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ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І. КАНТА:

УДК 111.852 (І. Кант)
В олодим ир П іддячий, аспірант Інституту педагогічної освіти

і освіти дорослих НАПН України,
м. Київ

ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І. КАНТА:
ОДЖ ЕННЯ СМАКУ, ТИПОЛОГІЯ ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ

Розглянуто деякі положення естетичних поглядів І. Канта, а саме, проаналізовано його розуміння 
здатності судження, почуття задоволення естетичного сприйняття краси, естетичної діяльності, зроблено 
акцент на дослідженні судження смаку та типології почуттів людини

Ключові слова: здатність судження почуття задоволення естетичне сприйняття краса, естетична 
діяльність, судження смаку, типологія почуттів людини.

Літ. 4.

" ■ Т о с т а н о в к а  п р о б л е м и  т а  а н а л із  
І  І  останніх досліджень і публікацій.

-Ж. Ж .Д ослідж укяи напращовання філософів- 
класиків в галузі естетики на особливу увагу 
заслуговує видатний німецький філософ, засновник 
напрямку, який у світовій філософії прийнято 
називати трансцендентальний ідеалізм - 1. Кант 
(1724 -  1804 рр.). В історії світової культури, як 
вказує В.Ф . Асмус, його по праву вважають 
новатором у сфері науки та філософії [1,1]- Саме 
він багато у чому визначив вигляд і головні задачі 
естетики аж до сучасності [3 ,1].

На думку вчених, І. Кант увійшов в історію 
людства, як видатний мислитель та науковець, 
напрацю вання та  ід е ї якого є вагом им и та 
актуальними і в наш час.

Д ослідж ення естетичних поглядів К анта 
відображені у працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених, зокрема: В.Ф. Асмуса, М.Л. Булатова, 
А .В . Гулиги, М .С . К агана, Ю .В. Кушакова, 
Л .Т . Л евчук, та  ін. О станнім  часом  інколи 
з ’являлись праці, які були присвячені головним 
чином дослідженню продуктивної уяви і принципу 
доцільності (О.Г. Смігунова та ін.), натомість 
проблемам судження смаку і типології почуттів 
людини особлива увага не приділялась. Саме 
тому, вони складають предмет даного дослідження.

М етою  даного дослідж ення є з ’ясування 
кан тівського  розум іння судж ення смаку та 
типології почуттів людини.

В иклад  основного матеріалу. Д ля реалізації 
мета були поставлені такі завдання: 1) проаналізувати 
його розуміння здатності судження, почуття 
задоволення, естетичного сприйняття, краси та 
естетичної діяльності; 2) дослідити судження 
смаку та типології почуттів людини.

С вої естетичн і погляди І. Кант виклав у 
“Кришці здатності судження”, яка мала завершити 
побудову його ф іло со ф сько ї систем и . П ід  
судженням слід розуміти думку, яка розкриває

зв’язок між предметами та їхніми ознаками через 
ствердження або заперечення. Кант розрізняв два 
види здатності судження:

1. Визначальне, яке підводить особливе під 
загальновідоме;

2. Рефлексуюче, що підводить особливе під 
загал ьн е , яке не є в ідом и м , але м ає бути 
знайденим.

Кант був переконаний, що в основі людської 
здатн ості судж ення леж ать певн і ап р іорн і 
принципи (отримані до і незалежно від досвіду), 
які визначають його специфіку. Він вказує на те, 
що здатн ість судження не є сам остійною  
пізнавальною здатністю, оскільки“... вона на відміну 
від розсудку не дає понять, а на відміну від розуму 
не дає ідей про який-небуць предмет...” [ 3 ,107].

У розділі “Критики здатності судження”, який 
називається “А налітика естетичної здатності 
судження” Кант зазначає, що функція здатності 
судж ення полягає у пош уку сп ільного  м іж  
багатообразними формами природи у вигляді 
законів або принципів, так як розсудок їх не дає. 
Розглядаючи функції здатності судження він 
вказував на те, що вони залеж ать від  умов 
пізнання і є різними. Наприклад, по відношенню 
до загального яке може бути представлене в 
якості закону або принципу здатність судження 
підводить під нього особливе, тобто певний 
частковий емпіричний закон і визначає його. Таке 
судження Кант називав визначальним, воно 
знаходиться  у п ід п о р яд ку ван н і розсудку, 
відповідно, воно не має апріорних принципів і не є 
сам остійним . Якщ о св ідом ості дано тільки 
особливе та часткове, то здатність судження 
ви ступ ає лиш е реф лексую чою , “ ... таки й  
трансцендентальний принцип реф лектую ча 
здатність судження може дати собі як закон тільки 
сама, а не запозичувати його із сторони (інакше 
вона бука б визначальною здатністю судження)...” 
[ 3 ,178].

