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АНОТАЦІЯ 

Маслікова І.І. Спільне благо в контексті інституціалізації соціальних 

практик: етико-філософський аналіз – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.07 – етика. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є першим в українській етиці комплексним етико-філософським 

дослідженням спільного блага та можливостей його реалізації в інституційних 

соціальних практиках. В роботі здійснено систематизацію етико-нормативних 

концепцій моралі, в результаті якої було уточнено теоретичні образи моралі, 

репрезентовані «емпіричною» та «метафізичною» етикою. Доводиться, що 

сутнісним складником моралі є ідея блага, за допомогою якої визначаються цілі 

діяльності людини та її життя загалом, задаються стандарти доброго життя для 

індивіда та спільноти, здійснюється оцінювання правильності вчинків, спільної 

діяльності, соціальних практик. Виявлені основні формальні характеристики блага: 

різні джерела походження, належність, оптативність, «внутрішня» цінність або 

«зовнішня» інструментальність, множинність.  

Уточнено теоретичні образи моралі, представлені концептами 

«індивідуальної моралі» та «суспільної моралі». Виявлено наступні особливості 

«суспільної моралі»: породжене культурою Модерну її соціально-дисциплінарне 

призначення; подвійність суб’єкта моралі – індивід як член спільноти та 

колективний суб’єкт (організація, інститут); часткова інституціалізація, яка 

виявляється у формуванні етичних оцінок, нормативному закріпленні спеціальних 

інституційних ролей та обов’язків діяти в ім’я спільного блага; горизонтальна 

моральна регуляція, що застосовує гетерономні механізми; часткова 

партикуляризація моральних норм, принципів та обов’язків; спільне благо та 

моральні права як ключові цінності. 

Проаналізовано перфекціоністсько-орієнтовану ідею спільного блага як 

ціннісного стандарту, завдяки якому індивід осмислює власне благо та благо 
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інших, та в орієнтації на яке самовдосконалюється та самореалізується  в різних 

рольових та інституційних амплуа в різноманітних сферах спільної діяльності. 

Визначено, що вдосконалення індивіда в практичній діяльності, метою якої є 

спільне благо, відбувається за допомогою чеснот та свободи у її різних вимірах. 

В аналізі етики сентименталізму з’ясовано, що спільне благо є моральною 

належністю, оскільки ідея спільного блага покликана забезпечувати існування й 

покращення суспільства та вдосконалення громадян. Зазначено, що в 

індивідуальній дії механізмом реалізації спільного блага та блага інших постає 

моральне почуття, вищою мірою якого є доброзичливість. В соціальних діях 

спільне благо досягається через реалізацію моральних прав та обов’язків. 

Досліджено комунітаристську ідею спільного блага та визначено її як 

регулятивну ідею, яка покликана формувати ідеал доброго та гідного життя 

громадян на підставі узагальненого морального досвіду спільноти; слугувати 

засадою єдності громадян, що приймають участь в спільних справах; задавати 

вектор розвитку громадянських чеснот, завдяки яким покращується індивідуальне 

та суспільне життя, долається егоїзм та уможливлюється альтруїстична поведінка. 

З’ясовано, що спільне благо є «внутрішньою» цінністю соціальних практик та 

принципом організації політичного та громадянського життя у всіх його формах. 

Переосмислено консеквенціалістську ідею спільного блага як суми благ всіх 

індивідів. Виявлені наступні характеристики спільного блага: оптативність як 

раціоналізована бажаність та необхідність для всіх; почуття задоволеності від його 

реалізації та максимізації. Визначено, що у такий спосіб трактоване спільне благо 

може поставати критерієм оцінювання соціальних дій, практик та інститутів.  

Виявлено множинність як властивість спільного блага, яка проявляється у 

його здатності створювати різні конфігурації ідеалів доброго та гідного життя, які 

складаються із певних «об’єктивних характеристик суспільного благополуччя», що 

мають ознаки універсальності, бажаності та необхідності для всіх індивідів та 

суспільств. Встановлено, що в такій репрезентації спільне благо є сукупністю 

цінностей, предметно-втілених благ та можливостей, які сприяють ефективному 

досягненню індивідуальних та спільних цілей всіх членів суспільства. 
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З’ясовано небезпеки максимізації спільного блага (порушення прав індивідів, 

інструментальне використання окремих індивідів чи меншості осіб заради 

сумарного блага більшості учасників дії) та доведена необхідність коригування цієї 

нормативної вимоги. Обґрунтовано, що спільне благо повинно максимізуватися за 

умови перфекціоністської орієнтації дії та доброчесності агентів, а також 

відповідно до моральних правил. Виявлено наявність обсягу спільного блага 

(недостатній, мінімальний, максимальний), який пов’язаний не лише з його 

нестачею, але й з нормативними обмеженнями, що вимагають доброчесність, 

повагу до самоцінності людини та її моральних прав. 

В аналізі деонтологічної етики виявлено характеристику спільного блага, як-

от універсальність, що виявляється в його здатності виражати універсальні потреби 

людини та актуалізувати безособові цінності, що усвідомлюються всіма як 

належність. Така належність знаходить своє втілення в реалізації «позитивних» і 

«широких» / «недосконалих» моральних обов’язків, спрямованих на 

вдосконалення індивіда та турботу про інших. Наявність «негативних» і «вузьких» 

/ «досконалих» обов’язків як фундаментальних заборон може не дозволяти 

реалізовувати низку дій, спрямованих на спільне благо. Стверджується, що в будь-

яких обставинах морально недозволеною дією слід вважати свідому пасивну чи 

активну шкоду невинним особам заради спільного блага. Таке моральне обмеження 

спільного блага відбувається в апеляції до самоцінності людини та її «негативних» 

моральних прав. 

Виявлено практичну необхідність обмеження деяких дій в інституційних 

практиках, покликаних забезпечувати спільне благо. Інститути поліції та 

покарання злочинців, метою яких є спільне благо – забезпечення правопорядку та 

безпеки, часто використовують аморальні методи (різні форми насилля та омани), 

а також моральні механізми, які в певних інституційних умовах можуть 

породжувати «інституційне зло». Доводиться, що моральне виправдання 

примусових дисциплінарних процедур повинно відбуватися не лише з огляду на 

його суспільну корисність, але й з урахуванням цінності особистості та її 

моральних прав. Визначено, що практична реалізація спільного блага може в 
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надзвичайних ситуаціях допускати використання деяких заборонених 

індивідуальною мораллю методів, але за умови обґрунтованого та інституційно 

закріпленого дозволу конкретному представнику такого інституту на ці дії, та 

усвідомлення ним згубності таких дій. 

Визначено низку потреб та механізмів реалізації спільного блага (єднання, 

раціоналізація, стимулювання; самоідентифікація через усвідомлення спільних 

цінностей, цілей та чеснот; добровільність членства в групах; моральна легітимація 

спільної діяльності; колективна відповідальність), які в певних умовах здатні 

породжувати «інституційне зло» – колективне злодіяння, здійснене 

деморалізованими агентами колективної дії. Стверджується, що превенцією 

трансформації спільного блага в «інституційне зло» є критичне мислення, емоційна 

налаштованість на іншого, визнання його самоцінності. 

З’ясовано, що предметною конкретизацією спільного блага в економічній 

практиці є суспільне благополуччя як комплексне спільне благо, що містить в собі 

матеріальний добробут, елементи суб’єктивного щастя (особисті цінності та 

свободи) та об’єктивні характеристики доброго життя (здоров’я, тривалість життя, 

освіта, гарантія зайнятості, морально дозволені способи збагачення, гідні умови 

праці, екологія). Доводиться, що показником рівня суспільного благополуччя є не 

ВВП, а Індекс розвитку людського потенціалу, який обчислює всі зазначені 

параметри благополуччя та дозволяє оцінювати стратегії розвитку країн, 

здійснювати корективи діяльності урядів та інститутів, спрямовувати зусилля 

міжнародної спільноти на покращення якості життя в бідних країнах. 

Конкретизовано спільне благо в економічній практиці як «суспільне благо», 

що має суспільну значущість для членів певних груп або суспільства загалом. 

Виявлено важливість моральної мотивації у його виробництві. З’ясовано, що 

контроль виробництва та просування суспільних благ, які можуть мати шкідливі 

ефекти, повинні здійснювати підприємства за допомогою механізмів 

корпоративної етики, держава через економічну політику та громадськість шляхом 

моральної оцінки та оприлюднення інформації щодо зловживань. 
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 Визначено, що інституційна соціальна допомога нужденним постає 

можливою завдяки усвідомленню необхідності підтримувати «позитивні» 

моральні права людини. Досліджено моральні причини участі в такій діяльності. 

З’ясовано, що ефективність функціонування інститутів допомоги пов’язана не 

лише із спільною діяльністю, спрямованою на вирішення складних проблем заради 

спільного блага, але й із особливою альтруїстичною моральною мотивацією 

учасників, яка виникає через усвідомлення спільної долі та спільних загроз. 

Визначено критерії ефективності міжнародної допомоги. 

Виявлено властивості культурного блага (неінструментальність, 

екзістенційність, здатність впливати на індивідуальну та колективну свідомість, 

вдосконалювати індивідів й суспільство загалом, сприяти суспільному 

благополуччю), які дозволяють його класифікувати як вищою мірою втілене 

спільне благо. З’ясовано властивості культурного блага як «суспільного блага», що 

породжують проблеми недовиробництва. Доведено необхідність державної 

підтримки виробництва культурних благ як «меріторних» або «патронатних» в 

межах політики «м’якого» патерналізму, здатної розширювати можливості для 

діяльності громадян у сфері культури та обмежувати доступ до «антиблаг».  

З’ясовано, що система вищої освіти як інституційна практика, націлена на 

спільне благо – продукування і розповсюдження знань та виховання громадян 

повинна бути превенцією «інституційного зла». Досліджено моральні проблеми, 

пов’язані із трансформаціями цілей університету в напрямі комерціалізації та 

професіоналізації навчання, які можуть знайти своє розв’язання на перетині 

аргументів спільного блага та моральних прав й обов’язків. 

Ключові слова: спільне благо, соціальні практики, соціальні інститути, 

соціальна етика, етика чесноти, консеквенціалістська етика, деонтологічна етика, 

«інституційне зло», добре та гідне життя, моральні обов’язки, моральні права, 

егоїзм, альтруїзм, справедливість. 
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SUMMARY 

Maslikova I.I. The common good in the context of institutionalization of social 

practices: ethical and philosophical analysis - Qualifications academic work on the 

rights of manuscripts. 

Thesis for a Doctor’s degree on philosophical sciences on specialty, specialty 

09.00.07 - Ethics. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is the first complex ethical and philosophical research of the 

common good and the possibilities of its realization in institutional social practices in the 

Ukrainian ethics. The dissertation research systematizes normative ethics concepts, and 

as a result, it clarifies the theoretical images of morality, represented by “empirical” and 

“metaphysical” ethics. It is proved that an essential component of morality is the idea of 

the good, by which the goals of human activity and human life in general are determined, 

the standards of a good life for a person and a community are set, the rightness of actions, 

joint activities, social practices are evaluated. The basic formal characteristics of the good 

are identified: different sources of origin, normativity, optativity, “intrinsic” value or 

“external” instrumentality, and multiplicity. 

It is specified that theoretical images of morality, which have been represented by 

the concepts of “individual morality” and “social morality”. The specific features of  

“social morality” are found: the social and disciplinary destiny, generated by culture of 

Modernity; the duality of the moral agent - an individual as a member of the community 

and the collective agent (organization, institution); partial institutionalization, which is 

manifested in the determining of the ethical evaluations, the statutory determination of 

specific institutional roles and responsibilities to act for the sake of the common good; 

horizontal moral regulation using heteronomous mechanisms; particularization of moral 

norms, principles and responsibilities; the common good and moral rights as key values. 

It is analyzed that a perfectionist-oriented idea of the common good as a value 

standard, by which the individual conceives the own good and the good of others, gets 

excellence and self-realizes in different relations and institutional roles in various spheres 

of joint activity via this idea. In the analysis of the main ideas of ethical sentimentalism 
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it is found, that a moral feeling (a benevolence as the highest manifestation of moral 

feeling) is the mechanism of realization of the common good and the good of others in 

the individual action. The moral rights and obligations are the mechanisms of realization 

of the common good in the social actions. In the analysis of the ideas of modern virtue 

ethics it is revealed, that the common good is the “intrinsic” value of social practices and 

the principle of organizing political and civic life. It is proved that the  common good is 

a regulatory idea, that shapes the ideal of a good life for citizens on the basis of 

generalized moral experience of the community; it is the basis for the unity of citizens; it 

sets the vector for the development of civic virtues, which improve individual and social 

life, overcome selfishness and make altruistic behavior possible. 

A consequentialist idea of the common good as a sum of good of all individuals is 

rethought. The specific features of the common good are identified: optativity as a 

rationalized desire and necessity for all; a satisfaction from its realization and 

maximization. In the analysis of the ideas of pluralistic consequentialism it is shown, that 

the common good is a set of values, substantive goods and capabilities, that contribute to 

the effective achievement of the individual and common goals of all members of society 

and the growth of individual and social well-being. It is justified, that the common good 

should be maximized on condition that action is perfectionist-orientated, the agents are 

virtuous and act in accordance with moral rules. It is stated, that the common good cannot 

be realized, if moral right are violated.   

In the analysis of deontological ethics it is found, that the common good has such 

feature as universality, which manifests itself in its ability to express universal human 

needs and actualizes impersonal values, which are recognized by everyone as due. This 

obligation is expressed in the implementation of “positive” / “imperfect” moral 

obligations, aimed at excellence of an individual and caring for others. Having “negative” 

/ “perfect” obligations as fundamental prohibitions may not allow taking a number of 

actions, which are aimed at the common good. It is provide, that in all circumstances, a 

conscious passive or active harm to innocent persons for the sake of the common good 

should be considered a morally prohibited action. 
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The author`s attention is focused on the ethical problems of actions for the common 

good, that arise in connection with the need to harmonize different moral demands (the 

common good and moral rights; altruism and selfishness; self-care and care for others; 

action and omission; the common good and “institutional evil”; protection of life and use 

of force; individual autonomy and paternalism; individual and social well-being). 

The conflicts of realization of the common good in political, economic and socio-

cultural practices are demonstrated. The particular moral problems are considered on the 

examples of functioning of the institutions, aimed at achieving the common good (police 

institution, penitentiary system, economic enterprises, charitable organizations, cultural 

institutions, universities). 

Police institution and punishment institutions, whose purpose is the common good 

i.e. to ensure law and order, often use immoral methods (various forms of violence and 

deception), as well as moral mechanisms that can give rise to “institutional evil” under 

certain institutional conditions. It is proved that the moral justification for coercive 

disciplinary procedures must be taken not only in view of its social utility, but also with 

regard to the value of the individual and their moral rights. It is determined that the 

practical implementation of the common good may, in emergency situations, allow using 

some prohibited by individual morality methods, but under the condition of justified and 

institutionally mandated permission to such action for a specific representative, and if 

they are aware of the harmfulness of such actions. 

It is demonstrated that some of the needs and some mechanisms for the realization 

of the common good (unity, rationalization, stimulation; self-identification through 

awareness of common values, goals and virtues; voluntary membership of groups; moral 

legitimacy of joint activity; collective responsibility) can lead to “institutional evil” - 

collective misconduct, which perpetrate by demoralized agents of collective action. It is 

argued, that prevention of the transformation of the common good into an “institutional 

evil” is critical thinking, emotional intelligence, recognition of other people self-worth. 

It is found that the subjective concretization of the common good in economic 

practice is social well-being as the complex common good, which includes material 

welfare, elements of subjective happiness (personal values and freedoms) and objective 
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characteristics of a good life (health, life expectancy, education, job security, morally 

permissible enrichment methods, decent working conditions, ecology). It is argued that 

the index of social well-being is not the GDP, but the Human Development Index, which 

calculates all these well-being parameters and allows assessing the development 

strategies of countries, making adjustments to the activities of governments and 

institutions, and focusing the efforts of the international community on improving the 

quality of life in poor countries. 

The common good in economic practice is specified as a “public good” that is of 

social importance for members of certain groups or society as a whole. The importance 

of moral motivation in its production is revealed. It has been found out that the control 

over production and promotion of public goods, which can have harmful effects, should 

be carried out by enterprises by means of the corporate ethics mechanisms, the state by 

means of economic policy, and the public by means of moral evaluation and disclosure 

of information on abuse. 

It is determined that institutional social assistance is possible by the awareness of 

the need to uphold the “positive” moral rights. The moral reasons for participation in such 

activity are investigated. It is found that the effectiveness of the assistance institutions is 

connected not only with joint activities, which aim at solving complex problems for the 

sake of the common good, but also with the specific altruistic moral motivation of the 

participants, which arises due to the awareness of the common fate and common threats. 

The criteria for the effectiveness of international assistance are identified. 

