дослідників «екологічної
естетики» для аналізу наявних у них інтерпретацій терміна «environmental 
aesthetics» та віднайдення україномовного еквівалента; 
– дослідити витоки естетики довкілля у науковому і філософсько-естетичному
дискурсі в цілому та теоретико-методологічні засади формування предмета 
«екологічної естетики» в аналітичній традиції (М. Бердслі, Т. Бінклі, М. Вейц, 
А. Данто, Дж. Дікі, П. Зіфф, Т. Манро, Г. Сірсілло, Б. Тільман) зокрема; 
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– визначити й обґрунтувати понятійно-категоріальний апарат «екологічної
естетики» в контексті теоретичних розробок А. Берлеанта, Е. Брейді, А. Карлсона, 
Ю. Сепанмаа і Р. Хепберна, а також у межах сучасної естетичної теорії в цілому; 
– проаналізувати проблему естетичної оцінки довкілля, виокремити «когнітивний»
(М. Бадд, Г. Парсонс, М. Ітон, А. Карлсон, Ю. Сайто, Ю. Сепанмаа, К. Уолтон, 
Дж. Фішер) і «нонкогнітивний» (А. Берлеант, Е. Брейді, С. Годловітч, Н. Керролл, 
М. Сагофф, Р. Хепберн) варіанти її розв’язання; 
– обґрунтувати метакритичний вимір «екологічної естетики» (А. Карлсон, Е. Брейді,
Ю. Сепанмаа, Ж. Томпсон) як фундамент аналізу культурного здобутку, 
формування естетичної комунікації і еколого-естетичного виховання; 
– дослідити взаємозв’язок феноменів «естетика довкілля» й «екологія культури»;
– розкрити естетичний сенс екологічного виховання (Е. Брейді, Д. Портеус,
Ю. Сепанмаа) і його доцільність для формування суспільної свідомості. 

Методи дослідження. Використано лінгво-семантичний метод аналізу 
терміна «environmental aesthetics», аби віднайти оригінальний відповідник для 
українського наукового простору. Історико-філософська реконструкція 
особливостей формування «екологічної естетики» висуває методологічні проблеми, 
пов’язані з труднощами інтерпретації та оцінки різноманітних, навіть часом 
взаємовиключних тенденцій і фактів, що виявляють внутрішню гетерогенність та 
динамічність історичних інваріантів розгляду феномена довкілля. Тому вирішення 
цієї проблеми має демонструвати можливості міждисциплінарного підходу, 
органічний синтез естетичних, екологічних, етичних, історичних, соціологічних, 
психологічних і антропологічних стратегій дослідження, необхідність поєднання 
мікро- та макрорівнів естетичного і культурологічного аналізу. Застосування 
загальнонаукових принципів історизму, систематизації та узагальнення уможливило 
характеристику понятійно-категоріального апарату британо-американської галузі 
дослідження. Неоднорідність сучасних визначень поняття «екологічна естетика» 
зумовила використання синтетичного методу. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у збагаченні 
українського наукового дискурсу аналізом сучасного британо-американського 
проекту естетики довкілля – «екологічної естетики». Подано оновлене розуміння 
естетичного виміру навколишнього середовища. Естетика довкілля в умовах кризи 
естетики і гуманітарної науки в цілому постає фундаментом нової ціннісної 
парадигми. Оскільки «екологічна естетика» містить виховні практики, то здійснено 
спробу її філософсько-естетичного аналізу на теоретичному та практичному рівнях. 
Міждисциплінарний характер розглянутої галузі сприяє розширенню предметного 
поля сучасних естетичних досліджень. 

На підставі теоретичного аналізу проблеми зроблено висновки, що мають 
характер наукової новизни: 

Вперше: 
– проаналізовано вітчизняні та зарубіжні наукові напрацювання з «екологічної
естетики» задля віднайдення автентичного українського еквівалента терміна 
«environmental aesthetics». Запропоновано поняття «естетика довкілля» для 
позначення сфери, що охоплює філософські теорії і концепції, в основі яких – 
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рефлексія про естетичний досвід довкілля у широкому розумінні (природне і 
культурне) і встановлення його естетичної цінності з метою збереження 
навколишнього середовища і побудови нової картини світу; 
– визначено роль аналітичної філософії (М. Бердслі, Т. Бінклі, М. Вейц, А. Данто,
Дж. Дікі, П. Зіфф, Т. Манро, Г. Сірсілло, Б. Тільман) як теоретико-методологічної 
підвалини формування «екологічної естетики», що постає новим об’єктом 
естетичної рефлексії; 
– досліджено понятійно-категоріальний апарат «екологічної естетики» на розробках
А. Берлеанта, Е. Брейді, А. Карлсона, Ю. Сепанмаа і Р. Хепберна, охарактеризовано 
конотації естетичних категорій (естетичний досвід, естетичний об’єкт, естетична 
оцінка, естетичне сприйняття, естетична цінність) у межах розгляду довкілля як 
естетичного об’єкта; 
– здійснено аналіз різнорідних концепцій «когнітивного» (М. Бадд, Г. Парсонс,
М. Ітон, А. Карлсон, Ю. Сайто, Ю. Сепанмаа, К. Уолтон, Дж. Фішер) і 
«нонкогнітивного» (А. Берлеант, Е. Брейді, С. Годловітч, Н. Керролл, М. Сагофф, 
Р. Хепберн) напрямів «екологічної естетики»; 
– розкрито взаємозв’язок естетики довкілля й екології культури в контексті
формування нової ціннісно-світоглядної парадигми; 
– проаналізовано естетичний зміст і сенс екологічного виховання (Е. Брейді,
Д. Портеус, Ю. Сепанмаа); запропоновано практичну реалізацію теоретичних 
надбань естетики довкілля в освітній сфері України. 