В. Піддячий, 2012 154



ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І. КАНТА:
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П ри н ц и п , яким  реф лексую ча здатн ість  
свідомості сама себе встановлює називається 
принципом доцільності, який визначається 
Кантом як особливий спосіб розгляду одиничних 
емпіричних законів або предметів як системи, яка 
відповідає характеру сприйняття людини. В 
контексті цього, він вказував на можливість 
утворення двох видів суджень:

1. Т ел ео ло гіч н о го , тобто  судж ення про 
об’єктивну доцільність всіх явищ природи, яке не 
має власного апріорного принципу, оскільки 
користується принципами розуму. Відповідно до 
нього предм ет, яки й  сприйнятий лю диною  
співставляється з розумом у відповідності з її 
розумінням цілі цього предмету;

2. Естетичного судження рефлексії, яке вказує 
на те, що предмет сприймається доцільним тільки 
по відношенню до пізнавальних здатностей з 
точки зору відповідності їм, а не з ціллю їх пізнання. 
Тобто предмет може сприйматись людиною, але 
вона не прагне його п ізнавати . Е стетична 
здатність судження приписує природі не реальну, 
а лише формальну доцільність, тобто здатність її 
узгоджуватись з формами сприйняття суб’єкта. 
Висловлювання “естетичне судження про об’єкт” 
вказує на визначення суб’єкта та його почуття, а 
не о б ’єкта , хоча дане уявлення з ним 
співвідноситься. “Отже, найменування естетичне 
судження про об’єкт відразу ж вказує, що хоча 
дане уявлення співвідноситься з об’єктом, але в 
судженні мається на увазі визначення не об’єкта, 
а  суб’єкта і його почуття” [3,127].

Т аки м  чином , тео ло гіч н е  та  естети чн е 
судження виступають формами рефлексуючої 
здатності судження.

Кант зазначає, що специфіка естетичного 
судж ення полягає у тому, що лю дина сам а 
визначає чи є щось для неї прекрасним або ні. 
Воно пов’язане з почуттям задоволення або не 
задоволення, яке викликається уявленням про 
предмет. " ... чи  прекрасн е щ ось чи ні, ми 
сп ів в ід н о си м о  уявлен н я  не з о б ’єктом  за  
доп ом огою  розсудку зар ади  п ізн ання, а з 
суб ’єктом  і його почуттям задоволення або 
незадоволення за  допомогою уяви (мабуть, у 
зв’язку з розсудком)” [3,203].

Я к вказу є  Кант, із вс іх  судж ень т ільки  
естетична здатність судження або смак має свій 
апріорний принцип, який в ідрізняється від 
п ри нци пів  розсудку та  розум у і є ум овою  
особливого сприйняття природи. Саме завдяки 
смаку здатність судження може бути включеною 
у систему здібностей душі.

Таким чином, естетичне судження відрізняється 
від  інш их тим , що воно не є пізнавальним

судженням, а його основою є суб’єктивне. При 
естетичній оцінці предмета, уявлення про нього 
співвідноситься та співставляється не з поняттям 
про даний предмет; а  із здатністю уявлення та 
відчуття людиною цього предмету. Естетичні 
судження пов’язані із почуттям задоволення або 
не задоволення, які викликаються уявленнями про 
предмети. Не будучи пізнавальним, естетичне 
судж ення викликає особли ве почуття  при 
сприйнятті предмета, який оцінюється людиною. 
Кант вказує на те, що єдиним визначаючим 
критерієм естетичного судження або смаку є 
свобідна гра п ізнавальних зд ібн остей , яка 
суб’єктивно відчувається як почуття задоволення. 
П очуття задоволення є основним критерієм  
естети ч н о ї зд атн о ст і судж ення. Я кісн ою  
особливістю естетичного задоволення є його 
повна незацікавленість у предметі оцінки. Для 
того щоб сказати, що предмет є прекрасним і 
довести таким чином наявність смаку, на думку 
Канта, важливим є те, що людина робить в собі 
самій, усвідомлюючи, що вона залежить від 
існування даного предмета. “... для того, щоб 
сказати, що предмет прекрасний, і довести, що у 
мене є смак, важливо не те, в чому я залежу від 
існування предмету, а те, що я роблю з цього 
уявлення в собі самому. К ож ен п ови н ен  
погодитися, що те судження про красу, до якого 
дом іш ується  щ онайм енш ий ін тер ес , дуж е 
упереджене і не є чистим судженням смаку” [З, 
205].