The specific features of cultural good as the common good are revealed (non-

instrumentality, existentiality, ability to influence individual and collective 

consciousness, to improve individuals and society in general, to promote social well-

being). It is identified, which features of cultural good as a “public good” give rise to 

problems of underproduction. It is proved, that there is a need for state support for the 

production of cultural good as “meritorious” or “patronage” within the framework of the 

policy of “soft” paternalism, which is able to increase the opportunities for activities of 

citizens in the sphere of culture and restrict access to “anti-goods”. 
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It is found that the higher education system as an institutional practice, which is 

aimed at the common good i.e. the production and dissemination of knowledge and 

education of citizens should be a prevention of “institutional evil”. It is proved, that the 

moral problems associated with the transformation of the university`s goals toward 

commercialization and professionalization of learning can be resolved at the intersection 

of argumentations of the common good and moral rights and obligations. 

The research results lay the methodological basis for further research on social 

morality, social practices and social institutions through the lens of the idea of the 

common good. 

Keywords: common good, social practices, social institutions, social ethics, virtue 

ethics, ethical consequentialism, deontological ethics, “institutional evil”, good life, 

moral obligations, moral rights, selfishness, altruism, justice. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Моральнісний досвід міжособистісних 

відносин та взаємодії в професійних спільнотах, участь у спільних проектах, 

спостереження за соціально-політичними процесами, які відбуваються в Україні та 

у світі, засвідчують, що кожний індивід є залученим у спільну діяльність, 

орієнтовану на спільну мету. І таке прагнення досягти спільної мети може бути не 

завжди усвідомленим, або навпаки, його усвідомлення є результатом важких 

вагань та драматичного морального вибору. Такий шлях до спільної мети в процесі 

спільного життя обов’язково наражається на серйозні роздуми індивіда щодо 

ціннісної значущості такої діяльності, пріоритетності допомоги іншим, виконання 

суспільно значимих завдань, змісту доброго та гідного життя, узгодження інтересів 

та переконань усіх членів соціальних груп, оцінювання соціальних інститутів, 

покликаних реалізовувати спільне благо.  

Принципово важливим є те, що в умовах сучасного, комплексно 

організованого суспільства взаємодія індивідів часто відбувається не 

безпосередньо, а в опосередкуванні різними соціальними інститутами. Агентами 

соціальної взаємодії в різних соціальних практиках є індивіди, формальні та 

неформальні групи, професійні спільноти, організації, суспільства, які не можуть 

орієнтуватися на єдино можливу концепцію блага, оскільки благо розуміється по-

різному окремими індивідами та представниками колективних суб’єктів. 

Саме тому в сучасній етиці актуалізується проблематика спільного блага, до 

якої апелюють політичні філософи, економісти та соціальні філософи в дискусіях 

про параметри доброго та гідного життя, цілі сучасних соціальних практик, 

моральні стандарти та інституційні ролі суб’єктів спільної діяльності, моральнісні 

якості суб’єктів, пов’язаних з цією інституційно оформленою діяльністю. 

Звернення до сучасних дискусій, які розпочалися в англо-американському 

науковому просторі, дозволить виявити специфіку ідеї спільного блага та 

висвітлити проблемні точки її реалізації в практиці соціальної взаємодії, що у 

підсумку закладе етичні засади розв’язання гострих проблем соціальних практик, з 

якими стикаються політики, державні службовці, економісти, діячі культури.  
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Отже, актуальність дослідження ідеї спільного блага спричинена не лише 

відсутністю спеціальних етичних робіт із зазначеної теми в Україні, але й 

реальними потребами соціальних практик, під якими розуміється послідовна та 

комплексна спільна діяльність, сенс якої полягає в реалізації сутнісно притаманних 

їй благ. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є роботи вітчизняних 

філософів Т. Аболіної; А. Єрмоленка, А. Морозова, О. Проценко, В. Сіверса, які 

зосереджували свою увагу на соціально-регулятивних, формальних та змістовних 

характеристиках феномену моралі. Над формуванням теоретичних образів моралі, 

що знаходять своє відображення в концепціях індивідуальної та суспільної моралі, 

працюють українські етики  В. Надурак, М. Рогожа, О. Шинкаренко та російські 

філософи Р. Апресян, А. Гусейнов, А. Прокоф’єв та ін. Етико-прикладні 

дослідження сучасних предметно визначених та професійних практик, які надають 

уявлення про функціонування моралі в суспільстві, здійснюють такі вітчизняні 

філософи, як Н. Бойченко, Т. Василевська, В. Єфіменко, О. Кундеревич, В. 

Нападиста, Г. Подолян, О. Рихліцька, І. Сайтарли, Л. Сидоренко, А. Чумак. Аналіз 

цінностей сучасного суспільства здійснено в роботах М. Поповича; Ю. Баумана, М. 

Бойченка, А. Гергуна,  В. Загороднюка, Д. Кірюхіна, М. Коробко, В. Ларіонової, А. 

Фінька. Ціннісні аспекти соціокультурної практики, зокрема системи вищої освіти, 

предметно досліджують О. Батрименко, І. Ляшенко, Д. Неліпа, О. Павлова, В. 

Панченко, С. Руденко.  

Українські науковці А. Баумейстер, Л. Довга, В. Малахов, Р. Оліщук, а також 

зарубіжні дослідники Н. Гартман, К. Корсгаард, Дж. Мур, А. Мьордок, М. 

Циммерман, М. Шелер, М.  Шлік, М. Шрьодер; В. Бібіхін, В. Шохін виявляють 

значущість ідеї блага для етичного дискурсу, з’ясовують його специфіку через 

порівняння із поняттями «цінності», «добра», «антиблага», визначають його 

формальні та змістовні характеристики.  

 Перші спроби визначення спільного блага здійсненні у статтях англомовних 

філософських енциклопедій А. Етціоні та В. Хуссейном. Однак в їхніх працях 

недостатня увага приділена власне етичному аспекту концепції спільного блага. 
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Тому для з’ясування сутності і специфіки спільного блага як складника феномену 

моралі були важливими класичні праці і роботи сучасних англо-американських 

дослідників, в яких загострювалася проблематика спільного блага в межах 

нормативних програм етики чесноти (Платон, Аристотель, Т. Аквінський, Ф. 

Хатчесон, А. Сміт, Ф. Ніцше, Т. Грін, Дж. Мартіно; Р. Адамс, Е. Енском, А. 

Кауппінен, Р. Краут, Е. Макінтайр, М. Слоут, Ф. Петтіт, Ч. Тейлор, Р. Хьорстхаус 

та ін.), консеквенціалістської етики (І. Бентам, Дж. Ст. Мілль, Г. Сіджвік; Р. Брандт, 

Р. Геар, К. Гізвуд, Дж. Гріффін, Б. Гукер, Л. Ігер, Р. Крісп, Е. Мур, М. Нуссбаум, П. 

Райлтон, Л. Самнер, П. Сінгер, В. Сінотт-Армстронг, Т. Скенлон, Ф. Фельдман та 

ін.), деонтологічної етики (І. Кант, В. Росс; М. Барон, Ф. Вуллард, Ф. Говард-

Снайдер, Д. Едмондс, В. Квінн, Дж. Ліхтенберг, Дж. Смарт, Ф. Фут та ін.). 

Критичному розгляду робіт зазначених мислителів сприяють аналітичні роботи з 

етики сучасних філософів Д. Брінка, Б. Вільямса, С. Дарвола, Д. Парфіта, Р. 

Соломона, Дж. Суїкканен тощо. 

В класичних працях Дж. Локка, Дж. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо зазначені спроби 

змістовного визначення спільного блага в просторі політичної діяльності.  

Окреслюють цінності та принципи сучасного ліберального суспільства І. Берлін, Р. 

Дворкін, Ф. Зелцнік, М. Ігнат’єфф, Дж. Кекес, В. Кімліка, Т. Нагель, А. Ренд, Дж. 

Ролз, М. Сендел. Значущість для дисертації мали крос-культурні дослідження 

цінностей, які здійснюються К. Венцелем, Р. Інглгартом, Ш. Шварцем, оскільки 

результати цих напрацювань дозволяють виявити набір універсальних цінностей, 

який поділяють всі члени спільнот та сучасних суспільств. 

В роботах Г. Баума, Дж. Вілсона, Дж. Келлінга, Д. Любена С. Міллера, Н. 

Фоушина, М. Фуко загострюються моральні колізії сучасних інститутів безпеки та 

правопорядку, покликаних забезпечувати спільне благо громадян. Негативні 

ефекти такої практики можуть знаходити свій вираз у феномені «інституційного 

зла», теоретичну базу дослідження якого закладають роботи філософів Дж. Адамса, 

Х. Арендт, З. Баумана, Л. Донскіса, Л. Свендсена, М. Терещенка та соціальних 

психологів Е. Арансона, А. Геслема, Дж. Гоулмана, Ф. Зімбардо, С. Мілгрема та ін. 
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Проблематика спільного блага в економічній практиці пов’язується з 

питаннями добробуту та благополуччя, які постають предметом дослідження 

відомих економістів Ф. Гайека, Дж. Гелбрейта, Р. Лейарда, Т. Седлачека, А. Сена, 

Д. Стігліца, представників поведінкової економіки Дж. Акерлофа, С. Боулза, Д. 

Канемана, Р. Крентон; соціальних філософів С. Лаваля, Ф. Фукуями. Питання 

колективного вибору та виробництва «суспільних» благ як предметного виразу 

спільного блага досліджували видатні сучасні економісти Дж. Ерроу, М. Олсон.  

Моральні проблеми соціокультурної діяльності пов’язуються із 

стимулюванням виробництва культурних благ, які є предметною конкретизацією 

спільного блага. Праці економістів В. Баумоля, В. Боуена, А. Рубінштейна, Д. 

Тросбі, Б. Фрея, культурологів А. Моля, Дж. Рьоскіна слугують підґрунтям для 

з’ясування особливостей культурного блага та пошуку аргументів щодо 

впровадження державної підтримки культурних інститутів. В роботах К. 

Гумбольда, Ж. Ле Гоффа, Г. Шнедельбаха відображаються історичні трансформації 

місії університету як інституту вищої освіти. Праці Дж. Вільямса, Б. Кларка, С. 

Колліні дозволяють виявити моральні колізії академічної діяльності. 

Незважаючи на те, що проблематика спільного блага актуалізувалася в 

багатьох наукових працях, вона не була предметом самостійного дослідження і 

залишалася радше факультативною щодо інших тем. Аналіз сучасної етико-

філософської літератури засвідчив не лише відсутність чітких дефініцій спільного 

блага, але й спроб його комплексного аналізу. Тому є підстави стверджувати, що 

комплексне дослідження спільного блага є актуальним як для етичної теорії, так і 

для соціальних практик, в яких спільне благо знаходить свою практичну 

реалізацію. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі етики, естетики та культурології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної програми 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації»; науково-дослідної теми філософського факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка НДР №16БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти та науки України на основі 

міжнародних освітньо-наукових стандартів»; науково-дослідної теми кафедри 

етики, естетики та культурології «Професійна і корпоративна етика: проблеми 

обґрунтування і впровадження»; програм міжнародних проектів «Розвиток етичної 

освіти у вищій школі» HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching та 

TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення 

соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі 

гуманітарних наук».  

Метою дисертаційної роботи є з’ясування сутності й специфіки ідеї 

спільного блага та проблем її практичної реалізації в інституціалізованих 

соціальних практиках. Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні 

завдання: 

- визначити основні концептуалізації теоретичних образів моралі; 

- проаналізувати джерельну базу та методологічні засади дослідження 

спільного блага; 

- дослідити ідею спільного блага в перфекціоністьско-орієнованій 

інтерпретації моралі; 

- розкрити теоретичний та практичний потенціал етичного сентименталізму 

в поясненні можливостей реалізації спільного блага; 

- конкретизувати комунітаристську ідею спільного блага як ідеалу доброго 

і гідного життя громадян; 

- критично переосмислити гедоністично-орієнтовану консеквенціалістську 

ідею спільного блага; 

- деталізувати консеквенціалістську ідею спільного блага через 

характеристики суспільного благополуччя;  

- з’ясувати шляхи трансформації консеквенціалістських вимог максимізації 

спільного блага; 

- розглянути деонтологічне обґрунтування спільного блага як морального 

обов’язку турботи про благо інших; 
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- визначити критерії морально недозволених дій, спрямованих на спільне 

благо; 

- виявити моральну специфіку інституційної практики забезпечення 

правопорядку, упередження правопорушень та покарання злочинців як 

предметної конкретизації спільного блага; 

- визначити механізми організаційної діяльності, які здатні породжувати 

«інституційне зло»; 

- з’ясувати показники суспільного благополуччя як мети сучасної 

економіки; 

- виявити механізми реалізації спільного блага в економічній діяльності; 

- висвітлити особливості інституційної практики соціальної допомоги в 

реалізації спільного блага; 

- довести необхідність державної підтримки виробництва культурних благ, 

які є предметним корелятом спільного блага; 

- осмислити трансформації цілей інституту вищої освіти в контексті 

спільного блага. 

Об’єктом дослідження є суспільна мораль та інституційні умови її 

функціонування в сучасному суспільстві.  

Предметом дослідження є теоретичні репрезентації спільного блага як 

регулятивної специфікації суспільної моралі в сучасних інституційних соціальних 

практиках.  

Теоретико-методологічна основа дослідження визначається його цілями і 

задачами та ґрунтується на принципах об’єктивності та історизму, які дозволяють 

неупереджено розкрити проблематику заявленої теми. В роботі застосовуються 

загальнонаукові методи аналізу та синтезу для виявлення специфіки феномену 

моралі, індивідуальної і суспільної моралі зокрема, та спільного блага як її 

складника; систематизації розрізнених уявлень про ціннісні орієнтації та 

уподобання сучасної людини, цілі та призначення соціальних практик, моральні 

вимоги та обмеження щодо спільної діяльності для комплексного аналізу спільного 
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блага; узагальнення для формулювання основних наукових результатів 

дослідження.  

Науково-методологічна база дослідження являє собою міждисциплінарне 

інтегрування історико-філософських, етико-теоретичних та етико-прикладних, 

політико-філософських, теоретико-економічних, культурологічних, соціологічних, 

психологічних підходів. 

Історико-філософські фрагменти дослідження інтерпретацій ідеї спільного 

блага ґрунтуються на герменевтичному та компаративному методі, що дозволяє 

виявити термінологічний інструментарій філософів, етико-нормативних програм 

та напрямів етичного дискурсу; встановити значення основних термінів; порівняти 

основні ідеї та уявлення про добре та гідне життя; визначити основні нормативні 

вимоги щодо суб’єктів соціальної дії та соціальних практик. 

Метод історичної ретроспекції дозволив дослідити виникнення, становлення 

та особливості розвитку соціальних інститутів, покликаних реалізовувати спільне 

благо в просторі політичного, економічного та соціокультурного життя, та виявити 

моральні колізії їхнього функціонування. 

Наукова новизна полягає у тому, що уперше в українській етиці здійснений 

комплексний аналіз ідеї спільного блага як складника суспільної моралі, що постає 

ціннісним стандартом і критерієм оцінювання соціальних дій та формує ідеал 

доброго життя, слугує засадою єдності спільнот та суспільства, задає вектор 

розвитку чеснот та постає принципом організації політичного і громадянського 

життя. Зміст наукової новизни розкривається в наступних положеннях: 

Уперше: 

- досліджено перфекціоністсько-орієнтовану ідею спільного блага в етиці 

чесноти, завдяки якій індивід осмислює власне благо та благо інших на шляхах 

самовдосконалення і самореалізації  в різних модусах спільної діяльності та в 

різних інституційних амплуа (сімейні і родинні зв’язки, дружба, політична, 

економічна та професійна діяльність, соціокультурні проекти). Практично-

діяльнісна реалізація спільного блага відбувається завдяки таким властивостям 

індивіда як-от безкорислива налаштованість на іншого, альтруїзм, гідність, 
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«внутрішня сила», ентузіазм, захопленість справою, готовність до взаємної 

допомоги, відданість спільним цілям, а також завдяки свободі у її різних вимірах – 

свободі від примусу, автономії, свободі участі в спільних справах;    

- розкрито потенціал етичного сентименталізму як різновиду етики чесноти 

в поясненні необхідності та можливостей реалізації спільного блага, яке 

функціонально покликане забезпечувати існування й покращення суспільства та 

вдосконалювати громадян. Спільне благе та благо інших як безкорисливий дар 

здатне реалізуватися завдяки моральному почуттю, яке будучи універсальною 

когнітивно-оціночною здатністю та емоцією-мотивом, об’єднує людей. Маючи 

різні градації, своєї висоти моральне почуття набуває в доброзичливості, яка попри 

певні складнощі (відсутність об’єктивної належності, деякі практики можуть 

вимагати притуплення доброзичливості або навпаки передбачають емоційну 

упередженість) дозволяє діяти на спільне благо, благо інших, долати егоїзм і 

протистояти злу; 

- розглянуто ідею спільного блага як безособової цінності, яку поділяють всі 

рівною мірою, крізь призму деонтологічної етики. Встановлено, що спільне благо 

та благо інших може здобувати своєї реалізації завдяки «позитивним» та 

«широким» моральним обов’язкам, спрямованим на вдосконалення та турботу про 

інших. Та навпаки, через наявність певних «негативних» або «вузьких» обов’язків 

спрямована на спільне благо дія буде забороненою як морально неприпустима;  

- з’ясовано, що у визначенні морально виправданих та морально 

недозволених дій, які спрямовані на спільне благо, але в наслідку мають шкоду, 

критеріями оцінювання є: свідомий намір та добровільність суб’єктів, їхні 

переконання та моральні обов’язки, активність або пасивність дії, наявність 

зовнішніх впливів або випадкових обставин, усвідомлення шкоди як небажаного 

ефекту. Зазначено, що попри складності оцінювання шкоди, морально 

недозволеною дією у будь-якому разі слід вважати свідому та добровільну пасивну 

чи активну шкоду невинним особам заради спільного блага, оскільки моральною 

підставою такої оцінки є самоцінність людини та її «негативні» моральні права; 
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- виявлено моральну специфіку інституційної практики, спрямованої на 

реалізацію спільного блага – забезпечення правопорядку, безпеки, попередження 

правопорушень та покарання злочинців, яка полягає в застосуванні методів, що 

засуджуються індивідуальною мораллю (застосування обмеженого насилля, 

позбавлення певних прав злочинців, введення в оману, жорстке поводження). 