Удосконалено: 
– конотацію термінів «екологічна естетика» й «еколого-естетичне виховання» для
їхньої концептуалізації і систематизації;
– аргументацію необхідності метакритичного рівня «екологічної естетики»
(А. Карлсон, Е. Брейді, Ю. Сепанмаа, Ж. Томпсон) для аналізу культурного 
здобутку, формування естетичної комунікації та еколого-естетичного виховання; 

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає в осмисленні 
філософсько-естетичних засад «екологічної естетики» (А. Берлеант, Е. Брейді, 
А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) як галузі сучасної естетичної теорії, у 
характеристиці її предметного поля та основних теоретичних проблем. Розширено 
зміст концепцій «екологічної естетики» до естетики довкілля з урахуванням надбань 
«екології культури». Здійснюючи аналіз концепту «природа» у науковому і 
філософсько-естетичному контексті, віднайдено теоретичні витоки естетики 
довкілля. Зазначена проблема є недостатньо опрацьованою у вітчизняних 
дослідженнях. Здобуті в роботі висновки обґрунтовують необхідність подальших 
досліджень західних концепцій «екологічної естетики» і створення оригінально 
українських моделей естетики довкілля. Матеріали дисертації будуть корисними для 
викладання нормативних курсів лекцій з естетики і культурології, а також для 
введення спеціалізованого курсу з естетики довкілля у вищих навчальних закладах. 
Порушена проблематика має зацікавити як філософів, естетиків і екологів, так і 
широке коло фахівців інших сфер науки і життєдіяльності суспільства. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. 
Висновки і положення новизни сформульовано особисто дисертантом. Сімнадцять 
публікацій за темою дослідження є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
знайшли своє втілення у доповідях на щорічній міжнародній науковій конференції 
«Дні науки філософського факультету» 2013, 2014, 2015 рр. (м. Київ), міжнародному 
молодіжному науковому форумі «Ломоносов-2013» (Росія, м. Москва, 2013), 
міжвишівському науковому форумі «Актуальная эстетика – I» (Росія, м. Санкт-
Петербург, 2013), круглому столі філософського факультету «Постать Тараса 
Шевченка та українська філософська культура» в рамках Шевченківського 
міжнародного літературного конгресу (м. Київ, 2014), дев’ятій студентсько-
аспірантській міждисциплінарній конференції «Філософія: нове покоління» (м. Київ, 
2014); а також на міжнародних науково-практичних конференціях: «Науково-
теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності» 
(м. Дніпропетровськ, 2015), «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і 
практики» (м. Вінниця, 2015), «Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і 
сучасні теорії» (м. Дніпропетровськ, 2015), «Економіка, наука, освіта: інтеграція та 
синергія» (м. Братислава, 2016). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 6 статтях, вміщених у 
фахові наукові видання України (три з них мають наукометричний статус), 11 тезах, 
опублікованих у збірниках матеріалів конференцій. 

Структуру дисертаційної роботи зумовили мета дослідження і логіка 
реалізації його основних завдань. Робота складається із вступу, трьох розділів 
(дев’яти підрозділів), висновків, списку використаної літератури та джерел, що 
налічує 202 найменування, з яких 75 джерел іноземними мовами. Загальний обсяг 
дисертації становить 204 сторінки, з яких 183 сторінки – основний текст дисертації. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, окреслено його 
джерельну базу та ступінь розробки, вказано на зв’язок теми з науковими 
програмами і планами, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 
сформульовано мету й основні завдання, розкрито наукову новизну отриманих 
результатів, теоретичне й практичне значення роботи, містяться відомості про 
апробацію та список тематичних публікацій автора дисертації. 

У першому розділі – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИКИ ДОВКІЛЛЯ» – висвітлено стан дослідження сфери 
естетики довкілля в сучасному науковому просторі, окреслено теоретико-
методологічні засади концептуалізації «екологічної естетики» як її проекту. 

У підрозділі 1.1. – «Естетика довкілля як сфера філософсько-естетичного 
дискурсу» – проаналізовано зарубіжні і вітчизняні джерела з проблематики 
естетики довкілля, серед яких і «екологічної естетики». 

Сьогодні у зв’язку з бурхливим розвитком суспільства та пожвавленням 
науково-технічного прогресу відчутне порушення екологічної рівноваги у світі. 
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Якість навколишнього середовища і його забруднення постає предметом уваги 
глобального масштабу. Актуалізується новий тип дискурсу – екологічний, а в його 
межах – естетика довкілля. 