В контексті цього, естетичні судження Кант 
поділяв на:

1. Емпіричні, до яких належать висловлювання 
про приємне або не приємне в предметі. Вони 
базуються на індивідуальних відчуттях людини;

2. Чисті, до них відносяться висловлювання 
про красу предмету, які виникають виключно на 
основі споглядання його форми без домішування 
емпіричного задоволення. Кант вказує на те, що 
судження про красу, до якого приєднується якась 
зац ік авлен ість  лю дини, є у п ередж ен и м , а 
відповідно не є чистим судженням смаку.

“Перші - ц е  ті, які висловлюються про приємне 
і неприємне в предметі... а другі -  про красу його; 
перші суть судження почування (матеріальні 
естетичні судження) і лише другі (як формальні) 
-  власне судження смаку. Отже, судження буває 
чистим лише в тому випадку, якщ о до його 
визначальної основи не домішується ніяке чисто 
емпіричне задоволення” [3,226].

Кант вказував нате, що у випадку, коли людина 
сприймає предмет або живу істоту, призначення 
яких є в ідом им , то естети ч н е  судж ення 
підкорюється телеологічному судженню про них.
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У своєм у  д о сл ід ж ен н і в ін  обм еж и вся 
розглядом тільки тих предметів, які впливають 
на людину через її зір та слух. Кант вказував на 
те, що умовою для оцінки різноманітних звуків та 
кольорів як прекрасних є їх загальнозначущість 
для кожного. Такою загальнозначущою умовою 
при естетичному судженні є гармонійна гра уяви 
та  розсудку. У з в ’язку з цим, прекрасним и 
можуть вважатися лиш е ті звуки та кольори, 
судження про які можуть бути названі чистими 
естети ч н и м и  судж енням и, оск іл ьк и  вони  
стосується  виклю чно їх н ьо ї форми. “ ... це 
визначення стосується вже форми, і воно єдине, 
що може бути з достовірністю повідомлене всім 
про ці уявлення, оскільки якість самих почуттів 
не м о ж н а у в с іх  с у б ’єктах  ви зн авати  
породжуючою однодушність...” [3 ,227].

Як вказує Кант, гармонія розсудку та уяви є 
о б о в ’язковою  ум овою  збудж ення почуття 
зад о во лен н я , яке ви н и кає в результаті 
естетичного споглядання. Естетичне задоволення 
є мож ливим лиш е при судженні про форму 
п р ед м етів , н ап ри клад , у м и стец тв і -  при 
спри йнятті малю нку або при судженні про 
композицію тощо. Воно обумовлено природою 
здібностей людини, які беруть участь у судженні 
смаку, і знаходяться у прямій залежності від цілей 
та механізмів практичної діяльності.

Кант підкреслює, що утилітарне ставлення до 
предметів з ціллю їх використання не пов’язане із 
естетичним ставленням людини до них. Таким 
чином, на відміну від відчуттів, які виникають в 
результаті утилітарного використання предметів, 
естетичне задоволення Кант пропонує називати 
почуттям."... словом почуття позначатимемо те, 
щ о завж д и  п ови н н о  зали ш ати ся  т ільки  
суб’єктивним і що, безумовно, не може складати 
уявлення про предмет”  [3,207].

Кант протиставляє естетичному задоволенню 
такі види інтересу, як  1) приємне, яке виникає в 
результаті сприйняття предметів, що викликають 
у людини бажання володіти цими предметами, а 
в о л о д ін н я  н и м и  п р и н о с и т ь  з а д о в о л е н н я ; 
2 ) корисне, яке має наявну практичну потребу по 
віднош ен ню  до тих  предм етів, щ о м ож уть 
приносити користь; та 3) хороше.

Н а його  думку, естети ч н е  задоволен н я  
викликається діяльністю пізнавальних здібностей 
людини, натомість почуття приємного виникає в 
результат і отр и м ан н я  зад оволен н я  в ід  
безпосереднього сприйняття предметів. Кант їх 
не протиставляв. Естетичне задоволення від 
предмету, що викликає почуття прекрасного 
в ід р ізн яється  в ід  приєм ного  тим , що воно 
претендує на однодушність оцінок предмета без

допомоги поняття про нього, в той час як почуття 
приємного є індивідуальним.