З’ясовано, що застосування моральних механізмів для перетворення злочинців на 

законослухняних громадян (самосвідомість, соціально-корисна спільна діяльність, 

виховні процедури, моральні чесноти) в певних організаційних та політичних 

умовах здатні породжувати зворотній ефект – «інституційне зло». Тому моральне 

виправдання примусових дисциплінарно-виховних процедур має враховувати не 

лише його суспільну корисність, але й цінність особистості та її права, 

співвідношення спільного блага та шкоди жертв, злочинців, інститутів і 

суспільства;  

- визначено, що одні й ті самі потреби людини та механізми, які забезпечують 

реалізацію спільного блага (потреби в єднанні, раціоналізації, стимулюванні; 

артикуляція спільних цінностей та цілей, чеснот; добровільне членство в групах та 

моральна легітимація спільної діяльності; колективна відповідальність), в певних 

інституційних умовах можуть породжувати «інституційне зло». Як наслідок, в 

організаціях запускаються в дію механізми деморалізації – конформізм та сліпе 

підкорення владі; свавілля й вседозволеність; деіндивідуалізація та моральне 

знецінення як агентів, так і жертв; байдужість та пасивність; колективна 

безвідповідальність; інверсії моральної свідомості, які у сукупності із 

технологізацією и бюрократизацією організаційних процесів морально 

недозволене переводять в моральне належне;      

- з’ясовано, що економічна практика покликана забезпечувати спільне благо, 

яке конкретизується у суспільному благополуччі громадян, складниками якого є 

матеріальний добробут, а також показники суб’єктивного щастя (особисті цінності 

та свободи) та об’єктивні параметри життя (здоров’я, тривалість життя, освіта, 

гарантія зайнятості, морально дозволені способи збагачення, гідні умови праці, 

екологія). Доведено, що показником суспільного благополуччя як сумарного 
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спільного блага не може бути Внутрішній валовий продукт через недосконалість 

методики його вимірювання та нездатність враховувати нематеріальні параметри 

життя. Виявлено, що найбільш інформативним показником є Індекс розвитку 

людського потенціалу, який дозволяє визначати стратегії розвитку країн, 

корегувати діяльність урядів та інститутів, координувати зусилля міжнародної 

спільноти щодо покращення якості життя в бідних країнах та встановлення 

справедливості; 

- встановлено, що реалізація спільного блага в економічній практиці на рівні 

індивідуальної дії відбувається завдяки специфіці біологічної природи людини, у 

певних соціокультурних умовах та через розвинуту моральну мотивацію, що 

виникає унаслідок потреби в співпраці, досягненні вищих цілей та самореалізації. 

На рівні інституційної дії спільне благо є імпліцитною метою діяльності 

комерційних інститутів, що конкретизується «суспільними благами» – різновидами 

благ, які мають значущість для конкретних груп. Зазначено, що визначення 

пріоритетності «суспільних благ» та контроль за соціальними видатками у їхньому 

виробництві здійснюється шляхом колективного вибору, який реалізується на рівні 

підприємства через механізми корпоративної етики, на рівні держави – через 

обмеження і податкову політику, на рівні суспільства – через моральний тиск 

громадськості;  

- висвітлено особливості інституційної практики благодійності та соціальної 

допомоги як предметно втіленого спільного блага, що знаходить свій вираз у 

підтримці «позитивних» моральних прав нужденних, справедливому розподілі 

благ, розвитку громадянських чеснот, культури громадянськості. Зазначено, що 

гарантією якісного функціонування інститутів допомоги є не лише ефективність 

спільної діяльності у вирішені комплексних проблем, але й особлива моральна 

мотивація всіх учасників, яка виникає через усвідомлення спільної долі та спільних 

загроз («глобального зла»), а також колективної відповідальності за їхнє 

подолання;   

- виявлено специфіку культурного блага (неінструментальність, 

символічність, екзістенційність, здатність впливати на індивідуальну та 
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колективну свідомість, унаслідок чого відбувається вдосконалення і самореалізація 

індивідів та суспільства загалом, уможливлюється кооперація, досягається 

суспільне благополуччя), яка дозволяє вбачати у ньому вищою мірою втілене 

спільне благо. Оскільки властивості культурного блага як «суспільного блага» 

породжують проблеми «хвороби цін» та «фрірайдерство», доведено необхідність 

участі держави у виробництві культурних благ як «меріторних» або «патронатних» 

благ в межах політики «м’якого» патерналізму, завдяки якій будуть 

розширюватися можливості для продуктивної діяльності громадян та 

обмежуватися доступ до «антиблаг» і шкідливих практик. 

Уточнено: 

- конкретизовано комунітаристську ідею спільного блага як регулятивної 

ідеї, що формує ідеал доброго та гідного життя громадян на засадах узагальненого 

морального досвіду спільноти; слугує засадою її єдності через усвідомлення 

спільної долі та участь у спільних справах; задає вектор розвитку громадянських 

чеснот. Будучи «внутрішнім благом» практик, спільне благо постає принципом 

організації справедливого політичного та громадянського життя у всіх його формах 

– політичних об’єднаннях, поза-родинних та до-політичних асоціаціях; 

- критично переосмислена гедоністично-орієнтована консеквенціалістська 

ідея спільного блага як сумарної сукупності задоволення та щастя всіх індивідів, 

яка попри самоочевидність та бажаність для індивідів не може вважатися 

універсально-об’єктивним принципом моралі (неабсолютність, суб’єктивність та 

несумірність задоволення, здатність перетворюватися на «антиблаго»). 

Засвідчується спроможність гедоністично-утилітаристської ідеї спільного блага за 

умови трансформації її змісту від задоволення як суб’єктивно-жаданого до 

раціоналізовано бажаного як необхідного, що дозволить надавати об’єктивні 

етичні оцінки соціальним діям, практикам та інститутам з огляду на їх ефективність 

в максимізації спільного блага;     

- деталізовано запропоновану плюралістичним консеквенціалізмом ідею 

спільного блага як набору «об’єктивних характеристик суспільного благополуччя», 

які у своїй сукупності є універсальними та бажаними для всіх індивідів і суспільств. 
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З’ясовано, що у такий спосіб зрозуміле спільне благо є сукупністю благ 

(фінансовий добробут, дохід, здоров’я), цінностей (самовираження, успіху, 

гедонізму, комфорту, універсалізму, самоповаги, почуття власної гідності та ін.), 

можливостей (права та свободи, вільна участь в політичному та економічному 

житті, дозвілля та ін.), що має функціональне призначення – сприяти солідарності, 

досягненню спільних цілей, реалізації повноцінного доброго та гідного життя;  

- уточнено вимоги щодо максимізації спільного блага як основного принципу 

«прямого консеквенціалізму» у зв’язку із притаманними йому проблемами 

(можливість інструментального використання індивідів та порушення їхніх прав 

заради сумарної корисності більшості учасників дії чи практики; загроза підриву 

основ кооперації). Встановлено, що спільне благо повинно максимізуватися за 

умови доброчесності мотивів агентів та перфекціоністської орієнтації дії 

(«непрямий консеквенціалізм»), а також в узгодженні із моральними правилами, 

які є кристалізацією соціально-історичного досвіду або результатом процедурного 

оформлення («утилітаризм правила»).  

Набули подальшого розвитку: 

- типологізації етичної думки в напрямі уточнення теоретичного образу 

моралі, оформлених «емпіричною» та «метафізичною» етикою, що дозволило 

виявити змістовні та формальні характеристики блага як істотного елементу 

моралі; 

 - дослідження концепту «суспільної моралі», основним складником якого є 

ідея спільного блага, що надало змоги з’ясувати його характеристики крізь призму 

теоретико-нормативних підходів етики чесноти, консеквенціалістської та 

деонтологічної етики; 

- осмислення цілей та цінностей інституту вищої освіти, в якому з’ясовано, 

що під утилітаристським гаслом «спільного блага» відбувається комерціалізація 

університетів, яка містить загрози «інституційного зла» для всього суспільства. 

Зазначено, що виявлені моральні проблеми академічної діяльності (колізії 

індивідуальної автономії науковця та його інституційних обов’язків; 

справедливість у доступі до навчання, в призначенні на посади та в розподілі 
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академічних винагород, у розподілі ресурсів для освітньо-наукової діяльності) 

знаходять своє вирішення на перехресті аргументів щодо спільного блага та 

моральних прав і обов’язків. 

Теоретичне і практичне значення дослідження. Теоретичні напрацювання 

дисертаційного дослідження розширюють уявлення про феномен моралі, зокрема 

про концепти індивідуальної та суспільної моралі; поглиблюють розуміння логіки 

етико-нормативних обґрунтувань цілей спільної діяльності, суспільних практик, 

моральних обмежень дій, спрямованих на спільне благо; закладають підґрунтя для 

подальшого осмислення колізій різновекторних моральних вимог.   

Отримані результати дисертаційного дослідження знайшли своє 

відображення в матеріалах міжнародних наукових проектів, зокрема в процесі 

реалізації програми HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching 

підготовлений розділ для монографії «Общественная мораль: философские, 

нормативно-этические и прикладные проблемы»; розроблені рекомендації щодо 

модернізації освітнього процесу та вдосконалення соціального партнерства, втілені 

в Project Manual Tempus program project HESDеSPI Nr: 159338-TEMPUS-1-2009-1-

LV-TEMPUS-SMHES. Riga, 2013.  

Результати дослідження можуть знайти практичне застосування в розробці 

стратегій економічної та культурної політики держави, експертному оцінюванні 

діяльності соціальних інститутів, обґрунтуванні цілей і завдань освітніх та 

культурних проектів, підготовці програм тренінгів для персоналу, задіяного у сфері 

публічного управління.  

Практичне значення дослідження полягає і в можливості використання 

матеріалів дисертації в освітньому процесі для підготовки та вдосконалення 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін – теоретичної та 

прикладної етики, професійної та корпоративної етики, політичної філософії, 

культурології.  

Особистий внесок здобувача. Докторська дисертація є самостійною 

дослідницькою роботою. Основний текст, положення наукової новизни та 

висновки зроблені на основі особистої роботи авторки. Усі опубліковані праці за 



      34 
 

темою дисертаційного дослідження написані без співавторів. В тексті докторської 

дисертації не використовувалися матеріали кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дослідження відбувалася у формі обговорень на 

засіданнях кафедри етики, естетики та культурології Київського національного 

університету, а також під час доповідей на семінарах, круглих столах, наукових 

конференціях, серед яких: Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету» (Київ, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 р.);   

Міжнародна конференція «Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського 

факультету» (Київ, 2009 р.); Международная научная конференция «Облики 

современной морали. В связи с творчеством академика РАН Гусейнова А.А.» 

(Москва, 2009 г.); IV Міжнародна наукова конференція з етики «Проблеми моралі: 

теорія і практика» (Івано-Франківськ, Яремче, 2013 р.); International Scientific and 

Practical Conference “Actual Problems of Modern Economic Development” (Tbilisi, 

2014); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування 

громадської думки в сучасній Україні» (Київ, 2014 р.); ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Творчість у філософських вимірах» (Київ, 2015 р.); 

Международная заочная этико-политологическая конференция «Другой. Ближний 

и Дальний» (Ереван, 2017 г.); Науково-практична конференція «Професійна та 

корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання» 

(Київ, 2017 р.); VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Викладання 

логіки та перспективи її розвитку» (Київ, 2018 р.); семінари у межах міжнародних 

проектів, зокрема програми HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching (Київ, 

Москва 2004-2007 р.);  програми TEMPUS-SMHES – HESDESPI (Київ, Італія – 

Болонья, Грузія – Тбілісі, Вірменія – Єреван 2010-2013 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображенні в індивідуальній 

монографії «У пошуках спільного блага: етичні колізії соціальних практик» (21 

д.а.), в 21 публікації у фахових наукових виданнях (з них 7 входять до 

наукометричних баз), 1 розділі колективної монографії, 5 статтях в інших виданнях 

(зокрема розділ в 1 іноземній монографії), 16 тезах виступів та доповідях на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. 
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Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, семи розділів 

(двадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел із 460 найменувань. 

Загальний обсяг роботи – 410 сторінок, основна частина – 336 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА КОМПЛЕКСНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОГО БЛАГА 

1.1. Концептуальні основи теоретичних образів моралі як контекст 

визначення ідеї блага 

Будь-яке наукове дослідження завжди здійснюється на міцному теоретико-

методологічному фундаменті. Очевидно, що дослідник, який ставить перед собою 

завдання комплексного дослідження феноменів моралі, має здійснювати його на 

двох рівнях – теоретичному та прикладному. Оскільки теоретичні завдання 

дисертаційного дослідження пов’язані із систематизацією описів спільного блага 

та обґрунтуванням ідеї спільного блага як необхідного складника комплексного 

феномена моралі, а практичні завдання роботи полягають у з’ясуванні моральних 

проблем його практично-діяльнісної реалізації в просторі міжлюдської взаємодії та 

в інституційно оформлених соціальних практиках, виникає потреба у виборі 

коректної методології такого дослідження. 

Рухаючись від загального до конкретного, в роботі спочатку відбудеться 

звернення до теоретичних робіт із систематизації етико-нормативних концепцій, 

що здійснюють обґрунтування моралі та оформлення її теоретичних образів. Така 

аналітична робота дозволить окреслити основні сутнісні риси моралі та з’ясувати 

значущість ідеї блага, що є її складником,  а також виявити формальні та змістовні 

характеристики блага. Конкретизація образу моралі через осмислення різних 

способів її функціонування дозволить виявити специфічні риси «індивідуальної» 

та «суспільної» моралі, необхідним складником якої є ідея спільного блага.   

Передбачається, що в процесі такої дослідницької роботи, з одного боку, 

відбудеться уточнення теоретичного образу моралі, з іншого боку, з’ясуються 

проблеми основних способів обґрунтування моралі, будуть здійснені спроби 

відкоригувати логіку моральної аргументації для подолання виявлених проблем. 

Уточнення та конкретизація основних етичних обґрунтувань, які будуть обрані як 

теоретико-методологічна основа, дозволить виявити певні «білі плями» моральної 

свідомості та моральної діяльності, які не завжди підпадають під дію моральнісних 
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регулятивів, або навпаки надмірно моралізуються. І це дозволить надати 

концептуальне оформлення ідеї спільного блага та з’ясувати його характеристики 

як складника моралі.  

Звернення до етико-прикладних досліджень, зокрема тих, що відбуваються в 

міждисциплінарному просторі соціальної етики, політичної філософії, економічної 

теорії, культурології, дозволять конкретизувати проблеми практичної реалізації 

спільного блага та виявити практичну спроможність етико-нормативних програм 

доброго та гідного життя.  

Як відомо, починаючи від часів своєї появи в античному світі та протягом 

всього свого існування етика як філософія моралі завжди була нормативною в тому 

сенсі, що її метою є обґрунтування та припис моралі як обов’язкової до виконання 

нормативної програми правильного та гідного життя. Тим самим етична рефлексія 

являє собою процедуру обґрунтування достеменної моралі, яка покладена в 

серцевину такої програми. Лише в Новий час в етиці викристалізувався 

філософський конструкт автономної моралі, основні характеристики якої були 

результатом теоретичних узагальнень й віри в силу і необмежені можливості 

розуму, та які сьогодні вважаються загальноприйнятими в етичній теорії.  

Друга половина ХІХ ст. уперше засвідчила «антинормативістський» поворот 

в етиці [77, c. 578], який був пов’язаний із двома тенденціями. По-перше, відбулася 

спроба розширити теоретичний образ моралі, вивести його за рамки суто 

формальних характеристик та змісту, пов’язаного винятково із нормами, 

правилами, принципами та законами. По-друге, етика із апології моралі почала 

перетворюватися на критику моралі, тим самим, поставила під сумнів теоретичний 

образ моралі, який завдяки І. Канту  набув своєї концептуально-довершеної  форми, 

та заявила про неоднорідність та певну варіативність моралі.  