Автентичний український термін «естетика довкілля» пропонуємо для 
окреслення сфери дослідження сучасної британо-американської теорії – 
«екологічної естетики» (environmental aesthetics). Естетика довкілля покликана 
охопити широкий спектр філософсько-естетичних проблем, що стосуються 
рефлексії над питаннями естетичного досвіду й естетичної оцінки навколишнього 
середовища (природне і культурне), задля його збереження і побудови екологічної 
картини світу. «Екологічна естетика» – це галузь дослідження, сформована в другій 
половині ХХ ст. у межах британо-американської аналітичної школи філософії, що 
акцентує увагу на проблемах естетичного досвіду й естетичної оцінки довкілля. 

Визначальними для розуміння нової галузі є роботи А. Берлеанта, Е. Брейді, 
А. Карлсона, Ю. Сепанмаа і Р. Хепберна. В Україні впродовж останніх років 
з’явились експлікації цієї проблематики на теоретичному рівні В. Борейка, 
Л. Стеценко, О. Сулацкової, Н. Філяніної, Л. Юрченко та М. Яковенко. 

У підрозділі 1.2. – «Концепт “природа” в науковому і філософсько-
естетичному контексті» – реконструйовано трансформацію уявлень щодо концепту 
«природа» в науковому і філософсько-естетичному вимірі. 

Людина залежно від соціокультурного розвитку перебувала у різних 
взаємовідносинах з природою: була частинкою великого макрокосму, художньо 
змальовувала у творах природу, відчужено милувалась нею, поставала дизайнером 
ландшафтів, перебувала в інтимній єдності з природою, гармонізувалась з нею в 
універсумі. У межах естетичної діяльності відбувається трансформація уявлень про 
природу як джерело художньої творчості в дизайнерське утворення рук людини 
(ландшафт), а потім у феномен довкілля. Видозміна мислення в добу постмодерну і 
«поворот до простору» активують важливий вимір – увагу до топосу, адже наше 
життя минає не лише в часі, а й у просторі. 

У рамках природничо-наукових і гуманітарних розвідок відбувається перегляд 
ноосферної теорії В. Вернадського, що постає фундаментом багатьох екологічних 
досліджень. Ідея ноосфери покликана бути взірцем для досягнення гармонійного 
співжиття людини і природи. Поняттям «довкілля» і «навколишнє середовище» 
намагаються охопити конотацію концепту «ноосфера» в естетичному контексті. 

У підрозділі 1.3. – «Сучасний британо-американський проект естетики 
довкілля» – розкрито теоретико-методологічні підвалини «екологічної естетики». 

ХХІ ст. знаменується розширенням сфери «естетичного», виходом за рамки 
«художнього» і філософії мистецтва. «Екологічна естетика» виникає в руслі 
аналітичної філософської школи як реакція на «нехтування» природним світом 
(Р. Хепберн) і вимагає його естетичної оцінки. Це – теоретичний фактор її появи, 
але був і практичний – стурбованість громадськості естетичною якістю довкілля. 

Теоретико-методологічним джерелом формування зазначеної галузі є доробок 
аналітичної естетики (М. Бердслі, Т.  Бінклі, М. Вейц, А. Данто, Дж. Дікі, П. Зіфф, 
Т. Манро, Г. Сірсілло, Б. Тільман, Р. Хепберн), яка сформувалась у США в ХХ ст. в 
контексті позитивістського і неопозитивістського напрямку. Її появу зумовила 
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необхідність перегляду сфери класичної естетики, привнесення в неї даних 
позитивних наук, що й привело до збагачення естетичного поля. 

Проблематику і понятійно-категоріальний апарат «екологічної естетики» 
запозичено з аналітичної традиції, використано й аналітичну методологію: чіткість і 
обґрунтованість понять, логічність викладу, лінгвістичний аналіз термінології, 
естетичних описів і мистецьких метафор. 

У другому розділі – «ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ “ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕСТЕТИКИ”» – досліджено предметне поле галузі сучасної естетичної теорії – 
«екологічної естетики», її основний понятійно-категоріальний апарат. 

У підрозділі 2.1. – «Довкілля як естетичний об’єкт» – розглянуто 
естетичний вимір навколишнього середовища у контексті філософсько-естетичних 
розробок А. Берлеанта, Е. Брейді, А. Карлсона, Ю. Сепанмаа і Р. Хепберна. 

Модифікація поняття «природа» на «довкілля» є не просто лінгвістичним і 
термінологічним зсувом, а – видозміною нашого розуміння в ХХ ст., коли 
з’являються нові галузі дослідження світу у всій його багатогранності: фізик 
розглядає фізичну реальність, біолог – біологічну, геолог – геологічну тощо. На 
противагу їм, дослідник «екологічної естетики» поєднує ці виміри, аби знайти точку 
перетину світу людей і природи. Це й зумовило актуалізацію уваги до сфери 
естетики довкілля. Навколишнє середовище (довкілля), для представників 
«екологічної естетики», – це простір, що оточує людину з усіх боків, який вона 
сприймає всіма відчуттями. 