Кант постійно наголошує на тешу, що тільки 
естетичне задоволення є повністю безкорисним, 
тобто задоволення, яке пов’язане з судженням 
смагу є вільним від будь-яких інтересів. Цим воно 
в ідр ізняється  в ід  приєм ного, корисного та 
хорошого.

Розглядаю чи естетичне сприйняття, Кант 
визначає його як гармонійну гру здібностей 
пізнання, яка ізольована від  пізнавальних та 
прагматичних функцій. В ін вказує на те, що 
безцільне функціонування пізнавальних здібностей 
відбувається лише при естетичному спогляданні 
природи, цілі якої людині не відомі і лише можуть 
приписуватись їй для зручності пізнання.

До предм етів  естетичного  сприйняття в 
природі Кант відніс ті, які є доцільними тільки по 
відношенню до можливості їх сприйняття та з 
уявленнями про які не пов’язуються об’єктивні 
цілі або призначення предмета. Тобто, це краса 
природи, яка подобається сама по собі, без будь- 
якого поняття про не ї.

Кант виокремив два види краси:
1. С вобідну, яка  є результатом  чи стого  

судження смагу. Вона виникає при сприйнятті 
свобідних від практичної доцільності предметів. 
Прикладом цього, як вказує Кант, можуть бути 
кв іти  та  птахи  з яскр ави м  заб арвлен н ям , 
інструментальна музика тощо;

2. Обумовлену, до якої відносяться предмети 
призначення яких є відомим.

На переконання Канта, тільки людина може 
бути ідеалом  краси, оскільки тільки  вона є 
мислячою істотою. “Тільки людина, що має ціль 
свого існування в собі самій, [а саме] людина, яка 
розумом може сама собі визначати свої цілі або 
запозичувати їх із зовнішнього сприйняття, все ж 
у стан і п оєднувати  їх з су ттєви м и  та  
всезагальними цілями і потім також естетично 
судити про узгодження з ними, -  тільки людина 
... може бути ідеалом краси, так само як серед 
усіх предметів у світі [тільки] людство в його 
обличчі як мисляча істота ... може бути ідеалом 
досконалості” [3,237].

Судження про людину як ідеал краси поєднує 
в собі чисте судження смаку і судження про 
вн утр іш н ій , духовний  світ, тобто  про ї ї  
м оральність. А кт сприйняття ідеалу краси  
вимагає від людини напруження всіх її душевних 
сил , оск іл ьк и  за  таки х  ум ов в ід бувається  
сприйняття людини як тілесної так і духовної, 
моральної істоти.

Розглядаю чи естетичну д іяльн ість , Кант 
вказує на те, що вона відбувається на основі
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функціонування вищих пізнавальних здібностей і 
в чистом у вигляді є м ож ливою  тільки  при 
сприйнятті предметів, про які нічого не відомо і 
форма яких здатна викликати вільну гру уяви та 
розсуду.

В ін  в и зн ачає  естети чн у  д іял ьн ість  як 
оптимальний функціональний стан суб’єкта, який 
виникає в результаті вільного функціонування його 
пізнавальних здібностей без конкретної цілі 
п ізн ан н я . Н а його  думку, внутр іш ня ц іль 
естетичної діяльності полягає в отриманні почуття 
задоволення від свобідного функціонування уяви 
та  розсудку. П арадокс естетичної діяльності 
полягає в тому, що вона залучає пізнавальні 
здібності людини, але змінює їх характеристики 
майже на протилежні тобто продуктивне уявлення 
стає закономірним, оскільки узгоджується з 
розсудком, а  розсудок -  свобідним, оскільки не 
обмеж ується визначеним поняттям. Це Кант 
пояснює тим, що у пізнавальній діяльності беруть 
участь одні і ті ж самі пізнавальні здібності людини, 
хоча із різною ціллю. Ціллю пізнання, яке, за 
Кантом, відбувається в результаті поєднання 
даних чуттєвості та апріорних категорій розсудку, 
є предмет та його властивості, натомість, ціллю 
естетичної діяльності є суб’єкт та його почуття.

К ант виокрем ив в естетичній  д іяльності 
людини два основних рівні:

1. Змістовний;
2. Формальний або функціональний.
В ін вказує на те, що естетична діяльність 

здатна викликати естетичні почуття, які не 
можуть виникати поза зв’язком із предметом або 
його уявленням, подібно до того, як фортепіано 
не може грати без піаніста.