Певною реакцією на такі процеси постала поява революційної праці 

«Принципи етики» британського філософа Джорджа Мура, яка надала поштовх до 

розвитку метаетики як «спроби зрозуміти метафізичні, епістемологічні, семантичні 

і психологічні передумови та принципи морального мислення, судження й 

практики» [416]. Однак, предметом дослідження в метаетиці постала не мораль як 
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феномен, не вчинки і не поведінка, що зумовлюються мотивами, нормами та 

оцінками людей, а «їхній логічний, лінгвістичний та понятійний вираз, а саме 

логіка та мова моралі» [211, с. 18]. Як зазначає П. Сінгер, метаетика розглядає 

конкуруючі моральні погляди та судження моральних філософів, але не з метою 

з’ясування основного змісту етичних теорій, а для виявлення природи моральних 

суджень [427], тим самим абстрагуючись від конкретних моральних міркувань, які 

висловлюються в реальних ситуаціях практики міжлюдської взаємодії. З одного 

боку, метод формального аналізу понять морального лексикону дозволив виявити 

певні закономірності вживання етичної термінології, зокрема понять «блага», 

«добра». З іншого боку, І. Нарський та Л. Коновалова звертають увагу на те, що 

відмежування від змістовного аналізу моральних феноменів, і сутності блага 

зокрема, призвело до неспроможності виявити специфіку моралі як явища [211, c. 

32-35] та втрати імперативно-ціннісного змісту предмету етики як практичної 

філософії.  

Не дивно, що реакцією на такий відрив етики від практики постала 

переорієнтація етичних досліджень в річище психології та соціології моралі, а 

згодом, починаючи з 60-х років ХХ ст., – до етико-прикладних досліджень. Хоча 

активне розроблення етико-прикладної проблематики почалося у другій половині 

ХХ ст. у зв’язку із бурхливим розвитком технологій та ускладненням предметно-

визначених практик, варто згадати, що етика як практична філософія ще з часів 

Аристотеля містила в собі «прикладну частину», а саме політику та економіку. 

Відомий в пострадянському просторі етик Р. Апресян звертає увагу й на те, що 

термін «прикладна етика» (“applied ethics”) з’явився в науковому дискурсі США ще 

в 40-х роках ХІХ ст. і наприкінці цього століття курси з прикладної етики входили 

вже в університетську освіту [19, c. 138-140]. 

Отже, загальним фундаментом дисертаційного дослідження є розвідки із 

теоретичної етики, зокрема метаетики, які роз’яснюють специфіку моралі та 

етичних концептів, роботи з нормативної етики, які обґрунтовують та приписують 

певний спосіб мислення і поведінки, праці з прикладної етики, що здійснюють 

етичну рефлексію щодо моральних проблем практичної діяльності.  



      39 
 

Очевидно, що в такому широкому охопленні концептів важливо виокремити 

саме ті, які дозволять максимально цілісно досліджувати поставлені завдання. 

Такому вибору можуть сприяти здійсненні протягом двох останніх століть 

систематизації етичного знання, завдяки яким можна порівняти різні способи 

теоретичних пояснень та обґрунтувань моралі, розкрити багатство та гостроту 

етичної полеміки, узагальнити нормативні приписи.  

Аналіз етико-філософської літератури останніх століть засвідчує 

неодноразові спроби класифікувати етичні вчення за різними ознаками. Так, І. Кант 

вибудовував свою філософію моралі через протиставлення автономної та 

гетерономної етики [120, с. 259-268]. М. Шелер обгрунтовував свою матеріальну 

етику цінностей в опозиції до формальної етики [322, с. 261-304]. У Н. Гартмана 

можна знайти різні зіставлення етичних вчень, зокрема етичний релятивізм та 

абсолютизм, ретроспективна та перспективна етика, теорії егоїзму та альтруїзму, 

евдемонізму та утилітаризму [61, с. 103-104, 127-128, 141-161]. Д. Мур здійснював 

критику етичних понять і суджень крізь призму натуралістичної та метафізичної 

етики [202, с. 99-226]. Е. Фромм, вбачаючи в етиці «мистецтво життя», 

виокремлював гуманістичну та авторитарну, абсолютну та відносну, 

суб’єктивістську та об’єктивістську, універсальну та соціально-іманентну етику 

[307, с. 25-40, 181-186.].  А. Швейцер в пошуках єдиного закону моральності 

аналізував історію етики через протиставлення етики самозречення заради 

ближнього та суспільства, етики розумного задоволення, етики самовдосконалення 

та етики благоговіння перед життям [321, с. 284-327]. В. Вунд деталізував історію 

етики через розрізнення теоретичних систем моралі, по-перше, у зв’язку із 

мотивами дії: етичний інтуїтивізм (теорії морального почуття та частково 

раціоналізму) і етичний емпіризм (теорії «моралі здорового глузду» та частково 

«моралі розуму»). По-друге,  у зв’язку із цілями моралі німецький філософ 

протиставляв «авторитативні» (політична та релігійна гетерономна етика) та 

«автономічні» (евдемонізм, утилітаризм, еволюціонізм) системи моралі [60, с. 424-

452; 191, с. 77].   
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На пострадянському просторі також здійснюються спроби типологізації 

етичних вчень на тлі актуалізації проблеми обґрунтування моралі. Аналізуючи 

ідею моралі, Р. Апресян виокремлює «функціональний» та «субстанційний» 

підходи в тлумаченні моралі, а в розгляді типів моральної свідомості спирається на 

обґрунтування теорій гедонізму, утилітаризму, перфекціонізму та альтруїзму [15, 

с. 15-28]. Досліджуючи сучасні форми моральнісного життя, А. Прокоф’єв 

відрізняє соціально-дисциплінарні (або соціально-кооперативні) теорії моралі та 

етику індивідуального вдосконалення [237, с. 18-86.]. А. Разін розрізняє наступні 

способи обґрунтування моралі: утилітаризм, конвенціоналізм, абсолютизм 

(абсолютно-автономні, абсолютно гетерономні, інтуїтивні теорії), натуралізм 

(класичний натуралізм, неонатуралізм, еволюційна етика, психологічні теорії 

моралі), космізм, соціологічне обґрунтування моралі [245, с. 92-104]. А. Гусейнов 

запропонував ще складнішу типологію етичних вчень, яка грунтується на 

протиставленні  емпіричної (гедонізм, евдемонізм, утилітаризм, космологічні та 

соціологічні школи) та трансцендентної етики (суб’єктивно-ідеалістична та 

об’єктивно-ідеалістична системи моралі) [73, с. 123-147; 191, с. 77-78]. 

Отже, узагальнюючи зазначені типології, а також спираючись на 

дослідження вітчизняних етиків, які зробили вагомий теоретичний внесок в 

розвиток теорії моралі (Т. Аболіна, А. Єрмоленко, В. Малахов, А. Морозов, В. 

Надурак, О. Проценко, М. Рогожа, В. Сіверс, О. Шинкаренко), можна здійснити 

умовний поділ всіх  нормативних етичних вчень на два напрями обґрунтування 

моралі: «емпіричну» та «метафізичну» етику. 

Емпірична етика є сукупністю етичних концепцій (етика чесноти; 

консеквенціалізм, зокрема евдемонізм, гедонізм, утилітаризм; соціологізаторські 

концепції; еволюціоністська етика та біологізаторський підхід), висновки яких 

знаходять своє підтвердження шляхом спостереження та аналізу досвіду 

людського життя, а їх предметом постає мораль як явище, що існує в просторі та 

часі. Будучи телеологічною етикою благ та цілей [73, с. 133], емпірична етика 

визначає мету людського існування та обґрунтовує необхідні засоби для її 

досягнення. За такої умови мораль пов’язується із системою цінностей, що задає 
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напрям для самореалізації індивідів. Емпірична етика є й консеквенціалістською, 

оскільки в оцінюванні поведінки людини визначальним для неї є результат – 

реалізація мети в практичній життєдіяльності. Відповідно декларування 

моральнісної позиції суб’єктом моралі тут здійснюється за допомогою оцінок, які 

виражають схвалення чи засудження, тим самим надаючи ціннісної значущості 

вчинкам. Тому в оцінюванні поведінки для емпіричної етики важливим є 

«кількісний» вимір цілей, засобів та результатів. Окрім того, емпірична етика є 

матеріальною, оскільки розкриває зміст моралі за допомогою понять «добро», 

«зло», «правильне», «чеснота», «порок», «справедливе» тощо. Предметність такої 

моралі пов’язується із самоцінністю всіх особистостей, прагненням до миру та його 

підтримкою, солідарністю, взаємодопомогою та благополуччям. І нарешті, 

емпірична етика стверджує морального суб’єкта як людину чуттєву, що осмислює 

себе через моральне відношення до інших [73, с. 33], у сприянні благу інших та 

реалізації спільного блага, та як таку людину, що постійно воліє змінювати своє 

становище в світі [191, с. 78-80].  

Метафізична етика є сукупністю етичних теорій моралі (деонтологічна етика, 

інтуїтивізм, релігійна етика), які розглядають мораль в її цілісності та самоцінності 

незалежно від емпіричної дійсності як напередзадану людині. Метафізична етика є 

деонтологічною етикою внутрішніх намірів та мотивів [73, с. 133], які знаходять 

свій вираз в уявленні про обов’язок та належне. Тому такий спосіб обґрунтування 

моралі засвідчує моральнісну позицію суб’єктів моралі через імперативи, що 

мають форму належностей (приписів, зобов’язань, велінь, вимог) та заборон. В 

такому сенсі метафізична етика є формальною, оскільки розглядає мораль з позицій 

її формальних характеристик – безумовних та всезагальних норм, що формують 

вчинок, який набуває конкретний зміст в обставинах його здійснення. Метафізичні 

теорії є етикою переконання, оскільки в оцінюванні вчинків визначальним для неї 

є чистота моральнісних мотивів, а не результати дії, тому тут принципового 

значення набуває «якість» вчинків. З огляду на все зазначене, моральний суб’єкт 

мислиться як людина духовна та розумна, що осмислює інших через 

саморефлексію [73, с.133], зосереджується на «внутрішньому» ставленні до 
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дійсності, формує своє відношення до світу та знаходиться в постійному процесі 

самовдосконалення [191, с.78-80]. 

Отже, зважаючи на такі способи пояснень моралі можна погодитися із 

висновками А. Прокоф’єва щодо формальних характеристик моралі, які 

пов’язуються ним із вищими цінностями та обов’язками, за допомогою яких 

здійснюється оцінювання морального суб’єкта та його дій, а також артикулюються 

моральні приписи [237, с. 19-21]. Із теоретичних узагальнень моралі, окреслених 

класичною емпіричною та метафізичною етикою, випливають й висновки О. 

Дробницького щодо всезагального, світоглядного характеру моральних вимог та 

всеосяжного та всеохоплюючого характеру моральної регуляції, яка виявляється 

через непруденційні моральні мотиви, почуття обов’язку, совість, почуття власної 

гідності, автономію суб’єкта щодо зовнішньо-емпіричних та психологічних 

впливів локальних спільнот, особливу індивідуальну відповідальність [90, с. 283].  

Однак такі характеристики не розкривають всієї специфічності моралі поряд 

з іншими механізмами соціальної взаємодії. Тому надзвичайно важливими є 

змістовні характеристики моралі як системи цінностей та уявлень, що задають 

напрям та характер правильного та доброго життя, оскільки, як зазначає видатний 

канадський філософ Чарльз Тейлор, «проблема для нас має полягати не лише в 

тому, де ми є, але в тому, куди ми йдемо» [295, с. 69]. І на такому шляху не можна 

обійтися без блага як ціннісного орієнтиру, оскільки  «ми не можемо обійтися без 

орієнтації щодо блага й не можемо бути байдужими до нашого місця стосовно 

цього блага, оскільки це місце завжди повинне змінюватись і ставати, для нас 

постає питання напрямку нашого життя» [295, с. 69].  

В такому сенсі важко не погодитися з Р. Апресяном, згідно з яким «у центрі 

моралі знаходиться благо. Власне специфіка моральних цінностей в тому і полягає, 

що, по-перше, вони стверджують благо індивіда як такого, а, по-друге, відповідні 

їм вимоги звернені до індивіда як такого і орієнтують на благо іншого індивіда, 

інших людей, спільноти» [14, с. 43]. І тому зміст моралі розкривається через 

налаштованість індивіда на іншого, коли інший та його благо розглядаються як 

самостійна ціль та цінність. Це дає підстави філософу мислити мораль як «систему 
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цінностей, що спонукає людей прагнути у своїх судженнях, рішеннях і діях сприяти 

благу інших та робити це у можливо найкращій спосіб, орієнтуючись на ідеал 

досконалості» [282, с. 10].  

Власне тут виникає потреба у визначенні ідеї блага, з’ясуванні її змісту та 

специфічних ознак. І це виявляється надзвичайно складним етичним завданням. 

Хоча поняття блага в етиці є доволі вживаним, його тлумачення у філософських 

енциклопедіях і словниках не є однозначним. Російський філософ В. Бібіхін в 

енциклопедичному словнику з етики пише про те, що поняття блага є «провідним 

поняттям середземноморської (юдео-християнської) культури, одним із традиційно 

прийнятих в ній імен божественного начала» [47, с. 41], благо є онтологічним, а в 

ХІХ у філософському вжитку замінилося поняттям цінності, і «напевно, що довго 

не повернеться у склад філософських понять» [47, с. 42].  Схожу позицію займала 

українська дослідниця Т. Аболіна, яка в аналізі моральнісної культури зазначала, 

що поняття «благо» не передбачає особистісної  форми ствердження, і тому, «слово 

“благо” є доволі архаїчним, та його присутність у словниках, теорії, а не в живій 

мові точно вказує на зміни у співвідношенні зовнішніх та внутрішніх чинників у 

виявленні особистісного начала в колективних, типових оцінках та у розширенні 

індивідуалізованих критеріїв в оцінці світу людини» [3, с. 156]. 

Іншу позицію займає В. Малахов, який у статті «Філософського 

енциклопедичного словника» благо визначає як «загальне поняття для позначення 

того, що втілює позитивний ціннісний зміст» [148, с. 58]. Попри таке формальне 

визначення, український вчений звертає увагу на важливу тенденцію останніх 

десятиліть, коли набуває надзвичайної актуальності традиційне ототожнення буття 

і блага у зв’язку із відродженням уваги до буттєвих засад людського існування [148, 

с. 58]. І підтвердження такої тенденції можна побачити в новому дослідженні 

українського філософа А. Баумейстера, який в аналізі праць Л. Вітгенштейна, М. 

Гайдегера, К.-О. Апеля та Ю. Габермаса, Е. Макінтайра та Ч. Тейлора фіксує 

«проект реабілітації блага» через повернення в практичну філософію питань про 

сенс та умови доброго життя. І основним висновком його книги є те, що «проект 

реабілітації блага поєднує питання про блага і цінності з питаннями про людське 
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буття та про буття як таке. Агатологія та аксіологія внутрішнім чином пов’язані з 

онтологією» [38, с. 386]. 

І нарешті, А. Гусейнов у «Філософському словнику» зазначає, що «благо є 

найзагальнішим поняттям для позначення позитивної цінності (протилежність 

благу – негативна цінність, зло), предмет або явище, яке задовольняє певну 

людську потребу, що відповідає інтересам, цілям та прагненням» [72, c. 67], що 

дозволяє казати про множинність благ, як матеріальних, так і духовних, морального 

добра зокрема. І така множинність конкретних благ, очевидно, знаходить свій вираз 

в осмисленні соціально-політичного, економічного життя як сфери 

загальнолюдських прагнень та інтересів. 

І тут варто звернути увагу на розрізнення понять «блага», «добра», 

«цінності». Як відомо, в англійській мові поняття «благо» та «добро» мають 

однаковий вираз “good”, в німецькій мові, як і в українській, використовують низку 

понять “das Whol”, “das Gute”. А. Баумейстер здійснює термінологічне уточнення: 

слово «благо» в сучасних європейських мовах має «філософське», походження, яке 

веде свій родовід з платонівської традиції використання грецького слова to agathon 

(латиною – bonum) як філософського терміну «благо» в однині, що означало 

онтологічний першопринцип та вищу мету людського життя та вчинків. Грецьке 

слово agatha означало благо в множині, в буденному значені та використовувалося 

для позначення несамоцінних, інструментальних благ. Відповідно, до раннього 

Модерну «благо» використовувалося в морально-онтологічному сенсі, «блага» – в 

повсякденній мові, «добро» – в моральному сенсі для розрізнення «добра» і «зла» 

[38, с. 345-346]. 

Українські дослідниці Л. Довга та Р. Оліщук в аналізі перекладів 

богословської літератури XVII ст., виданих на теренах Київської митрополії, 

з’ясували, що вживання лексем «добро» і «благо» залежало від мови. В текстах 

церковнослов’янською превалювало поняття «благо», яке окреслювало сферу 

сакрального. Поняття «добро» вживалося здебільшого в повсякденному значенні, 

було близьким до корисного, привабливого, красивого, душевної досконалості. В 

текстах староукраїнською поняття «благо» не вживалося, повністю заміщувалося 
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поняттям «добро», яке не фіксує розрізнення профанного та сакрального [82, с. 128-

129]. Проведений контекстуальний аналіз уживання лексем дозволив дослідницям 

зробити наступний висновок: «Демаркаційна лінія у способах мовлення, яка фіксує 

розрізнення між високим, богословським дискурсом, що оперує поняттями, та 

буденною мовою, проходить не тільки на рівні вибору мови (сакральної 

церковнослов’янської чи «простої» староукраїнської), але й на рівні вербалізованої 

мисленнєвої діяльності, закріпленої у специфічних спільних варіаціях слововжитку 

в межах кожного мовного узусу»  [82, с. 129]. 