Предметне поле «екологічної естетики» включає природні (natural 
environments) і людські навколишні середовища (human environments), серед яких: 
довкілля, частково модифіковане людиною; середовище, сконструйоване завдяки 
творчій діяльності людини, або людське навколишнє середовище повсякденності. 
Е. Брейді, Ю. Сепанмаа і Р. Хепберн протиставляють довкілля твору мистецтва, як 
традиційному об’єкту естетичної теорії. Попри те, що вони постають рівноцінними 
об’єктами естетичного розгляду, водночас різняться за такими ознаками: 1) твори 
мистецтва належать до уявного світу, об’єкти довкілля – до реального; 2) арт-об’єкт 
потребує моносенсорного сприйняття, а об’єкт довкілля – мультисенсорного; 
3) мистецькі твори – обмежені, об’єкти середовища – безмежні. Враховуючи
відмінності між ними, прихильники «екологічної естетики» змушені переглянути 
низку категорій естетичної теорії. 

У підрозділі 2.2. – «Естетичний досвід навколишнього середовища» – 
здійснено експлікацію поняття «естетичний досвід» і «естетична цінність» у 
контексті теорії «екологічної естетики». 

Довкілля постає джерелом естетичного досвіду, який ми здобуваємо в процесі 
мультисенсорного сприйняття у конкретний момент часу і ситуації. Є два відмінні 
підходи до проблеми естетичного досвіду довкілля – А. Карлсона і А. Берлеанта. 
А. Карлсон наголошує на аналізі навколишнього середовища «самого по собі», яке 
постає об’єктом пасивного сприйняття, підкріплюючи особистий досвід даними 
природничих наук. А. Берлеант спростовує суб’єкт-об’єктне протиставлення та 
акцентує на визначальному для естетичного досвіду принципі взаємодії (людини і 
довкілля). Тобто людина не сприймає довкілля пасивно, але активно «залучена» у 
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нього. Е. Брейді намагається об’єднати положення цих теорій, тож для неї 
естетичний досвід містить у собі об’єктивні й суб’єктивні елементи. 

Естетична цінність навколишнього середовища є внутрішньо притаманна 
(неінструментальна) об’єктові, оскільки він наділений естетичними якостями 
(сенсорними, афективними, уявлюваними, поведінковими, гештальт якостями, 
реакційними, характерними, символічними, якостями історичного характеру). 
Водночас – це антропоцентрична цінність, що залежить від емоцій та естетичного 
досвіду людини. 

У підрозділі 2.3. – «Теоретичні засади естетичної оцінки довкілля» – 
з’ясовано сутність проблеми естетичної оцінки навколишнього середовища, 
окреслено «когнітивні» і «нонкогнітивні» варіації її вирішення. 

Естетична оцінка довкілля відрізняється від класичного варіанта, головним 
чином, через перегляд кантівського положення про «незацікавленість» і заперечення 
жорсткої дихотомії суб’єкта й об’єкта. Питання «як здійснювати естетичну оцінку 
довкілля?» породило відмінні підходи, що систематизуються в два напрями – 
«когнітивний» (М. Бадд, Г. Парсонс, М. Ітон, А. Карлсон, Ю. Сайто, Ю. Сепанмаа, 
К. Уолтон, Дж. Фішер) і «нонкогнітивний» (А. Берлеант, Е. Брейді, С. Годловітч, 
Н. Керролл, М. Сагофф, Р. Хепберн). 

Основою естетичної оцінки для «когнітивних» напрямів є епістемологічне 
підґрунтя. Поціновувачі перетворюють нонкогнітивний особистий досвід у 
прийнятну естетичну оцінку довкілля завдяки «когнітивним» ресурсам 
(природничо-наукове знання, наратив, фольклор, релігійні і міфологічні сюжети). 
«Нонкогнітивні» підходи, заперечуючи потребу «когнітивного» фундаменту, 
намагаються охопити суб’єктивно й об’єктивно спрямовані елементи естетичного 
досвіду довкілля (залученість, емоції, таємницю або уяву). Крайні позиції у цьому 
питанні займають А. Карлсон і А. Берлеант. Перший вимагає здійснювати естетичну 
оцінку довкілля за наявності у поціновувача природничо-наукового знання, а 
другий – «зацікавленої» й активної «залученості» людини у навколишнє 
середовище. Інтегративні розробки проводять Р. Мур, Х. Ролстон і Ш. Фостер, а 
розвідки в руслі аналітичної традиції – Р. Штекер, І. Ньюман, Д. Кроуфорд, Т. Хейд. 

У третьому розділі – «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
“ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕСТЕТИКИ”» – подано критичну теорію «екологічної 
естетики», співвідношення естетики довкілля та екології культури задля 
формування нової ціннісної парадигми, а також практику еколого-естетичного 
виховання як результат їхньої взаємодії. 

У підрозділі 3.1. – «Метакритичний аналіз у рамках “екологічної 
естетики”» – розкрито доцільність метакритичного рівня «екологічної естетики» 
для аналізу культурного здобутку і вироблення виховних практик. 