Н а його думку, у  почуттях поєдную ться 
прояви доцільності на рівні явищ природи та 
свободи, тобто на фізичному та духовному рівнях.

Відповідно до напрацювань М.Н. Афасіжєва 
у Канта, в контексті його естетичних поглядів, 
мож на виокремити таку типологію  почуттів 
людини:

1. Почуття “піднесеного” (викликається уявою 
та розумом);

2. П очуття “прекрасного” (викликається 
уявою та розсудком).

Ієр а р х ія  д ан о ї ти п о л о г ії б азу вал ась  на 
відношенні людини до надчуттєвого світу.

Далі, М.Н. Афасіжєв вказував на те, що Кант 
виділяв рівнів прояву цих почуттів, які визначались 
характером доцільності, який лежить у їх основі 
[ 2 ,3 9 -4 0 ) .

П ерей дем о  до розгляду зап роп он ован о ї 
типології почуттів людини.

Почнемо з дослідження почуття піднесеного.

К ант вказує на те, що його ви кли каю ть 
безформенні, безмежні, несігіввимірні з людиною 
явища. При сприйнятті, воно співвідноситься з 
розумом. Піднесене почуття, на відміну від 
прекрасного, придушує активність людини як 
природної істоти, збуджуючи при цьому її духовні 
почуття, стимулює діяльність уяви, яка полягає в 
п оєдн ан н і образів  п ред м етів  з пон яттям и  
розсудку.

О сн ова почуття  п ід н есен о го  в при род і 
знаходиться в людині. “Основу для прекрасного 
в природі ми повинні шукати поза нами, для 
піднесеного ж -т ільки  в нас і в образі думок, який 
вносить піднесене в уявлення про природу...” [З, 
252].

Кант поділяє піднесене в природі на:
1. Математичне, тобто те, яке уява співвідносить 

з пізнавальною здатністю. Воно пов’язане з ідеєю 
величини об’єкту, яка залучає людську уяву у 
безкінечність;

2. Динамічне, тобто те, яке буде співвідноситись 
з бажанням. Воно приписується природі не як 
величина, а як сила, суттєвою ознакою якої є 
навіїовання страху, якому людина не повинна 
піддаватись, але має усвідомлювати можливість 
нездоланної загрози, що змушує її із захопленням 
його спостерігати і водночас остерігатись.

Д ля К анта, м атем ати чн е  п ід н есен е  є 
величиною, натомість, динамічне піднесене він 
розглядає як силу. Н а його думку, поняття 
величини пов’язане із пізнанням, а поняття сили 
-  з практичним співвіднесенням сил природи та 
людини.

Кант вказує на те, що піднесені почуття 
можуть викликати явищ а могутньої, гр ізної 
природи і т ільки  у том у випадку, якщ о їх  
сприйняття не породжує у людини страх із-за 
їхньої реальної небезпеки. Таким чином, природа 
викликає почуття піднесеного від  тих явищ, 
споглядання яких вносить ідею її безкінечності. 
“Піднесеним є те, що безпосередньо подобається 
в сипу свогї протидії'інтересу [зовнішніх] почуттів. 
... Прекрасне готує нас любити щось, навіть 
природу, без жодного інтересу, піднесене -  високо 
ц ін увати  щ ось н ав іть  всуп ереч  наш ом у 
(почуттєвому інтересу)” [3,277]. Кант наголошує 
на тому, що явища природи дають лише привід 
для піднесеного стану душі людини, оскільки 
істинну піднесеність душі потрібно шукати тільки 
в дущі того, хто висловлює судження, а  не в 
об’єкті природи. При сприйнятті або уявленні 
п іднесеного  в природі душ а відчуває себе 
схвильованою . Ц е хвилю ван ня схож е на 
потрясіння, яке придушує чуттєвість.

Дослідимо кантівське розум іння почуття
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прекрасного. Він вказує на те, що прекрасне в 
природі п о в ’язане з формою предмета. При 
сприйнятті, воно співвідноситься з розсудком та 
збуджує гру вищ их здібностей пізнання, що 
призводить до підвищення активності сприйняття. 
Як вказує Кант, почуття прекрасного виникає в 
результаті вільної гри уяви та розсудку. Н а його 
думку, основа прекрасного в природі знаходиться 
поза людиною, яка сприймаючи красу природи не 
пізнає природу, проте збагачує поняття про неї, 
о ск іл ьк и  естети ч н е  сп ри й н яття  п ри роди  
Грунтується на принципі суб’єктивної доцільності, 
тобто її  здатності викликати гру пізнавальних 
здібностей, що примушуй людину задуматись про 
можливість об’єктивної доцільності природи. Ще 
одним важливим моментом, на якому наголошує 
Кант є те, що під час споглядання прекрасного 
душа людини знаходиться у стані спокою.