Близьким до поняття «блага» є поняття «цінності», яке у другій половині ХІХ 

ст. входить у філософський дискурс із політекономії та через німецьку філософію 

далі приходить в соціологію, культурологію і публічний дискурс, заміщуючи 

поняття «благо» [113, с. 35-36]. Визначення поняття цінності є складним 

завданням, на що вказує у своєму етико-філософському аналізі цінності 

український філософ В. Сіверс, окреслюючи широке коло розвідок із аксіологічної 

тематики. Така складність пов’язана на його думку із розбіжностями «основних 

концептуальних ліній тлумачення природи, прояву і функціонування цінності і, 

відповідно, її вивчення як онтологічного, соціально-історичного феномену або 

сутнісної складової людської суб’єктивності» [278, с. 10].  

Зв'язок цінності та блага можна простежити у фундаментальній праці Н. 

Гартмана, який під цінністю розумів певні ідеальні властивості, що визначають 

блага. Як зазначав німецький філософ, «завдяки цінностям речі – а в широкому 

сенсі будь-які справи та ситуації – мають характер «благ»… цінності – наскільки 

вони взагалі мають відношення до тих чи інших положень справ – це “умови  

можливості” благ» [61, с. 179].  

Сучасний російський філософ В. Шохін, слідуючи за кантівською теорією 

цінностей, демонструє зв’язок між благами, цінностями, преференціями. Блага ним 

розуміються як сполучна ланка, що поєднує суб’єкт та ідеальні цінності-

значущості, які відповідно постають носіями цінностей в дійсності [327, c. 203]. 

Значущості-преференції, які визначаються потребами, уподобаннями, смаками та 

бажаннями, є «рухливими», змінними, але водночас можуть поділятися багатьма 
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індивідами, і в такому сенсі бути спільними благами. Значущості як есенціалістські 

цінності є конститутивними для особистості, а так, незмінними, та незалежними 

від зміни уподобань інших людей [327, c. 205-206]. Відповідно, за Шохіним, 

специфіка благ полягає в тому, що вони є практично значущими та динамічними: 

преференції (уподобання, бажання) висловлюються та надаються суб’єктами, 

цінності – переживаються [327, c. 207], а блага реалізуються та нормативно 

приписуються в практиці міжособистісної та соціальної взаємодії. І в такому сенсі 

можна стверджувати, що функціонально блага є задоволенням життєвих потреб, 

уподобань і бажань. 

Визначення змістовних характеристик блага наражається на проблему 

складності його визначення, яка часто пов’язується із свободою вибору. Відома 

британська філософиня Айріс Мьордок в продовженні платонівської традиції 

взагалі стверджувала, що ідея блага є загадковою, пов’язаною із 

несистематичністю світу та його розмаїттям, неінструментальністю чесноти, 

слабкістю та крихкістю людини, сегментованістю особистості, яка може 

призводити до гіпертрофії власного «Я», що призводить до такої ситуації, коли 

«чисте сяяння чесноти є великою рідкістю» [195, с. 134]. Схожу платонівську 

позицію можна побачити у Н. Гартмана, який хоча й не мав сумнівів у тому, що 

«благо» є основною моральною цінністю, але змушений зробити висновок про 

складність визначення блага: «Сенс моральнісного блага можна окреслити 

негативно; тобто можна сказати, чим не є благо» [61, с. 370].  

Саме тому специфіку блага можна виявляти через зіставлення із своєю 

протилежністю – «антиблагом». Зокрема в етиці чесноти, нарис якої прагнула 

зробити А. Мьордок, таким антиблагом може вважатися смерть. І на думку 

британської філософині, визнання смерті є визнанням власної нікчемності, що 

спрямовує інтерес індивіда до того, чим він не є, дозволяє бачити інші речі такими, 

якими вони є насправді. І це в підсумку дозволяє людині бачити безкорисність та 

цінність чесноти та її вимог [195, c. 136-137]. 

Отже, з’ясувавши складності із змістовним визначенням поняття блага та 

сумісні поняття, можна в якості опорного поняття блага взяти дефініцію 
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однієї з провідних сучасних американських філософів Крістин Корсгаард, яка в 

широкому сенсі під благом розуміє цілі та орієнтири прагнень людини, кінцеву 

мету її діяльності, яку вона хоче та мусить досягти [383, c. 5]. З цього визначення 

випливає необхідність концепту блага для визначення гідних цілей діяльності, а 

також оцінювання як цілей і самої діяльності, так і її результатів з метою схвалення 

чи засудження, або вибору кращої альтернативи.  

Оскільки у визначенні змісту блага є певні складності, варто зосередити увагу 

на фіксації його формальних характеристик. Німецький філософ Моріц Шлік 

вказує на наступні формальні ознаки блага. По-перше, «благо завжди є необхідно 

належним (Gebotene), а зло – забороненим (Verbotene). Добрими є ті вчинки, які від 

нас вимагаються, які ми зобов’язані здійснювати» [324, c. 194]. По-друге, джерело 

такої належності етикою тлумачиться у різний спосіб, ним може бути «людське 

суспільство (утилітаризм) чи сам діючий суб’єкт (евдемонізм), чи навіть ніхто не є 

(категоричний імператив)… як вимога без того, хто вимагає» [324, c. 194]. 

Згідно із такою логікою, першою формальною характеристикою блага є його 

нормативність в тому сенсі, що благо в аспекті його реалізації мислиться як 

належне, як те, про що необхідно турбуватися, чому необхідно сприяти, чого 

вимагати. Однак, враховуючи античні традиції осмислення блага як того, що всі 

прагнуть [193, с. 13], можна казати про другу формальну характеристику блага – 

його оптативність, або бажаність у різних модусах – бажаного як уподобання 

(якісне дозвілля та робота, що приносить задоволення, як те, чого прагне будь-яка 

нормальна людина) та бажаного як належного (наприклад, Україна без корупції – 

це той бажаний стан суспільства, якого необхідно досягти для успішності нашої 

країни).  

Третя формальна характеристика, пов’язана із джерелом блага, яке може 

пов’язуватися із особливою природою людини (етика чесноти, консеквенціалізм); 

особливостями організації соціуму та процедур прийняття колективних рішень 

(етика чесноти, зокрема комунітаризм; консеквенціалізм; контракторна / 

контрактуалістська деонтологічна етика); автономністю (деонтологічна етика 

обов’язку та прав людини).  
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Четвертою характеристикою блага є його множинність, яка проявляється в 

тому, що існують різновиди благ, які можуть класифікуватися в різний спосіб. 

Сучасне розрізнення благ здійснюється через протиставлення, задане Дж. Муром, 

який виокремлював «благо як засіб», «благо саме по собі», «цінність як засіб», 

«внутрішню цінність» [202, c. 80]. Отже, основний поділ благ відбувається через 

дихотомію «самоцінного» та «інструментального» в термінології американських 

філософів М. Циммермана та Б. Бредлі. Безумовним / самоцінним / об’єктивним / 

внутрішнім / кінцевим (“good simpliciter”, “in itself,” or “for its own sake,” or “as 

such,” or “in its own right”, “intrinsically good”, “final good”, “objective good”) [460] є 

таке благо, яке має позитивну цінність безвідносно до будь-чого «з точки зору 

вічності», є благим саме по собі. Інструментальним / зовнішнім / суб’єктивним 

(“instrumental good”, “extrinsically good”, “subjective good”) є таке благо, яке є 

засобом для реалізації інших благ, та його позитивна цінність є умовною та 

відносною, оскільки виникає унаслідок тих обставин, в яких таке благо 

актуалізується [460]. Таким чином, як зазначає К. Корсгаард, цінність 

інструментального блага знаходиться в зовнішньому щодо нього джерелі блага 

[384, c. 169-170]. Інструментальне зовнішнє благо завжди слугує цілям когось 

(“good for”), водночас  самоцінне внутрішнє благо, будучи «об’єктивним» в сенсі 

того, що мають атрибут благості самі в собі, втім є цінними для когось [384, c. 171]. 

І коли виникає необхідність надати оцінку чомусь, варто приймати до уваги 

те, що критерії оцінювання будуть різними. Інструментальні / відносні / зовнішні 

блага оцінюються з огляду на те, наскільки вони спроможні добре виконати свою 

роль та реалізувати свою функцію в досягненні певної мети. Оцінювання 

об’єктивного / самодостатнього / внутрішнього блага не пов’язане із його роллю та 

здатністю досягати певної цілі, а радше із певним стандартом. Так, Корсгаард 

звертає увагу на те, що, оцінюючи життя як «добре життя», до розгляду не 

приймається функція чи роль життя з позицій біологічного виживання та 

продовження людського роду, тут варто брати до уваги певний стандарт «благого 

життя», який відображає уявлення про усвідомлений та доцільний спосіб життя, 

що має свої змістовні параметри та сенси [383, c. 7, 21]. Але, оцінюючи такі 
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характеристики злочинця як холоднокровність, стійкість, кмітливість навряд чи 

буде відбуватися їхнє схвалення, незважаючи на те, що саме вони допомагають у 

найкращій спосіб здійснити злочин. Отже, філософиня наголошує на тому, що 

оцінювання інструментальних благ також передбачає наявність певного стандарту 

«благості» [383, c. 11].  

Друга класифікація ґрунтується на розрізнення «об’єктивних» та 

«відносних» благ, яку пропонує Корсгаард. Об’єктивні блага є спільними в тому 

сенсі, що до них прагнуть всі, і в бажанні таких благ, і раціональному волінні їх 

досягти співпадають інтереси різних людей. Відносні блага, як такі що мають 

ціннісну значущість для конкретної людини в конкретних обставинах, дозволяють 

реалізовувати об’єктивні блага.  

Апеляція до блага як критерія оцінювання відбувається тоді, коли необхідно 

оцінити судження чи наявний (майбутній) стан справ. Благо як атрибуція судження, 

властивості, вчинку, діяльності, суб’єкта, інституту залежить від того, наскільки 

вони наближені до реалізації їхньої головної мети та призначення. В такому сенсі 

американський філософ Марк Шрьодер вказує, що є підстави для твердження, що 

певна річ є доброю / гарною, тому що добре виконує свою функцію [420]. За такою 

логікою можна стверджувати, що вчинок, дія, діяльність є добрими / гарними, тому 

що досягають (досягнуть) блага для індивіда, інших або для всіх.  

Така варіативність благ потребує певного упорядкування. І якщо самоцінним, 

об’єктивним благам може відводитися статус вищих благ, то інструментальні 

блага, що знаходяться у підпорядкуванні вищим, потребують певного ціннісного 

ранжування. Однак таке ранжування наражається на проблему несумірності. По-

перше, необхідно розрізняти об’єкт оцінювання, очевидно атрибутивна 

характеристика доброго життя, доброї людини, доброго суспільства, добрих 

обставин та добрих речей не є сумірними між собою. І якщо в оцінюванні речей є 

визначальними їхня функціональність, яка дозволяє ефективно досягати мети, то в 

оцінюванні індивідів та практик важливими постають не лише інструментальні 

характеристики, але й якісні, що мають містити складніші параметри, ніж 

пруденційно-утилітарні міркування. Отже, тут важливою є здатність такого 
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індивідуального або колективного суб’єкта не лише досягати власні цілі, але й 

сприяти благу інших та зокрема реалізовувати спільне благо. В оцінюванні 

існуючих практик до уваги береться власне її здатність реалізовувати свою мету, 

яка є внутрішньо притаманною їй і приносить благо всім, хто є дотичним до неї. І 

в такому сенсі критерієм оцінювання соціальної практики постає здатність 

реалізовувати спільне благо.  

До того ж варіативність благ може викликати потребу в ранжуванні 

бажаності станів: добрий, доволі добрий, кращий, ліпший, задовільний, поганий, 

неприпустимий тощо. Отже виникає потреба у визначені критеріїв, які 

розмежовували б ці стани, коли мова йде не лише про індивідуальний вибір 

власного доброго життя, а про питання вибору доброго життя для всіх членів 

спільноти чи суспільства, коли власне виникає питання спільного блага. 

І тому для з’ясування специфіки спільного блага необхідно виявити 

методологічні засади для його комплексного дослідження, які пов’язані із 

конкретизацією феномена моралі, що може бути репрезентований не лише 

теоретичними образами «емпіричної» та «метафізичної» етики, але й таким 

теоретичним конструктом як «суспільна мораль».   

    

1.2. Джерельна база та методологічні засади дослідження спільного блага 

як складника «суспільної моралі»  

Звернення до сучасної соціально-етичної та етико-прикладної літератури 

засвідчує обов’язкову апеляцію до ідеї спільного блага у відстоюванні позицій 

авторів щодо цілей спільної діяльності, соціальних практик, кращого соціального 

устрою суспільства. Проте далеко не завжди є очевидним, що мається на увазі 

авторами під «спільним благом». В останні роки в англо-американському 

соціально-філософському дискурсі нарешті з’явилися перші спроби надати 

визначення спільному благу та окреслити його основні характеристики.  

Першу спробу узагальнення ідеї спільного блага у 2015 році здійснив 

відомий американський соціолог та політичний філософ Амітаї Етціоні, який в 

«Енциклопедії політичної думки» надав наступне визначення: «Спільне благо (як 
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альтернатива може позначатися як «суспільний інтерес» або «суспільне благо») 

означає блага, які слугують всім членам певної спільноти та його інститутам, і як 

таке, вбирає в себе такі блага, що слугують невизначеним групам, а також ще 

ненародженим поколінням» [359]. Однак очевидно, що тут мова не йде про етичну 

ідею, імовірніше визначається предметна конкретизація певного уявлення про 

дещо, що має задовольняти потреби та інтереси всіх членів спільноти, але що 

постає за такою ідеєю, який етичний зміст вона має, із цієї словникової статті 

залишається незрозумілим. 

Друга спроба узагальнення різноманітних підходів щодо визначення 

спільного блага та з’ясування його сутності була здійснена канадським політичним 

філософом Вахідом Хусейном у 2018 році, який у «Стенфордській філософській 

енциклопедії» надав наступне визначення: «Спільне благо – це матеріальні, 

культурні чи інституційні засоби та умови, які надаються всім членам спільноти 

задля реалізації спеціальних зобов’язань щодо турботи про спільні інтереси» [376]. 

І в такому сенсі, за визначенням автора, спільним благом є транспортна 

інфраструктура, громадські парки, захист та безпека громадян, судова система, 

державні школи, культурні інститути, громадянські свободи, система власності, 

екологія, національна оборона [376]. В. Хуссейн зазначає, що спільне благо є 

важливим поняттям політичної філософії, оскільки воно відіграє ключову роль в 

осмисленні приватного та публічного виміру соціального життя, допомагає 

визначати особисті життєві плани та приймати рішення щодо суспільно значущих 

проблем в апеляції до спільного  блага [376]. Однак і тут маємо схожу ситуацію: 

автор веде мову про предметні конкретизації тих благ, що задовольняють 

фундаментальні потреби членів суспільства. Проте, незважаючи на відсутність 

етичного змісту, зазначені словникові статті є надзвичайно важливими, оскільки 

автори узагальнюють шляхи осмислення спільного блага в історії філософської 

думки, тим самим надають дороговказ для подальших досліджень. 

Пошук терміну «спільне благо» у вітчизняних словникових статтях 

філософських енциклопедій, так і в навчальній літературі, авторефератах 

дисертаційних робіт з філософських наук в українському та пострадянському 
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науковому просторі засвідчив відсутність не лише чітких дефініцій, але й навіть 

спроб комплексного аналізу ідеї спільного блага, незважаючи на те, що до 

зазначеної проблематики останнім часом все частіше звертаються політичні 

філософи, теоретики економічної науки, соціологи.  

Ця ситуація пов’язана із низкою причин.  По-перше, неоднорідність та 

немонолітність самого феномена моралі зумовлює певну неповноту теоретичних 

описів моралі, що призводить до суперечностей нормативних приписів, які 

витікають із різних концептів моралі. По-друге, в огляді етичної проблематики, 

представленої в публікаціях дослідників пострадянського простору можна 

помітити певну тенденцію: реакцією на крах марксистсько-ленінської ідеології у 

зв’язку із розпадом СРСР та соціалістичної системи на межі 80-90х років ХХ ст. 

постала активізація етичних пошуків у напрямі виявлення індивідуально-

перфекціоністських, духовно-релігійних аспектів моралі. І лише на початку ХХІ ст. 

можна спостерігати певний сплеск особливої уваги до соціально-етичної 

проблематики [192, с. 32].  