Дослідники Е. Брейді, А. Карлсон, Ж. Томпсон і Ю. Сепанмаа здійснюють 
критичний аналіз наявної в художній культурі естетичної оцінки об’єктів, аби 
виробити методику виконання прийнятної естетичної оцінки довкілля. Нагальним є 
питання об’єктивності висловленого або описаного в літературі естетичного 
судження про навколишнє середовище. А. Карлсон обґрунтовує теорію «сильної 
об’єктивності», за якої визначення правильності естетичного судження здійснюється 
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відповідно до даних природничих наук. Однак його теорія – незастосовна до аналізу 
людських навколишніх середовищ. Е. Брейді розширює діапазон прийнятних 
інтерпретацій естетичного об’єкта за рахунок аналізу: індивідуального естетичного 
сприйняття, ненаукового знання, емоцій, уяви. Вона виходить на рівень естетичної 
комунікації, у процесі якої відбуватиметься взаємообмін досвідом про об’єкт 
довкілля і як наслідок буде віднайдено його естетичну цінність. Модель Ж. Томпсон 
є дескриптивна і недостатня для теорії «екологічної естетики». 

Ю. Сепанмаа ґрунтує метакритичний аналіз на дескриптивному матеріалі, 
тобто «екологічна естетика» здійснює теоретичний контроль опису, інтерпретації та 
оцінки довкілля і обмежує поле дослідження. Філософ не порушує питання 
об’єктивності, зосереджуючись на критиці наявних в мистецтві й оповідях «самої 
природи» описів природного середовища. Теорії Е. Брейді і Ю. Сепанмаа є 
фундаментальні для виходу у практичний вимір – еколого-естетичне виховання. 

У підрозділі 3.2. – «Естетика довкілля і екологія культури – нова ціннісна 
парадигма» – досліджено взаємозв’язок естетики довкілля і екології культури у 
процесі формування нової ціннісної парадигми. 

Вітчизняні науковці – В. Борейко, Д. Кучерюк і Ю. Тарабукін – у своїх 
розвідках висвітлюють інтенції естетики довкілля. Д. Кучерюк, подібно до 
дослідників «екологічної естетики», говорить про проблему естетичного сприйняття 
природного і предметного середовищ. В. Борейко розробляє принципи 
природоохоронної естетики, відповідно до яких потрібно відбирати і здійснювати 
захист об’єктів природи. Ю. Тарабукін розглядає природно-екологічну підсистему 
міста (людське навколишнє середовище) як його просторово-природну основу. 

Естетика довкілля є «пошуком» цілісного осмислення культури і природи. 
Спільно з екологією культури й екологічною культурою вона намагається 
теоретично обґрунтувати і практично втілити ідеї «екологічного гуманізму» і 
«цінності довкілля». Екологія культури, яка на сучасному етапі свого розвитку 
обмежується захистом культурної спадщини і традицій, проникає в її предметне 
поле. Естетика довкілля покликана утвердитися як провідна галузь гуманітарно-
екологічного дискурсу, черпаючи матеріал із суміжних сфер дослідження: екології 
культури, екологічної культури, «екологічної естетики», естетичної географії тощо. 
В умовах глобалізації вона постає підґрунтям для формування нової ціннісної 
парадигми та врегулювання відношення «людина-природа-суспільство». 

У підрозділі 3.3. – «Естетичний сенс екологічного виховання» – розглянуто 
практики еколого-естетичного виховання, що постає міждисциплінарним 
утворенням. 

Еколого-естетичне виховання (environmental aesthetic education) – це різновид 
естетичного виховання, основні завдання якого: навчити виокремлювати й 
оцінювати естетичні об’єкти в довкіллі, а також визначати їхні місце і роль в 
естетичному полі; розвивати естетичний досвід і естетичний смак; виховувати 
естетичну, екологічну, етичну, правову культури особистості і суспільства. 

Немає усталеного розуміння і методики еколого-естетичного виховання. Для 
Ю. Сепанмаа – це підвид екологічного виховання, який використовує естетичні 
засоби. Е. Брейді говорить про різновид естетичного виховання, що допомагає 
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знайти естетичну цінність довкілля в процесі естетичної комунікації. Д. Портеус 
популяризує форму еколого-естетичного виховання засобами «геоавтобіографії», 
чим зводить суть феномена до практики створення об’єктів ландшафтного дизайну 
й архітектури. Доцільним вважається сполучення теорії безпосереднього досвіду 
навколишнього середовища з моделями інтерпретації світу, запропонованими 
мистецтвом. 

Популяризація еколого-естетичного виховання допомагає встановити нові 
взаємозв’язки між мистецтвом і довкіллям, розширити спектр культурних 
альтернатив мистецтву, культивувати суспільну свідомість. Методичні поради і 
матеріали курсу, підготовлені А. Карлсоном і Г. Парсонсом, можуть слугувати 
зразком для українських навчальних курсів. 

У Висновках підбито підсумки дослідження, що відображають новизну, 
проблематику та загальну структуру роботи. 

1. У рамках дослідження здійснено теоретико-методологічний аналіз галузі
сучасної естетичної теорії – «екологічної естетики» (environmental aesthetics), її 
предмета, понятійного апарату й основних теоретичних проблем. 

2. Актуальність екологічного дискурсу помітна на всіх рівнях наукової
діяльності, адже в умовах глобалізації теми екологічних катастроф, забруднення 
навколишнього середовища, збереження природного балансу набули 
загальнолюдського масштабу. За таких обставин у другій половині ХХ ст. виникає 
потреба у переосмисленні естетичної цінності довкілля, як наслідок зароджується 
нова галузь дослідження – «environmental aesthetics». Англомовний термін не має 
усталеного перекладу в українській і російській наукових спільнотах, що ускладнює 
розуміння і вивчення питання. Тож у дисертації здійснено його лінгво-семантичний 
аналіз і запропоновано автентичний український варіант, що відбиває всю суть 
феномена, – естетика довкілля. 