Він вказує на те, що почуття прекрасного 
передбачає наявність уявлення про певну якість 
об’єкта, яка може бути прийнятою та зведеною 
до поняття. Н а його думку, прекрасне сприяє 
культурі, оскільки  навчає звертати увагу на 
доцільність у почутті задоволення. “Прекрасне, 
навпаки, вимагає уявлення про ту або іншу якість 
о б ’єкту, яка також  може бути зрозум ілою  і 
зведен ою  до  пон яття  (хоча в естетичном у 
судженні воно не зводиться до них); і воно сприяє 
культурі, оскільки учить в той же час звертати 
увагу на доцільність у почутті задоволення” [З, 
275 -2 7 6 ] . Під культурою Кант розумів здатність 
людини ставити перед собою цілі і діяти відповідно 
до них, використовуючи оточуючу природу як 
зас іб . З в ід си , т ільки  культура м ож е стати  
останньою ціллю людини, яка належить до її 
природи. “О тж е, зі вс іх  ї ї  ц ілей в природі 
залиш ається тільки формальна, суб’єктивна 
умова, а саме здатність взагалі ставити собі цілі 
і ... користуватися природою як засобом... і це ... 
можна розглядати як ії останню ціль. ... Тільки 
культура може бути останньою ціллю, яку ми маємо 
підставу приписати природі відносно людського роду 
(а не його власне щастя на землі...)...” [3 ,464].

Н а дум ку  К анта, “п рекрасн и м  є те , що 
подобається  просто  в судж енні ... повинно 
подобатися без ж одного інтересу” [3, 276]. 
З&доволення від прекрасного є не зацікавленим 
та свобідним, оскільки не виникає інтересів розуму 
та зовнішніх чуттів. Почуття прекрасного виникає 
при сприйнятті явищ природи, доцільність яких не 
відома. Тільки при судженні про я в тц а  природи, 
доцільність яких не відома є можливим чисте

судження смаку і як його результат -  виникнення 
почуття прекрасного.

В и с н о в к и . В результат і у загал ьн ен н я  
п оп еред н ього  м атер іал у  п ід сум уєм о , щ о 
естетичні погляди Канта базувались не на аналізі 
об’єкту сприйняття, а на аналізі суб’єкту, що 
сприймає певний об’єкт. Досліджуючи здатність 
судження, Кант вказував на те, що людина здатна 
утворювати судження двох видів: телеологічні та 
естетичні. Оскільки предметом даного дослідження 
є естетичні судження, то телеологічні судження 
детально не розглядались. П ід естетични м и 
судженнями Кант розумів судження, основою яких 
є відчуття, яке викликає у людини гармонійну гру 
уяви та розсудку, яка обумовлює виникнення 
почуття  зад о во лен н я  або  н езад оволен н я . 
Е стети ч н е  судж ення є н езац ікавл ен и м , 
непізнавальним та незалежним від моральної 
свідомості. Це надає йому об’єктивну значущість, 
не дивлячись на його суб’єктивний зміст. Кант 
поділяв їх на два види: емпіричні та чисті. На його 
думку, тільки чисті судження можуть викликати 
естетичне задоволення. Аналізуючи естетичне 
сприйняття, Кант визначав його як гармонійну гру 
зд ібн о стей  п ізн ан н я , яка  ізо л ьо в ан а  в ід  
пізнавальних прагматичних функцій. Подібно до 
цього, він вибудовував поняття краси природи, яка 
подобається сама по собі, без будь-якого поняття 
про неї. Досліджуючи естетичну діяльність, Кант 
визначав її як оптимальний функціональний стан 
суб’єкта, який виникає в результаті функціонування 
його пізнавальних здібностей без конкретної цілі 
пізнання. У своїй типології почуттів людини він 
виокремив почуття “піднесеного” та “прекрасного”, 
кожному з яких дав характеристику.

До перспективних досліджень в контексті 
дан о ї проблем атики мож на віднести  аналіз 
художньої творчості людини та з’ясування функцій 
мистецтва у суспільстві.
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