Сучасні соціально-етичні дослідження у вітчизняній етиці пов’язані, 

насамперед, із спробами переосмислення соціально-регулятивного, формально-

процедурного, ціннісно-імперативного виміру моралі. Особливої уваги 

заслуговують надзвичайно плідні для розвитку вітчизняної соціально-етичної 

думки розвідки А. Єрмоленка, в яких він досліджує моральні проблеми сучасного 

суспільства, зокрема у сфері політики, економіки, екології; фокусує увагу на 

трансцендентально-прагматичному обґрунтуванні етичних норм та цінностей, 

доводить значущості соціальної відповідальності у вирішенні глобальних проблем 

людства [94; 95; 96; 97]. Для розуміння специфіки колективної взаємодії 

важливими є роботи О. Проценко, яка аналізує етикетну, моральну, правову 

імперативність, формалізацію соціальних зв’язків, особливості колективної та 

індивідуальної поведінки; розглядає дар та благодіяння як культурний код 

взаємодії [242; 243; 244]. Дослідження цінностей сучасного суспільства, зокрема в 

просторі соціокультурної діяльності, а також моральні проблеми управління 
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культурними інститутами здійснюються В. Сіверсом, що має надзвичайне значення 

для розуміння етичної проблематики соціокультурної практики [276; 277; 278]. 

В останні роки здійснюються спроби визначити предметне поле соціальної 

етики, окреслити її основні теоретичні та прикладні проблеми, визначити 

специфіку її предмету. Комплексне дослідження соціальної моралі, яке здійснила 

М. Рогожа, дозволяє зрозуміти її основні принципи та призначення [252; 253]. 

Особливий ракурс інтерпретації суспільної моралі обрав В. Надурак, розглядаючи 

її крізь основні ідеї та принципи синергетики [208; 209].   

Варті серйозної уваги розвідки А. Баумейстера, який здійснює «проект 

реабілітації блага» через виявлення онтологічних підстав практичної 

нормативності [38, с. 10]. Предметом досліджень М. Бойченка виступають 

соціальні цінності та соціальні чесноти [49; 50], що є важливим для знаходження 

можливостей порозуміння представників різних спільнот та захисту прав людини. 

Теоретико-методологічне та практичне значення мають роботи А. Гергуна  [65] та 

Д. Кірюхіна [125, 126], в яких здійснюються дослідження теорій справедливості в 

контексті проблем універсалізму та партикуляризму моральних норм. Етико-

прикладне значення мають роботи Ю. Баумана [36; 37] та А. Фінька [305], які 

актуалізують проблеми відповідальності колективної дії, у сфері політики зокрема. 

Низка українських філософів здійснює дослідження цінностей сучасного 

суспільства, зокрема В. Загороднюк з’ясовує альтернативні моделі розвитку 

українського суспільства з огляду на європейські цінності [100; 101; 102], М. 

Попович розглядав цінності сучасного суспільства крізь призму вищої та 

абсолютної цінності – людини [231], М. Коробко аналізує базові цінності сучасної 

людини крізь призму «філософії об’єктивізму» [133], В. Ларіонова виявляє 

специфіку морального вибору [140]. Варті уваги  дослідження сучасних соціальних 

теорій, здійснені І. Дев’ятко [79], Д. Подвойським [227], В. Федотовою [304]. 

  Вагомий внесок в роз’яснення цілей, завдань, предметного поля етико-

прикладних досліджень здійснили українські етики, пов’язані із науковою школою 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, Т. 

Аболіна досліджувала питання моральнісної культури, проблемного поля 
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прикладної етики загалом, та соціальної відповідальності зокрема [3; 4; 5; 6; 7]. 

Питання моральної відповідальності та моральної нормативності в системі 

державного управління постають центральними в роботах Т. Василєвської [55; 56; 

57]. Дослідження в річищі етики юриста, які здійснює В. Єфіменко, важливі для 

розмежування нормативного простору моралі і права, виявлення особливих 

моральних вимог до суддів, прокурорів, адвокатів та  з’ясування умов професійної 

деформації [98]. О. Кундеревич загострює дослідницьку увагу на моральних 

проблемах PR-діяльності та соціальній відповідальності у сфері зв’язків з 

громадськістю [135]. Відштовхуючись від запитів соціології, Г. Подолян з’ясовує 

специфіку соціології моралі, виявляє соціальні засади корпоративної етики та 

значення моральної нормативності у професійній діяльності загалом [228; 229; 

230]. В дослідженні проблем біоетики та екологічної етики важливі здобутки О. 

Рихліцької, яка з’ясовує зміни ціннісних орієнтирів людства [248; 249; 259]. Аналіз 

історичних типів соціальної культури, здійснений І. Сайтарли, є вагомими для 

розуміння її суперечливої природи та можливостей нейтралізації агресії [265; 266]. 

Праці Л. Сидоренко надають уявлення про ціннісні домінанти сучасної науки [273; 

274]. Дослідження А. Чумак розкривають специфіку утворення та функціонування 

етичних кодексів [319]. Роботи О. Шинкаренко, яка тривалий час працює в просторі 

політичної етики, є важливими для розуміння ролі та значущості моралі в 

політичній практиці [323]. 

Низка українських дослідників наукової школи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у своїх дослідженнях піднімає питання 

етичного аспекту діяльності сучасних університетів. Так, Н. Бойченко здійснює 

комплексні дослідження етичних проблем вищої школи, зокрема етичних 

цінностей університетів [51; 52]. Етичні проблеми як шкільної, так і вищої освіти 

розглядає В. Нападиста [210]. М. Рогожа висвітлює етичні аспекти функціонування 

сучасних університетів та динаміку змін університетських цінностей [250; 251]. 

Важливими для розуміння процесів інституціалізації вищої освіти є 

культурологічні розвідки місії університету, здійснені О. Павловою [220]. Праці О. 

Батрименка, Д. Неліпи, С. Руденка, І. Ляшенко надають уявлення про сутність 
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трансформаційних процесів в системі управління сучасними університетами, 

зокрема в галузі філософської та політологічної освіти [397; 412]. Роботи В. 

Панченко мають важливе значення для розуміння специфіки сучасної 

соціокультурної практики, культурної політики [222] та тих викликів, перед якими 

постає гуманітарна освіта в світлі розвитку креативної економіки [221]. 

Дослідження І. Пархоменко надають уявлення про процеси комерціалізації сфери 

культури [223]. 

Однак попри удосталь напрацьовану вітчизняну теоретико-методологічну 

базу для подальших соціально-етичних пошуків в українському етичному дискурсі 

поза увагою залишається актуалізована сучасними англо-американськими 

дослідниками проблематика, пов’язана із пошуком системи ціннісних орієнтирів 

індивідів в просторі приватного та суспільного життя, а також із спробами 

знаходження критеріїв етичного оцінювання соціальних практик, інститутів та 

рішень, що приймаються індивідами в інституційному середовищі. Недостатня 

увага в українській етиці приділяється й пошукам механізмів, які дозволяли б 

спільній дії бути ефективнішою, а членам різних груп мати розвинуте почуття 

спільності та набувати моральної мотивації для сприяння спільному благу та 

реалізації моральних обов’язків по відношенню до членів своєї спільноти, 

суспільства та людства загалом.  

Враховуючи надзвичайно великий масив сучасної англо-американської 

соціально-етичної літератури, уявляється можливим використати основні 

напрацювання для вирішення завдань дисертаційного дослідження. Так, основною 

джерельною базою дисертації будуть етичні роботи відомих в українському 

науковому дискурсі сучасних філософів (З. Баумана, Е. Енском, А. Етціоні, Е. 

Макінтайра, М. Нуссбаум, М. Сендела, Ч. Тейлора та ін.), етично-забарвлені праці 

з політичної філософії (І. Берліна, Р. Дворкіна, М. Ігнат’єффа, В. Кімліки, Т. Нагеля, 

Дж. Ролза та ін.), етико-економічні дослідження (С. Боулза, Дж. Гелбрейта, С. 

Гілтона, Д. Гібсона, Р. Лейарда, А. Сена та ін.),  етично-орієнтовані роботи із 

соціальної психології (Дж. Гоулмана, Ф. Зімбардо, С. Мілгрема та ін.).   
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Основний масив сучасних етичних робіт маловідомих в українському 

етичному дискурсі в даному дисертаційному досліджені класифікується за 

нормативними програмами етики чесноти (Р. Адамс, М. Слоут, Ф. Петтіт, Ф. Фут, 

Р. Хьорстхаус та ін.), консеквенціалістської етики (М. Барон, Р. Брандт, Р. Крісп, 

П. Райлтон, Л. Самнер, П. Сінгер, Т. Скенлон, Ф. Фельдман, Дж. Харсаньї, С. 

Шефлер та ін.), деонтологічної етики (С. Дарвол, Дж. Ліхтенберг, Дж. Томпсон, В. 

Квінн, К. Корсгаард та ін.). Такий підхід зумовлений вже усталеною традицією 

рубрикації соціально-етичної літератури в англо-американському філософському 

дискурсі, що знаходить своє відображення в сучасних аналітичних роботах 

провідних філософів (Б. Вільямс, Д. Парфіт та ін.), презентаціях етичної літератури 

в спеціалізованих антологіях [350; 356; 441; 448; 449], та самою  логікою основних 

нормативних програм обґрунтування моралі, та суспільної моралі зокрема.   

Дослідження спільного блага буде відбуватися в межах основних 

теоретичних завдань нормативної етики, які за визначенням А. Прокоф’єва 

зводяться до обґрунтування нормативної програми як автентичного виразу моралі  

та встановлення взаємної координації моральних вимог, що співвідносяться із 

різними нормативними концептами [238; c. 35]. Отже, звернення до нормативної 

етики дозволить не лише з’ясувати специфіку спільного блага, але й дослідити його 

зв’язок із іншими складниками моралі.   

Основні етичні нормативні програми обґрунтовують правильність життя, з 

огляду на конкретизацію основного питання етики «як правильно жити?». Етика 

чесноти прагне відповісти на нього через обґрунтування правильних цілей 

діяльності у зв’язку із усвідомленням того, які властивості діючого суб’єкта 

дозволять йому в найкращий спосіб досягати цих цілей. Отже, головне питання 

етики звучить так: «Якою має бути людина на своєму шляху до блага?». Тому 

предметом етичних міркувань постають цілі діяльності та конфігурації чеснот, які 

наблизить людину до досягнення таких цілей. Теоретичні засади такого 

обґрунтування закладають класичні роботи з етики чесноти Аристотеля, Т. 

Аквінського, Ф. Хатчесона, Ф. Ніцше та ін., до яких буде відбуватися звернення в 

даній роботі. 
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Етичний консеквенціалізм головне питання формулює так: «Як досягти 

найбільшого блага для найбільшої кількості людей?». Тим самим, правильність дії 

пов’язується із  здатністю суб’єкта ефективно досягати блага як для себе, так і для 

інших, і для всіх. І власне наслідки такої дії постають предметом етичного 

оцінювання. Класичними роботами в річищі етичного консеквенціалізму є праці І. 

Бентама, Дж.Ст. Мілля, Г. Сіджвіка, які будуть використовуватися для підсилення 

аргументації дисертаційного дослідження. 

Деонтологічна етика фундаментальне етичне питання ставить наступним 

чином: «Як мусить чинити людина?». І хоча правильність дії, насамперед, 

пов’язується із її узгодженістю із правилами, принципами і нормами, і оцінювання 

такої дії не пов’язується ані з її метою, ані з її наслідками, втім, деонтологічна етика 

визначає межу дозволеного та неприпустимого в реалізації обов’язку сприяти благу 

інших та спільному благу.  Класичними працями з деонтологічної етики є праці І. 

Канта, В. Росса. В певних варіантах деонтологічної етики правильність дії 

пов’язується із принципом згоди на таку дію з боку тих суб’єктів, чиї інтереси вона 

зачіпає, тим самим знижуючи чи підвищуючи рівень морально припустимого. І у 

такому разі тут має місце контракторний / контрактуалістський варіант 

деонтологічної етики (Д. Готьє, Дж. Ерроу, Дж. Ролз, Т. Скенлон) [334].  

Отже, зазначені нормативні програми концентрують увагу на потребах, 

цілях, ціннісних орієнтаціях, бажаннях, мотивах, намірах, обов’язках, принципах, 

чеснотах, результатах дії, що дозволяє не лише побачити узагальнений образ 

моралі, але й з’ясувати те, як функціонує мораль, як вона репрезентується  в 

свідомості та втілюється в конкретних видах діяльності. І при цьому всі зазначені 

нормативні етичні концепти апелюють до ідеї блага та спільного блага, зокрема, в 

поясненні того, як прожити найкраще, повноцінне, гідне, усвідомлене життя. 

 Звернення до зазначених робіт, в яких репрезентуються різні способи 

функціонування моралі, дозволить уточнити образ моралі як такий, що може бути 

конкретизованим різними теоретичними образами – «індивідуальної моралі» та 

«суспільної моралі», невід’ємним елементом якої є спільне благо. Як зазначає Р. 

Апресян, історично мораль в її різних формах виявлення – чеснотах, обов’язках, 
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справедливості – виникала як мораль індивіда, як «сфера особистого, заповітного 

самовизначення особистості» [18, с. 22], а так, «простір моралі – це простір рішень 

та дій, зорієнтованих на благо іншого та здійснених (тільки) із міркувань блага 

іншого» [17, с. 472].  Однак в реальній практиці мораль завжди є вплетеною в 

тканину міжлюдських відносин, в суспільну практику. І як зазначає австрійській 

філософ А. Ріх, надзвичайно важливим є те, що в умовах сучасного суспільства 

взаємодія індивідів та практично-діяльнісне відношення людини до природи часто 

відбувається не безпосередньо, а через посередництво інститутів [247, с. 80]. З 

огляду на це, агентами соціальної дії в соціальних практиках постають не лише 

індивіди, але й різні формальні та неформальні групи, які хоча й орієнтовані на 

певну концепцію спільного блага, але демонструють різні способи колективної 

поведінки. Тому виникає потреба в уточненні феномена моралі, який 

репрезентується теоретичним образом «суспільної моралі».  

Враховуючи спроби концептуалізації суспільної моралі, які відбувалися в 

рамках міжнародного дослідницького проекту «Суспільна мораль: методологія 

дослідження, нормативно-етичні та прикладні проблеми» (2006-2008 р.), 

результатом якого постала колективна монографія «Суспільна мораль» [217]; 

досвід дискусій, що відбувалися в межах міжнародного проекту «Розвиток етичної 

освіти у вищій школі» програма HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching 

(2004-2007 р.), учасником якого була автор дисертаційного дослідження, а також 

робіт представників наукової спільноти, дотичної до цих досліджень (Р. Апресяна, 

А. Гусейнова, А. Прокоф’єва; В. Надурака, М. Рогожі, О. Шинкаренко та ін.), 

можна окреслити основні ключові ознаки «суспільної» моралі.  

По-перше, суспільна мораль як історичний тип моралі виникає значно 

пізніше за індивідуальну мораль. Р. Апресян зазначає, що лише в Новий час 

актуалізується потреба позаправових методів регуляції відносини, що 

відбуваються між індивідами, групами, соціальним інститутами та суспільством 

загалом у всіх сферах такої взаємодії (політико-адміністративній, економічній, 

соціокультурній) [18, с. 23-25]. І такий новий спосіб регуляції відносин виявляється 

як на рівні індивідів, так і на рівні діяльності інститутів, що регулюють суспільне 
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життя у такий спосіб, щоб воно сприяло безпеці, миру, солідарності людей, 

благополуччю (А. Ріх) [247, с. 80], забезпечувало права та реалізацію обов’язків 

(Дж. Ролз) [255, с. 22] та надавало можливості для самосприйняття громадян як 

реальних суб’єктів політичного процесу (А. Прокоф’єв) [237, с. 165].  

Отже, в суспільстві Нового часу виявляється дві форми моралі, які в 

етичному дискурсі знаходять два способи теоретичної інтерпретації. Як зазначає 

А. Прокоф’єв, мораль, що знаходить свій вираз у перфекціоністському тлумаченні, 

постає основним способом втілення сутності людини як вільної та свідомої істоти, 

яка у своїй діяльності реалізує вищі цінності [237, с. 33]. Мораль в соціально-

дисциплінарному амплуа постає механізмом, що інтеріоризує загальну соціальну 

дисципліну та переводить суспільний контроль над індивідом на рівень 

саморегуляції [237, с. 32]. При цьому важливим є те, що суспільна мораль не 

зводиться винятково до соціальної дисципліни, яка є породженням самої 

соціальності. Аналізуючи простір соціальної етики, Р. Апресян звертає увагу на те, 

що суспільна мораль може тлумачитися як транслятор та репрезентант 

трансцендентного по відношенню до соціуму ціннісного змісту для оптимізації 

міжлюдських відносин [18; с. 20].  

По-друге, суб’єктом індивідуальної моралі є автономний індивід, що 

здійснює екзистенційний вибір від власного «Я» з урахуванням «Іншого». 

Суб’єктом суспільної моралі постає, по-перше, індивід як агент соціальної 

взаємодії, соціально інтегрований член конкретної групи, який висловлює 

судження та приймає рішення в термінах «Ми» як представник спільноти з 

урахуванням «Всіх». По-друге, статусу суб’єкта суспільної моралі набуває 

колективний суб’єкт – група, спільнота, інститут, організація, суспільство загалом. 