Естетика довкілля охоплює широкий спектр філософських теорій і концепцій, 
в основі яких – рефлексія про естетичний досвід довкілля (природне і культурне) і 
встановлення його естетичної цінності задля збереження і побудови нової картини 
світу. «Екологічна естетика» – це теорія в руслі британо-американської аналітичної 
школи філософії, основне завдання якої: аналіз філософських проблем естетичного 
досвіду й естетичної оцінки довкілля в контексті взаємодії людини і природи. У 
дисертації її розглянуто як сучасний проект естетики довкілля. 

3. З’ясовано, що основоположниками «екологічної естетики» є: А. Берлеант
(США), Е  Брейді (Великобританія), А. Карлсон (Канада), Ю. Сепанмаа (Фінляндія), 
Р. Хепберн (Великобританія). У рамках цього дослідження понятійно-
категоріальний апарат, теоретичні і практичні проблеми розглянуто у контексті 
їхніх філософсько-естетичних розробок. «Екологічна естетика» здобула визнання 
науковців США, Канади, Великобританії і Фінляндії та впроваджується там у 
численних навчальних курсах, проходить етап формування як галузь дослідження у 
Російській Федерації. Наразі в Україні – ще не стала предметом філософського 
дискурсу, що й зумовило необхідність її концептуалізації. Водночас є деякі розвідки 
на зазначену тематику В. Борейка, Л. Стеценко, О. Сулацкової, Н. Філяніної, 
Л. Юрченко та М. Яковенко. 
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4. Теоретичні витоки естетики довкілля віднайдено у ранніх проявах
мистецтва наших предків, натурфілософії, художньому змалюванні природи 
(образотворче мистецтво, література), садово-парковому мистецтві, ландшафтному 
дизайні, інтимній єдності природи і людини в романтизмі, ідеї «мальовничості», 
«космічній філософії», ноосфері, екології. 

Обґрунтовано значення аналітичної філософії (М. Бердслі, Т. Бінклі, М. Вейц, 
А. Данто, Дж. Дікі, П. Зіфф, Т. Манро, Г. Сірсілло, Б. Тільман) як теоретико-
методологічні підвалини формування «екологічної естетики». Основна 
проблематика, понятійно-категоріальний апарат і методологія черпаються з 
аналітичної традиції. 

5. Констатовано, що предметне поле «екологічної естетики» охоплює як
природне, так і людське навколишнє середовище. Узагальнено наявні конотації 
поняття «довкілля» і зроблено висновок, що – це середовище, яке оточує людину і 
яке вона сприймає всіма своїми відчуттями, де реально живе і розвивається. 
Виявлено, що навколишнє середовище і твір мистецтва як об’єкти естетичного 
аналізу відрізняються за такими характеристиками: 1) витвір належить до уявного 
світу, а об’єкт довкілля – до реального; 2) арт-об’єкт потребує моносенсорного, а 
об’єкт середовища – мультисенсорного сприйняття; 3) твори мистецтва – обмежені, 
а об’єкти середовища – безмежні. Згадане спричиняє перегляд у теорії «екологічної 
естетики» традиційних естетичних категорій і понять – «естетичний об’єкт», 
«естетичний досвід», «естетичне сприйняття», «естетична якість», «естетична 
оцінка» й «естетична цінність». 

Сформульовано чітке визначення естетичного досвіду довкілля: це отриманий 
у процесі мультисенсорного сприйняття досвід середовища, що оточує нас у 
конкретний момент часу і ситуації. А. Карлсон і А. Берлеант подають два відмінні 
розуміння проблеми естетичного досвіду. З’ясовано, що естетична цінність 
навколишнього світу, яка зароджує естетичний досвід, є одночасно 
антропоцентричною і неінструментальною цінністю. Раціональний процес 
встановлення естетичної цінності або спосіб теоретичного усвідомлення 
естетичного почуття щодо певного об’єкта називається естетичною оцінкою. 

6. Розкрито головне положення естетичної оцінки довкілля, яке відрізняє її від
оцінки арт-об’єктів, – заперечення жорсткої дихотомії суб’єкта й об’єкта, адже 
поціновувач перебуває всередині довкілля, яке оцінює. Проблема естетичної оцінки 
навколишнього середовища є наразі найконтроверсійніша, що спонукало нас зібрати 
повний перелік підходів до її розгляду, які солідаризуються з «когнітивним» 
(М. Бадд, Г. Парсонс, М. Ітон, А. Карлсон, Ю. Сайто, Ю. Сепанмаа, К. Уолтон, 
Дж. Фішер) або «нонкогнітивним» (А. Берлеант, Е. Брейді, С. Годловітч, 
Н. Керролл, М. Сагофф, Р. Хепберн) напрямами. Проаналізовано розробки, що 
створюють універсальні моделі естетичної оцінки (Р. Мур, Х. Ролстон і Ш. Фостер). 

