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В ХХ – на поч. ХХІ ст. формується сучасний міждисциплінарний 

науковий напрямок, який на сьогоднішній день все більше претендує на статус 

самостійної, автономної науки, - культурологія. Оскільки мова йде про 

народження і становлення новітньої галузі наукового знання то залишається 

гостроактуальною пробема методології культурологічних досліджень. Одними 

зі структурних компонентів культурологічного знання є морфологія культури і 

регіональна культурологія. Морфологія культури займається вивченням різних 

вимірів і структурованих форм буття культури, ставить за мету показати і 

розкрити  множинний світ культури. Регіональна культурологія виступає 

складниковою частиною  морфології культури і є одним з її різновидів.  

  Наукові дослідження за останні десятиліття все більше вказують, що в 

кінці другого тисячоліття відбулась зміна пошукових орієнтирів з часової 

перспективи на просторову площину; захоплення історією, культурно-

історичними епохами, етапами, формаціями поступається місцем географії; такі 

поняття як геополітика, геокультура, геоекономіка, геософія все частіше 

визначають тип сучасної культури, ментальності людей сьогодення. 

Народжується чітке усвідомлення єдиного простору проживання, спільної 

домівка під назвою Земля, формується глобальне, планетарне мислення, 

набуває життєвого значення поняття “еко-культура”. Відповідно до 

вищесказаного актуалізується вивчення регіональної культурології, предметом 

дослідження якої є просторові моделі культури та їх моделювання.  

Як відомо особливість тієї чи іншої наукової сфери зумовлена наявністю 

адекватної теоретичної бази, що передбачає виділення та визначення предмета і 

об’єкта дослідження, вироблення відповідного понятійно-категоріального 

інструментарія, основних теоретико-методологічних підходів, конкретних 

методів та принципів пізнання. 

Загалом сучасний регіональний погляд на культурну різноманітність 

світу виразно простежується в новітніх теоріях Ф. Фукуями та С. Гантінгтона, 

суперництво яких називають проекцією тривалих дискусій між універсалізмом 

та морфологізмом. Ці два головних підходи до регіоналізації загальної 

культури світу є сучасною трансформацією суперництва ідей між панлогізмом 

Августина, Дж. Віко, Ш. Монтеск’є, Г. Лессінга, Й. Гердера, Г.В.Ф.Гегеля. К. 

Маркса, М. Вебера, К. Ясперса, сучасними теоріями універсальної модернізації 

(У. Ростоу та ін.), соціологією Парсонса – з одного боку, та органіцизмом 

Ф.В.Й.Шеллінга, М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, Л. Гумільова, а 

також теорією “великих просторів” Ф. Ліста, багатоликою геополітичною 



школою і, певною мірою, концепцією світів-економік Ф. Броделя – з іншого. 

Про це говорять дослідження сучасних науковців [1, С.27] Поміж іншим в 

регіональній культурології окремо виділяють такі теоретичні підходи, як: 

історико – географічний (набув поширення з кінця 19 ст.); геополітичний; 

геоекономічний; екополітичний; структурно-функціональний (з другої 

половини ХХ ст.); лінгвістично-комунікаційний. 

  Якщо морфологія культури спеціалізується на дослідженні складної 

будови культури, констатації та моделюванні багатоманітності культурних 

феноменів, то регіональна культурологія вивчає особливу, природньо-

просторову форму культурного буття. Їх спільними, базовими поняттями-

категоріями є форма, об’єм, будова, зміст, сутність, характер, стиль, тип; а 

специфічно регіональний аспект розкривається через такий ряд допоміжних 

конкретизуючих категорій як простір, територія, ландшафт, ареал, клімат тощо. 

Особливого значення в регіональній культурології надається проблемi 

тілесності (природній та духовній) та меж культури. Звідси регіональну 

культуру можна визначити, як  особливий тип та форму природної укоріненості 

культури, просторові межі якої окреслюються сферою життя і  впливу  її 

індивідуальності. 

Таке розуміння предметів дослідження морфології культури та 

регіональної культурології, їх взаємозумовленості та взаємозв’язків може бути 

схоплене термінами “життєвий світ”, “життєвий простір” та “феноменальне 

буття” культури. За цими поняттями криється відповідна ідейна традиція, 

філософські, наукові та інші інтелектуальні розробки.  

Важливою філософсько-методологічною основою морфології культури та 

регіональної культурології - (Р.Т.К. - життєвий простір, еко-сфера, віто-сфера, 

система життєвих цінностей) може служити “філософія життєвого простору”,  

вченнях Аристотеля про “душу-ентелехію” як форму природного тіла (трактат 

“Про душу”), та ідейних засадах філософії життя А. Шопенгауера (праця “Світ 

як воля та уявлення. Книга 2. Про світ як волю. Перші роздуми: об’єктивація 

волі”). 

Інтегративний характер культурологічного знання визначає і  

міждисциплінарну особливість наукової методики регіонального 

культурознавства. ЇЇ специфіка полягає у відведенні провідної ролі географії, 

історії, соціології, психології, дані і знання яких обіймаються   шапкою 

філософії. Іншими словами, тут відбувається розгляд культури крізь призму 

тілесної укоріненості, де тілом культури виступає територія зародження і 

поширення цінностей. Найбільш типовими виразниками такого синтезованого 

знання, на наш погляд, є М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін, 

Л. Гумільов, Е. Гуссерль, Садлер. 

Зокрема, в своїх останніх працях Е. Гуссерль оперує поняттям “життєвий 

світ”, що є унікальним за своїм значенням і даний нам через вкоріненість у 

переживанні. Життєвий світ культури тут розуміється як динамічний процес 

взаємодії, що за своєю суттю є історичним; він складає контекст життя людей 

(спільноти), в якому проявляється у вигляді подій, зіткнень і становлення 

індивідуального, того що переживається як своє, важливе, значиме, без чого 

життя є неповним, недостатнім, а то і неможливим.  



Думається, що сучасним методологічним опертям регіональної 

культурології також може стати поняття “ландшафтний світ” філософії 

(культури) В. Подороги. На наш погляд такий підхід є новітньою модифікацією 

екзистенціальної феноменології. Тут ландшафтний образ розуміється не лише у 

вузькому географічному сенсі, а у сенсі метафізичному, визначається 

“геометрією складної кривої, що зв’язує точки землі і неба у тій конфігурації, 

що відображає силу їх взаємодії”, це місце проживання, що вирізняється своєю 

архітектонікою життєвого досвіду, способом досягнення ідеалу тієї чи іншої 

спільноти [2, С. 26-27]. 
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