Хоча наміри та бажання усвідомлюються кожною людиною окремо її власною 

свідомістю, як зазначає Дж. Сьорл, визначальним елементом в колективній 

інтенційності є відчуття спільної діяльності та усвідомлення спільних намірів в 

термінах «ми»: «ми маємо намір», «ми робимо так і так» як частина команди чи 

колективу [423, с. 23-26]. 
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І як зазначає австралійський філософ С. Міллер, тут важливим є те, що у своїх 

інституційних амплуа індивіди здатні демонструвати іншу поведінку, ніж у 

приватному житті чи у безпосередніх міжособистісних відносинах. В розгляді 

колективного суб’єкта виявляється нетотожність станів індивідуальної та 

колективної свідомості, зокрема самосвідомості, совісті, добровільності, 

переконання, наміру, цілей. Відповідно ці стани свідомості міцно пов’язані із дією, 

яка знов-таки демонструє свою специфічність в індивідуальному та інституційному 

вимірах. Отже, за Міллером, спільні дії як кооперативні дії мають і свою специфіку 

обов’язків та відповідальності [392, с. 15-17]. Певні індивіди можуть бути членами 

різних колективних суб’єктів, але таке членство пов’язане із колективною метою, 

яка об’єднує різні дії в спільну діяльність. Індивід в інституційному амплуа – це не 

лише виконання певної ролі, що передбачає набір функціональних та моральних 

прав та обов’язків, але й вирішення інституційних задач в межах певних 

інституційних правил та традицій в орієнтації на колективну мету. Тому, 

наприклад, говорячи про сучасних очільників держав, усвідомлюємо, що вони є 

носіями не лише особистісних якостей, але й інституційних обов’язків та прав 

президента чи прем’єр-міністра країни, реалізація яких має значущість для всіх 

громадян країни і навіть світу. 

По-третє, моральна регуляція на рівні індивідуальної взаємодії є 

безпосередньою, виявляється через турботу про власне вдосконалення та благо 

іншого. Суспільна мораль передбачає часткову інституціалізацію: етичні оцінки 

здійснюються через посередництво спеціальних інститутів, а регуляція 

здійснюється нерідко за допомогою конкретизованих кодексів – набору 

обов’язкових норм та обов’язків, які закріплюють форми самоконтролю індивідів 

та встановлюють нормативний порядок і закон в суспільстві за допомогою 

спеціальних інститутів, покликаних забезпечувати мир, безпеку та кооперацію. І 

тут важливим є те, що в соціально-філософському, соціологічному, політичному та 

економічному дискурсах інститут може розумітися у двох сенсах. У першому сенсі, 

інститут є системою норм, правил, стійких взірців поведінки, що зумовлюють та 

регулюють діяльність людини в її різних сферах. У другому сенсі, інститут є 
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стійким типом соціальної поведінки, що знаходить свій вираз у певній системі 

комплексних соціальних дій та процедур, спрямованих на задоволення потреб 

членів суспільства. І в цьому другому значенні інститутом може бути організація 

як формальне об’єднання людей, що за своєю метою має задовольняти певні 

потреби членів суспільства [158, с. 66]. Коли індивід є представником певного 

інституту, виконує певну інституційну роль, він не може приймати рішення і діяти, 

керуючись уявленнями про своє особисте благо та уподобання. Тому, як зазначає 

В. Хуссейн, інституційна роль накладає зобов’язання діяти в ім’я спільних цілей, 

інтересів, в рамках стандартів та процедур, які відповідають інтересам всіх членів 

суспільства [376]. 

 По-четверте, соціальні зв’язки, в яких відбувається моральна регуляція в 

просторі індивідуальної моралі, є горизонтальними, з певним вертикальним 

вектором у простір належного в орієнтації на «вище» благо – постійного 

індивідуального вдосконалення та самореалізації [323, с. 191]. Суспільна мораль 

проявляється в просторі горизонтальної взаємодії в аспекті дисциплінування та 

орієнтації на спільні цілі. Розглядаючи специфіку моральної регуляції Модерну, М. 

Рогожа стверджує, що Модерн породжує унікальну форму суспільної моралі – 

«соціальну мораль», яку українська дослідниця визначає як «конкретно-соціальне 

праксеологічно орієнтоване знання, що формується живим досвідом громадянської 

взаємодії як усвідомлена  суспільна потреба в самоорганізованому 

горизонтальному упорядкуванні громадянського простору на розумних засадах» 

[253, с. 7]. 

 По-п’яте, індивідуальна мораль задіює автономні, перфекціоністсько-

орієнтовані механізми моральної регуляції – добра воля, совість, сором. Механізми 

суспільної моралі є здебільшого гетерономними, дисциплінарними – суспільний 

сором, осуд. Таку відмінність влучно фіксує А. Прокоф’єв, розрізняючи «мораль як 

трансцендентний поклик та безпосередню демонстрацію привабливості певного 

способу життя» та «мораль як покрик, заборону та загрозу» [237, с. 124]. 

 По-шосте, головною регулятивною ідеєю індивідуальної моралі є 

універсальне, неінструментальне рівне ставлення до всіх як самоцінних індивідів 
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(деонтологічна етика), чиї інтереси є рівнозначними (консеквенціалістська етика). 

Суспільна мораль унаслідок інституційних особливостей передбачає часткову 

партикуляризацію норм, принципів та обов’язків. З огляду на це  представники 

певних інституційних практик можуть отримувати додаткові можливості як 

дозволені, або навіть обов’язкові (дозвіл на використання обмеженого насилля для 

представників інститутів безпеки та охорони правопорядку; дозвіл адвокатам або 

політикам не розголошувати правду та ін.). Така особливість може породжувати 

певні зловживання з боку представників спільнот, наділених особливими 

обов’язками. 

 По-сьоме, відрізняється також і конкретний зміст цінностей та принципів 

регуляції в індивідуальній та суспільній моралі. «Емпірична» етика як моральний 

ідеал доброго та гідного життя обґрунтовує практично-діяльнісний шлях до щастя, 

задоволення, благополуччя, що має задовольнити потреби та прагнення індивідів. 

Інакше кажучи, ідеал доброго життя пов’язується із реалізацією власного блага та 

блага інших. «Метафізична» етика вбачає моральний ідеал в цінності людської 

особистості, і зважаючи на це, ідеал доброго та гідного життя пов’язує із чистотою 

моральних мотивів та повагою до інших. Суспільна мораль теж має варіатив у 

визначенні морального ідеалу та головних цінностей. З одного боку, як моральний 

ідеал для індивідів як членів різних груп, а також для колективних суб’єктів постає 

ідея спільного блага, яка уможливлює досягнення спільної мети для всіх і заради 

якої варто узгоджувати вузькі партикулярні інтереси та уподобання. З іншого боку, 

моральний ідеал суспільної моралі пов’язаний із таким суспільним устроєм, в 

якому реалізується уся повнота моральних прав і свобод індивідів, та завдяки 

інституційній структурі суспільства унеможливлюються будь-які зловживання 

щодо індивідів. І в такому сенсі переконливо звучить теза Р. Апресяна про те, що 

фундаментальною цінністю індивідуальної моралі є цінність людської особистості 

та її благо, а «ключовими цінностями суспільної моралі є спільне благо та права 

людини» [14, c. 47]. 

Отже, специфіка суспільної моралі проявляється в наступних 

характеристиках: її призначення полягає у забезпеченні потреб в кооперації дій та 
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обмеженні індивідуального свавілля; її репрезентація здійснюється через 

формалізований набір певних норм, для виконання яких використовується 

авторитет спільнот, а також тиск інституційних структур та контроль з їхнього 

боку; слугує ціннісним фундаментом для законодавства [237, c. 138-145] та 

формування уявлень індивідів про добре та гідне життя. 

 І нарешті, конкретизувати теоретичний образ суспільної моралі можна через 

звернення до основних етичних концептів та нормативних програм правильного 

життя. Як вже зазначалося, образ індивідуальної моралі розкривається в 

«емпіричній» етиці через концепції етики чесноти (етичного евдемонізму та 

сентименталізму), та етичного консеквенціалізму (гедонізму та утилітаризму). 

«Метафізична» етика презентує образ моралі в деонтологічній етиці та релігійних 

доктринах.  

Образ суспільної моралі розкривається в «емпіричній» етиці, по-перше, через 

соціально-орієнтовану етику чесноти, зокрема через етичний евдемонізм та 

сентименталізм, який пояснює моральну мотивацію індивідів щодо спільного 

блага, та етику комунітаризму, яка визначає концепцію доброго та гідного життя 

як спільного блага для всіх членів спільноти, з’ясовує сутність «внутрішніх» благ 

соціальних практик та окреслює переліки необхідних громадянських чеснот для 

реалізації спільного блага як мети спільного життя. По-друге, суспільна мораль 

знаходить свій вираз у косеквенціалістській етиці («моністичний» та 

«плюралістичний», «прямий» та «непрямий» консеквенціалізм / утилітаризм), яка 

визначає спільне благо як сумарне благо всіх індивідів, яке є відображенням їхніх 

потреб та бажань на шляхах до благополуччя. «Метафізична» етика осмислює 

суспільну мораль крізь концепти «негативної деонтології», «етики прав», 

«деонтологічного лібералізму», «доктрину подвійного ефекту», «доктрину 

здійснення та допущення шкоди», визначаючи межі морально неприпустимого в 

практичних діях, орієнтованих на спільне благо, а також обґрунтовуючи цінність 

моральних прав та приписуючи моральні обов’язки турботи про благо інших та 

спільне благо. 
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Вартим уваги є міркування Р. Апресяна щодо якості суспільної моралі, яка 

проявляється у низці показників, пов’язаних із спільним благом. По-перше, в 

аспекті здатності забезпечувати стабільність та розвиток суспільства, готовності та 

спроможності громадян реалізовувати спільне благо. По-друге, в аспекті здатності 

реалізації приватних інтересів громадян закладати основу спільного блага 

суспільства. По-третє, в аспекті здатності досягати спільне благо справедливими та 

гуманними методами [18, с. 31]. Примітним є те, що першу позицію щодо 

спроможності реалізації громадянами спільного блага можна детально дослідити в 

дискурсі етики чесноти. Друга позиція про можливість реалізації приватних 

інтересів в напрямі реалізації спільного блага у найкращій спосіб розкривається в 

консеквенціалістській етиці. І нарешті, здатність досягати спільне благо 

моральними методами, уникаючи морально недозволеного, можна з’ясувати в 

річищі деонтологічної етики. 

Отже, подальше теоретичне дослідження ідеї спільного блага буде 

здійснюватися крізь призму етики чесноти, етичного консеквенціалізму та 

деонтологічної етики. І таке дослідження має продемонструвати, наскільки 

змістовні та формальні характеристики блага, які були зазначені у першому 

підрозділі, можуть вважатися характеристиками спільного блага. Отже, в 

результаті такої дослідницької роботи буде з’ясовано, чи має спільне благо такі 

формально-функціональні характеристики як належність, оптативність, 

множинність, властивості «внутрішнього» самодостатнього блага; різні джерела 

походження; функціональне призначення задовольняти життєві потреби всіх 

членів спільноти, бути критерієм оцінювання спільної діяльності, соціальних 

практик та інститутів; у якій спосіб спільне благо пов’язане із «вищим» благом та 

«антиблагом». 

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ 

В розділі було окреслено джерельну базу та визначено теоретико-

методологічні засади комплексного етико-філософського дослідження спільного 

блага як необхідного складника феномена моралі, та суспільної моралі зокрема. 
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Звернення до існуючих типологій етичних вчень дозволило систематизувати 

етико-нормативні концепції моралі, що сприяло уточненню її теоретичних образів, 

оформлених в межах «емпіричної» та «метафізичної» етики. Були виявлені основні 

характеристики емпіричного обґрунтування моралі як системи цінностей, що задає 

напрям і характер вдосконалення індивідів в просторі доброго та гідного життя, та 

метафізичного обґрунтування моралі як системи моральних належностей і заборон, 

які формують вчинок в напрямі самовдосконалення та сприяння благу іншого. На 

підставі здійсненої аналітичної роботи були виявлені сутнісні риси 

перфекціоністсько-орієнтованої моралі, її формальні та змістовні характеристики, 

і це дозволило стверджувати, що істотним елементом моралі є уявлення про благо. 

Звернення до аналітичних досліджень сучасних філософів (К. Корсгаард, М. 

Циммермана, М.  Шліка, М. Шрьодера та ін.) надало змоги виявити такі змістовні 

та формальні характеристики блага як належність, оптативність, «внутрішня» 

самодостатність та «зовнішня» інструментальність, множинність, різні джерела 

походження (природа людини, організація соціуму та процедури прийняття 

рішень, автономність). Це дало підстави стверджувати, що основне призначення 

ідеї блага вбачається у визначенні цілей життя та діяльності людини, формуванні 

стандарту доброго життя для індивіда та спільноти, використанні його як критерію 

оцінювання правильності вчинків, діяльності, практик. 

Були з’ясовані причини відсутності комплексних досліджень ідеї спільного 

блага у вітчизняній етиці, які пов’язані із неоднорідністю феномена моралі та 

певним ухилом етичних досліджень убік виявлення індивідуально-

перфекціоністських характеристик моралі.  

Проте в останні роки в українській філософії з’явилася низка робіт, в яких 

досліджуються моральні проблеми сучасного суспільства. У зв’язку із цим було 

здійснено систематизацію соціально-етичних напрацювань як в українській, так і в 

зарубіжній етиці. Проведений аналіз перших спроб виявити значущість спільного 

блага у соціальному та політичному житті, здійснених в англо-американському 

науковому просторі (А. Етціоні, В. Хуссейн), дозволив виявити їх продуктивність 

для наступних досліджень. 
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Здійснена систематизація української джерельної бази дозволила виявити 

основні напрями актуалізації соціально-етичної проблематики в напрямі 

з’ясування соціально-регулятивного, формально-процедурного та ціннісно-

імперативного боку моралі. Виявлено значущість досліджень в галузі прикладної 

етики, які здійснюються українськими етиками та філософами, пов’язаними із 

науковою школою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

на підставі яких уможливлюється конкретизація особливостей реалізації спільного 

блага в соціальних практиках.  

Проведена класифікація соціально-етичної літератури англо-американських 

дослідників закладає методологічні засади теоретичного та прикладного 

дослідження спільного блага. Маловідома в українському етичному дискурсі 

етична література класифікується за нормативними підходами етики чесноти (Р. 

Адамс, М. Слоут, Ф. Петтіт, Ф. Фут, Р. Хьорстхаус та ін.), етичного 

консеквенціалізму (М. Барон, Р. Брандт, Р. Крісп, П. Райлтон, Л. Самнер, П. Сінгер, 

Т. Скенлон, Ф. Фельдман, Дж. Харсаньї, С. Шефлер та ін.), деонтологічної етики 

(С. Дарвол, Дж. Ліхтенберг, Дж. Томпсон, В. Квінн, К. Корсгаард та ін.).  

У зв’язку із цим виявлено значущість нормативних програм етики чесноти, 

консеквенціалістської етики, деонтологічної етики для узагальнення образу моралі 

та її репрезентацій в соціальних практиках, що відкриває можливості для 

з’ясування специфіки спільного блага. 

Звернення до теоретико-аналітичних робіт Р. Апресяна, А. Гусейнова, А. 

Прокоф’єва; В. Надурака, М. Рогожі, О. Шинкаренко дозволило здійснити 

уточнення образу моралі крізь призму концептів «індивідуальної моралі» та 

«суспільної моралі», складником якої є спільне благо. Це надало змоги визначити 

наступні особливості суспільної моралі: її соціально-дисциплінарне функціональне 

призначення, яке постало продуктом культури Модерну; подвійність суб’єкта 

моралі – індивід як член спільноти та колективний суб’єкт (організація, інститут); 

часткова інституціалізація, яка виявляється в способах надання етичних оцінок, 

нормативному закріпленні форм поведінки, особливих інституційних ролях, 

обов’язках діяти в ім’я спільного блага; горизонтальна моральна регуляція, що 
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застосовує гетерономні механізми; часткова партикуляризація норм, принципів та 

обов’язків; ключові цінності, які зводяться до спільного блага та моральних прав. 

Такий методологічний прийом дозволив намітити перспективи конкретизації 

образу суспільної моралі та з’ясування специфіки спільного блага через основні 

нормативні концепти «емпіричної» етики – етики чесноти (етичний евдемонізм, 

сентименталізм, комунітаризм) та консеквенціалістської етики («моністичний» та 

«плюралістичний», «прямий» та «непрямий» консеквенціалізм / утилітаризм), а 

також через основні концепти «метафізичної» етики – «негативну деонтологію», 

«етику прав», «деонтологічний лібералізм», «доктрину подвійного ефекту»,  

«доктрину здійснення та допущення шкоди».  
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РОЗДІЛ 2. ЕТИКА ЧЕСНОТИ В ПОЯСНЕННІ СУТНОСТІ І ЗНАЧУЩОСТІ 

СПІЛЬНОГО БЛАГА В ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНОМУ ЖИТТІ 

 

2.1. Етика перфекціонізму: спільне благо як необхідний елемент 

самовдосконалення 

Як вже було зазначено в попередньому розділі, змістовні характеристики 

моралі завжди пов’язувалися із вимогами самовдосконалення суб’єкта моралі та 

усвідомленням діючим індивідом необхідності сприяти благу інших та досягнення 

спільних цілей. Однак декларування таких моральних вимог може залишитися 

лише моралізаторською риторикою, якщо не будуть зрозумілими можливості для 

їхньої реалізації. Тому вирішенню нагальних потреб сучасних практик, пов’язаних 

із закликами до дій на спільне благо, має передувати робота щодо виявлення 

причин необхідності турбуватися про благо інших [173, с. 288].  