7. У дисертації обґрунтовано потрібність метакритичного рівня «екологічної
естетики» (Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Ж. Томпсон) для аналізу 
культурного здобутку, присвяченого оповідям про природне середовище, 
здійснення прийнятної естетичної оцінки, формування естетичної комунікації й 
вироблення практик еколого-естетичного виховання. 
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8. З’ясовано, що естетика довкілля черпає матеріал із суміжних галузей
дослідження: екології культури, екологічної культури, «екологічної естетики», 
естетичної географії тощо. Спираючись на дослідження О. Генісаретського, 
О. Комарової, Д. Кулабухова, Д. Ліхачова, К. Ставицької, О. Холодилової, 
встановлено, що екологія культури перебуває не просто у взаємодії з естетикою 
довкілля, а є її складником. Екологія культури покликана зберегти культурну 
спадщину, а естетика довкілля не просто здійснює її захист, але й естетичну оцінку і 
використання цієї спадщини в практиках еколого-естетичного виховання, що дає 
імпульс до естетичної комунікації. Разом вони формують нову ціннісну парадигму, 
а також сприяють розвиткові суспільної свідомості засобами еколого-естетичного 
виховання. 

Розглянуто вітчизняні проекти естетики довкілля, викладені у працях 
філософа Д. Кучерюка «Естетичне сприйняття предметного середовища», еколога 
В. Борейка «Вступ у природоохоронну естетику» і соціолога Ю. Тарабукіна 
«Соціологія міста».

9. У межах «екологічної естетики» віднайдено три відмінні розуміння і
практики здійснення еколого-естетичного виховання (Е. Брейді, Д. Портеус, 
Ю. Сепанмаа). На підставі наявних розвідок зроблено висновок, що еколого-
естетичне виховання – це вид естетичного виховання, покликаний: навчити 
сприймати, оцінювати, відбирати естетичні об'єкти в довкіллі; визначати їхні місце і 
роль у цілісному естетичному полі; розвинути естетичний досвід, естетичний смак і 
креативність особистості; сформувати естетичну, екологічну, етичну, правову 
культури особистості і суспільства загалом. Доцільною вважаємо комбінацію ідеї 
безпосереднього досвіду довкілля з тими моделями інтерпретації реального світу, 
що подає мистецтво. 
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АНОТАЦІЯ 
Ляшко Л. П. Теоретичні засади «екологічної естетики» (А. Берлеант, 

Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.08 – естетика. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2016. 

У дисертації розглянуто галузь сучасної естетичної теорії – «екологічну 
естетику», яка сформувалася наприкінці ХХ ст. в британо-американській 
філософській школі, її понятійний апарат й основні теоретичні проблеми. 
Запроваджено автентичний український термін – «естетика довкілля», що охоплює 
згадану сферу дослідження. 

Проаналізовано трансформаційні процеси концепту «природа» у науковому і 
філософському контексті аж до концептуалізації «довкілля» та появи «екологічної 
естетики». Естетичний вимір навколишнього середовища розглянуто в межах 
розробок А. Берлеанта, Е. Брейді, А. Карлсона, Ю. Сепанмаа і Р. Хепберна. 
Виокремлення навколишнього середовища як естетичного об’єкта спричиняє 
перегляд традиційних естетичних категорій (естетичний досвід, естетична оцінка, 
естетична цінність тощо). 

У роботі встановлено, що естетика довкілля спільно з екологією культури 
покликана створити нову ціннісну парадигму і сприяти культивуванню суспільної 
свідомості завдяки еколого-естетичним виховним практикам. 



15 

Ключові слова: аналітична естетика, екологічна естетика, екологічний дискурс, 
екологія культури, еколого-естетичне виховання, естетика довкілля, естетика 
природи, естетичний досвід, естетична оцінка, естетична цінність. 

АННОТАЦИЯ 
Ляшко Л. П. Теоретические основы «экологической эстетики» 

(А. Берлеант, Э. Брейди, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.08 – эстетика. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2016. 

В диссертации рассматривается «экологическая эстетика»  как отрасль 
современной эстетической теории, ее понятийно-категориальный аппарат и 
основные теоретические проблемы. «Экологическая эстетика», охватывая сферу 
эстетики окружающей среды, формируется в конце ХХ века в пределах британо-
американской философской школы. 

Термин «экологическая эстетика» в данном исследовании используется по 
отношению к теории британо-американской аналитической школы философии, 
основной задачей которой является анализ философских проблем эстетического 
опыта и эстетической оценки окружающей среды в контексте взаимодействия 
человека и природы. В работе предлагается аутентичный украинский вариант – 
«эстетика окружающей среды» для обозначения сферы исследования. Она вмещает 
широкий спектр философских теорий и концепций, в основе которых рефлексия об 
эстетическом опыте окружающей среды в широком его понимании (естественное и 
культурное) и нахождении эстетической ценности среды, с целью сохранения 
окружающей среды и построения новой ценностной парадигмы. 

В работе исследуются трансформационные процессы концепта «природа» на 
«окружающую среду», концептуализация гуманитарно-экологического дискурса и 
формирование в его русле «экологической эстетики». Теоретико-методологическим 
источником данной отрасли являются разработки философов американской 
аналитической школы: М. Бердсли, Т. Бинкли, М. Вейца, А. Данто, Дж. Дики, 
П. Зиффа, Т. Манро, Г. Сирсилло, Б. Тильмана и других. 

Определяющими для понимания «экологической эстетики» являются работы 
А. Берлеанта (США), Э. Брейди (Великобритания), А. Карлсона (Канада), 
Ю. Сепанмаа (Финляндия), Р. Хепберна (Великобритания). Предметное поле 
«экологической эстетики» охватывает природную и смешанную (человеческую) 
окружающую среду. Окружающая среда – это окружающий человека мир, который 
он воспринимает всеми своими ощущениями, в котором реально живет и 
развивается. Окружающая среда и произведение искусства противопоставляются 
как объекты эстетического анализа: 1) произведение искусства относится к 
воображаемому миру, а объект окружающей среды – к реальному; 2) арт-объект 
требует моносенсорного, а объект окружающей среды – мультисенсорного 
восприятия; 3) произведения искусства ограничены, «замкнутые в рамки», а 
объекты окружающей среды – безграничны. Несоответствие характеристик арт-
объекта и объекта окружающей среды влечет за собой пересмотр в теории 
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«экологической эстетики» традиционных эстетических категорий – «эстетический 
объект», «эстетический опыт», «эстетическое восприятие», «эстетическое качество», 
«эстетическая оценка» и «эстетическая ценность». Проблема эстетической оценки 
объектов окружающей среды характеризуется как дискуссионная, что побудило нас 
собрать перечень существующих подходов, которые солидаризируются с 
«когнитивным» (М. Бадд, Г. Парсонс, М. Итон, А. Карлсон, Ю. Сайто, Ю. Сепанмаа, 
К. Уолтон, Дж. Фишер) или «нонкогнитивным» (А. Берлеант, Э. Брейди, 
С. Годловитч, Н. Кэрролл, М. Сагофф, Р. Хепберн) направлениями «экологической 
эстетики». Проанализированы разработки, которые создают универсальные модели 
эстетической оценки, (Р. Мур, Х. Ролстон и Ш. Фостер). 

Диссертация обосновывает необходимость метакритичного уровня 
«экологической эстетики» (Э. Брейди, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Ж. Томпсон) для 
анализа культурного достояния, посвященного описаниям природной окружающей 
среды, осуществления приемлемой эстетической оценки, формирования 
эстетической коммуникации и выработки практик эколого-эстетического 
воспитания. 

Опираясь на исследования россиян (А. Генисаретского, А. Комаровой, 
Д. Кулабухова, Д. Лихачёва, К. Ставицкой, А. Холодиловой), обосновано, что 
экология культуры находится не просто в постоянном взаимодействии с эстетикой 
окружающей среды, а является ее составляющей. Экология культуры призвана 
сохранить культурное наследие, а эстетика окружающей среды осуществляет не 
только ее защиту, но и эстетическую оценку, и использование этого наследия в 
практиках эколого-эстетического воспитания, дает импульс к эстетической 
коммуникации. Вместе они способны сформировать новую ценностную парадигму. 

В диссертации «экологическая эстетика» представляется как источник 
воспитательных практик: эколого-эстетическое воспитание призвано стать ведущей 
формой культивирования общественного сознания. Оно понимается как 
разновидность эстетического воспитания, имеющая целью научить воспринимать, 
оценивать и отбирать эстетические объекты в окружающей среде; обучить 
определять их место и роль в целостном эстетическом поле; развивать эстетический 
опыт, эстетический вкус и креативность личности; сформировать эстетическую, 
экологическую, нравственную, правовую культуру личности и общества в целом. 

Ключевые слова: аналитическая эстетика, экологическая эстетика, 
экологический дискурс, экология культуры, эколого-эстетическое воспитание, 
эстетика окружающей среды, эстетика природы, эстетический опыт, эстетическая 
оценка, эстетическая ценность. 

ABSTRACT 
Liashko L. P. Theoretical foundations of «environmental aesthetics» 

(A. Berleant, E. Brady, A. Carlson, Y. Sepanmaa, R. Hepburn). – Manuscript. 
The thesis on the achievement of Philosophy Candidate scholar degree on the 

specialization 09.00.08 – aesthetics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 



17 

In the research was considered a branch of modern aesthetic theory – 
«environmental aesthetics», that was formed in the late twentieth century in the British-
American philosophical school, its basic definitions and theoretical problems. It was 
offered the authentic Ukrainian term – «aesthetics of environment», that covers this area of 
research. 

The transformational processes of the concept «nature» were examined in scientific 
and philosophic context until conceptualization of «environment» and formation of 
«environmental aesthetics». The aesthetic dimension of the environment was analyzed 
through the theoretical developments of A. Berleant, E. Brady, A. Carlson, Y. Sepanmaa 
and R. Hepburn.  The consideration of the environment as an aesthetic object caused a 
revision of traditional aesthetic categories (aesthetic experience, aesthetic appreciation, 
aesthetic value, etc.). 

Aesthetics of environment together with the ecology of culture aimed to create a 
new paradigm of values and facilitate the cultivation of social consciousness through eco-
aesthetic educational practices. 

Keywords: aesthetics of nature, aesthetic experience, aesthetic appreciation, 
aesthetic value, analytic aesthetics, ecology of culture, eco-aesthetic education, 
environmental aesthetics, environmental discourse. 
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