Звернення до історії філософії моралі (Аристотель, Платон, Ф. Ніцше), 

сучасних дискусій між англо-американськими представниками етики чесноти (Р. 

Адамс, Д. Брінк, Т. Грін, Р. Краут, Е. Макінтайр, Ч. Тейлор, М. Слоут та ін.) та 

представниками провідних етичних напрямів (етичного консеквенціалізму та 

деонтології), а також до робіт упорядників та критиків філософії моралі (Е. Енском, 

Т. Нагель, Д. Парфіт, Р. Хьорстхаус) дозволить прояснити сенс і значення ідеї 

спільного блага для самовдосконалення не лише індивіда, але й спільноти. 

Етика чесноти, з якої власне починається етика як філософська наука, була 

історично першою спробою філософського аналізу моральнісної поведінки, та у 

різних модифікаціях залишалася основним етичним концептом до Нового часу, 

коли відбулося істотне переосмислення предмету філософії моралі та виникли 

концептуально оформлені альтернативи – деонтологічна та консеквенціалістська 

етика. Як наслідок, аналіз основних моральних проблем у сучасній соціальній етиці 

поляризувався в дискурсі «моральних обов’язків» й «моральних прав», з одного 

боку, та «спільного блага», з іншого боку. При цьому обґрунтування моральних 

прав та обов’язків здійснюється здебільшого в контексті деонтологічної етики, а 

спільного блага - в контексті консеквенціалістських етичних теорій. Однак, в 
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середині ХХ ст. відбулася реактуалізація етики чесноти, яка засвідчує необхідність 

виходу за схематичні рамки опозиції деонтології та консеквенціалізму, коли мова 

заходить про необхідність пояснень витоків і сутності моральної дії, спрямованої 

на власне благо, благо інших та спільне благо. Сучасна етика чесноти фокусує 

увагу не лише на станах моральної свідомості, але й на цілісності морального 

вчинку, тим самим відкриває можливості здійснювати розгляд сутності людини як 

раціональної істоти крізь призму достеменного цілепокладання, що дозволяє 

«рухатися від можливості до дії» [146, с. 81]. Отже, за визначенням Е. Макінтайра, 

етика чесноти концентрує свою увагу на доброчесному індивіді та рисах його 

характеру, «які постають якостями, необхідними для досягнення благ, внутрішніх 

щодо людських практик…, як якості, що сприяють благу цілого життя…, 

пов’язуються з пошуком блага для людських істот, концепція якого може бути 

розроблена та збережена лише в неперервній соціальній традиції» [146, с. 404-405; 

173, с. 288].  

Дослідження витоків античної етики чесноти, дозволяє побачити, що вона 

зосереджувала свій фокус уваги на трьох ключових поняттях – благо, чеснота та 

благорозумність (фронезіс), на що звертає увагу Р. [375]. І якщо ставити питання 

про спільне благо, очевидно, що його варто шукати в етиці чесноти на перетині 

проблематизацій блага й вищого блага; чесноти як досконалої риси характеру; 

фронезісу-благорозумності як моральної та практичної мудрості. Платоном благо 

мислилося як те, що визначає мету людського життя та вчинків, як те, чого хоче 

кожний індивід – «до блага прагне кожна душа та заради нього всі здійснює» [226, 

с. 303], а так, за Аристотелем, є «чимось досконалим, [кінцевим] та самодостатнім» 

[25, с. 49]. Чеснота розумілася Стагіритом як «діяльністю душі», що «заслуговує на 

схвалення», яка є «здатністю вчиняти в найкращій спосіб», тим, що сприяє 

досягненню блага та «надає досконалості здійсненій справі» [25, с. 60, 63, 68, 71]. 

Благорозумність у нього поставала практичною мудрістю, знанням про те, «що є 

необхідним для досягнення відомої мети»; уявлялася особливим складом душі, 

чеснотою, яка «передбачає вчинки, що мають відношення до людських благ» та 

вмінням «розумно приймати рішення» і «досягати вище із здійснених у вчинках 
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благо для людини» [25, с. 162, 163, 166]. І така практична мудрість призвана 

перетворювати «людську-природу-як-вона-є» на «людську-природу-якою-вона-

могла-б-бути-якби-усвідомила-свій-telos» [146, с. 81], інакше кажучи, рухатися від 

потенційної можливості до кінцевої мети-блага. 

Концептуально оформлена Аристотелем етика чесноти дозволяла людині 

знайти відповідь на питання «як правильно жити?» в процесі практично-

діяльнісного життя в орієнтації на вище благо, яке підпорядковує собі різні 

інструментальні блага. І таке вище благо є не просто ідеалом, але тим, що можна 

досягти завдяки культивації чеснот та практичній мудрості на шляхах невпинного 

вдосконалення. І тому Е. Макінтайр підсумовує: «добре життя для людини – це 

життя спрямоване на пошук доброго життя, і чесноти, необхідні для такого пошуку, 

дозволяють нам зрозуміти, що ще, окрім цього входить до такого поняття доброго 

життя» [146, с. 324].    

Майже вся антична етика чесноти, за винятком  платонівської етики, була 

евдемоністичною, тому змістовно вище благо як самоцінне та самодостатнє благо 

пов’язувалося із щастям – евдемонією. Але як помічають сучасні дослідники етики 

чесноти Р. Краут та Р. Хьорстхаус, давньогрецький термін «евдемонія», який 

традиційно перекладають як «щастя», в принципі можна трактувати в термінології 

«благополуччя» (well-being) або «процвітання» (flourishing), хоча останнє поняття 

не відображає сутнісно людське благо, оскільки може застосовуватися й до 

характеристик рослинного життя [385]. Таку суто людську специфіку благо та 

шлях до нього набувають з огляду на ті якісні перетворення, що відбуваються із 

індивідом, а саме на його вдосконалення та самореалізацію. І тут принципово 

важливим є те, що на перфекціоністських шляхах до такого «благополуччя», 

індивід не є ізольованим у своєму прагненні здобути особисте щастя. Такий процес 

вдосконалення та реалізації свого життєвого призначення відбувається в 

соціальному просторі, містить в собі благо інших людей і спільне благо [173, 288].  

Хоча в античних текстах не має чіткої концептуалізації ідеї спільного блага, 

але уважне читання етичних робіт дозволяє побачити його обриси, які надають 

можливість зрозуміти його сутність та роль в житті окремої людини та суспільства. 
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Висвітлення ідеї блага знайшло найяскравішого виразу в міркуваннях Аристотеля 

про практику самореалізації та самовдосконалення, складником яких є уявлення 

про власне благо, благо інших та спільне благо, оскільки оцінювання себе, своїх 

цілей, бажань та втрат відбувається через постійне співвіднесення себе із цілями, 

бажаннями, переконаннями інших, насамперед, з колом близьких людей, родиною 

[368, с. 268]. Отже, в процесі такого співвіднесення відбувається певне 

ототожнення власного блага із благом інших людей. Така ідея уперше фіксується 

Аристотелем в «Нікомаховій етиці», коли він описує дружбу, яка передбачає, що 

«необхідно мати прихильність один до одного та бажати один одному благ» [25, с. 

207]. Визнаючи, що дружба може існувати заради корисності або задоволення, 

Стагірит стверджує, що досконалою в моральному сенсі є лише та дружба, яка 

поєднує доброчесних людей, однаково бажаючих блага один одному винятково на 

основі доброчесності [25, с. 209], коли вони проводять життя спільно, маючи 

спільні думки та розмови [25, с. 248].  

Незважаючи на відмінності між різними видами дружби, істотно важливим є 

те, що «до друга ставляться як до самого себе (оскільки друг – це інший я сам)» [25, 

с. 236-237]. І відповідно для того, щоб розуміти іншого, необхідно розуміти самого 

себе, свої цілі та бажання, проявляючи «себелюбство» в позитивному сенсі, 

квінтесенцією якого є гарні вчинки, що містять в собі «моральнісну красу», та які 

спрямовані на благодіяння [25, с. 243-245]. Усвідомлюючи себе та іншого, 

розуміючи благо друга як частину свого блага, а саму дружбу як спільне благо, 

поділяючи думки та спілкуючись разом, людина розширює межі себе, змінює свій 

досвід, отримує більш об’єктивну картину світу та набуває додаткові перспективи 

у житті. 

При цьому Аристотель стверджував, що індивід не є самодостатнім в 

створенні спільного блага, оскільки самодостатня людина не потребує друзів, саме 

тому «друг, будучи другим «я», дає саме те, що людина не здатна отримати завдяки 

самій собі» [25, с. 245]. Тому виховання чеснот навчає людину того, що її благо 

співпадає із благом інших людей, з якими вона пов’язана різноманітними зв’язками 

[146, с. 337]. Взаємодіючи з іншими, людина здатна брати участь у великих та 
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складних проектах, розширювати сферу контролю, здійснювати самокритику, 

розвивати свої таланти та навички в соціальному просторі. Отже, турбуючись про 

благо друга, індивід турбується і про своє благо водночас. Тим самим 

засвідчуються не лише можливості неінструментального та неегоїстичного 

характеру себелюбства та доброзичливості [368, с. 272-273], які забезпечують 

участь в комплексних та різноманітних видах діяльності. Це призводить до 

реалізації всеохоплюючого спільного блага, до якого долучаються через 

розгалужену систему міжособистісних зав’язків вже й незнайомці [368, с. 272-273], 

на що звертає англійський філософ Томас Грін у своїх коментарях до аристотелевої 

етики.  

За Аристотелем, дружність притаманна й державам, в яких громадяни 

усвідомлюють спільні цілі [25, с. 205, 239]. Але, як відомо, до спільного блага не 

долучаються жінки, раби, варвари, іноземці, ремісники, оскільки вони не є 

громадянами та відповідно не є доброчесними людьми, здатними на дружбу [26, с. 

514-516]. Проте, Т. Грін звернув увагу на те, що у Аристотеля були всі підстави 

розширювати сферу спільного блага, оскільки, по-перше, між громадянами та 

негромадянами вже існували різноманітні форми взаємодії та взаємозалежностей в 

приватному, соціальному та економічному житті [368, с. 287-288]. По-друге, сам 

Аристотель визначав суспільне та політичне як спосіб діяльності розумних тварин, 

тому й не було підстав відмовляти зазначеному колу осіб в долучені до спільного 

блага. В такому сенсі джерелом турботи про спільне благо може бути усвідомлення 

та відчуття взаємозалежностей, що виникають в процесі спільного життя, як у 

безпосередній формі, так і в опосередкованості системою різноманітних 

соціальних зв’язків [346, с. 58-59].  

Отже, доброчесне ставлення до інших та практикування в чесноті дозволяє 

людині реалізувати власне благо, благо інших та спільне благо. При цьому 

евдемоністична етика не закликає до жертовної поведінки, а пояснює поведінку як 

таку, що має переплетені мотиви, зокрема, спрямовані на власне благополуччя 

індивіда та на благо інших, і сприяння благу іншого є в інтересах індивіда, тому він 

має бути зацікавленим в інших. Тому плекання «внутрішніх благ» – чеснот є 
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необхідним процесом самовдосконалення індивіда, а прояви такої досконалості є 

елементом благого життя, якого всі прагнуть. Звідси чеснота в евдемоністичній 

етиці, і особливо  у стоїків, є тією ціннісною компонентою, без якої благе життя є 

неможливим.  

Проте варто розглянути й інші шляхи розвитку етики чесноти, які 

концептуалізувалися у напрямі, названому сучасним американським філософом 

Майклом Слоутом як «заснована на діючому суб’єкті етика чесноти» (agent-based 

virtue ethics). На відміну від евдемоністичного аристотелевого пояснення сутності 

моральнісної дії, «заснований на діючому суб’єкті» підхід пояснює моральний 

статус дії як похідний від засадничих аретичних характеристик мотивів та 

переживань діючих індивідів [433, с. 204], що дозволяє виявити неевдемоністичні 

та неінструментальні причини дій, спрямованих на благо інших. Моральна основа 

діяльності тут виявляється не в щасті, а у «внутрішній силі та гідності» (inner 

strength) у її різноманітних проявах [433, с. 209; 173, с. 288].  

Перші спроби виявити фундаментальну значущість такої «внутрішньої сили 

та гідності» здійснилися в античній етиці (Платон, стоїки, скептики), яка вбачала 

істотну значущість у здоров’ї та силі як джерелах доброчесної поведінки. Недарма 

антична конфігурація «кардинальних чеснот» містила в собі чотири компоненти – 

мудрість, мужність, розсудливість та справедливість. Так, за Платоном, «чеснота – 

це, мабуть, певне здоров’я, краса, благоденство душі» [226, с. 234]. У нього 

доброчесність – це «долання самого себе», це приборкування найгіршого у своїй 

душі [226, с. 215], це «справжній внутрішній вплив на самого себе та свої 

властивості», коли людина «володіє собою, приводить себе до ладу і постає сама 

собі другом» [226, с. 232], та реалізує такий настрій в особистих справах й 

суспільних діях. У такий спосіб реалізована доброчесна поведінка не є самоціллю, 

вона є спрямованою на благо [226, с.303]. Проте у такий спосіб пояснена внутрішня 

сила та орієнтація на ідею блага не пояснює, чому людина мусить допомагати 

іншому, сприяти його благу та піклуватися про спільне благо [173, с. 289]. 

Однак це не означає, що заснована на внутрішній силі мораль не спроможна 

дати такі пояснення. Прагнення до незалежності та самодостатності, вміння 
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самотужки вибудовувати свій внутрішній світ та організовувати зовнішній світ на 

свій розсуд, не бути тягарем для інших та не використовувати їх – все це постає 

можливими саме завдяки цьому внутрішньому стрижню та заслуговують 

схвалення з боку інших. М. Слоут зазначає, що незворушність та стійкість людини, 

з якою сталося нещастя, та яка мужньо прагне подолати біду (зокрема, хвора чи 

обмежена у свої можливостях людина), викликає у інших захоплення її 

внутрішньою силою і породжує бажання допомогти їй. Отже, відстоювання 

самодостатності у своєму житті має позитивний відгук у власній моральній 

самосвідомості індивіда та з боку інших людей, що зрештою здатне породжувати 

неегоїстичне бажання допомоги іншим в досягненні такої самостійності. Людина, 

яка вже отримала таку допомогу, у відповідь, як вдячність, буде прагнути робити 

внесок в спільне благо для врівноваження того, що вона отримала, та щиро 

допомагати іншим та надихати їх своїми вчинками в самореалізації [433, с. 211-

212]. Прикладом такої діяльнісної, неегоїстичної та неінструментальної допомоги 

іншим є різноманітні волонтерські рухи; паралімпійські та парадельфійські ігри; 

благодійна діяльність, спрямована на допомогу й реабілітацію хворих; 

облаштування, адаптація та зайнятість переселенців; підтримка жертв насилля, в 

якій приймають активну участь ті, хто сам мав досвід подолання скрутних ситуацій. 

Численні приклади такої діяльнісної на благо інших та спільне благо в останні роки 

безпрецедентно демонструють громадяни України та представники діаспори [173, 

289]. 

Іншим виявленням самодостатності та внутрішньої сили, за Слоутом, є 

помірність, зокрема помірність у своїх бажаннях щодо набуття певних 

матеріальних і нематеріальних речей, оскільки залежність від багатьох речей є 

радше свідченням «внутрішньої слабкості» [433, с. 212]. Самообмеженність в речах 

може непрямо сприяти благу інших, оскільки така незалежна від предметного світу 

людина з легкістю може передавати ці речі в дар не лише через співчуття чи 

почуття обов’язку, а через свою «благородну» великодушність. На таку можливість 

вказував Фрідріх Ніцше в описі моралі аристократів, яка презентується через 

«почуття надлишковості, почуття міці, що бурлить через край, щастя високої 
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напруги, усвідомлення багатства, готового дарувати та роздавати: і знатна людина 

допомагає нещасному, але не чи майже не через співстраждання, а ймовірніше 

через спонукання, що викликане надлишком міці. Знатна людина поважає в собі 

людину міцну, а також таку, яка владає собою, яка вміє говорити та мовчати, яка 

охоче проявляє строгість і суворість по відношенню до самої себе та благоговіє 

перед усім строгим та суворим» [213, с. 185]. Отже,  цей невеликий уривок із книги 

Ніцше свідчить, що причиною сприяти благу інших може бути не лише емоційна 

чутливість, рівнозначна відплата за раніше отриману допомогу, але й самодостатня 

щедрість як безкорисливий дар. Справжній благодійний вчинок здійснюється без 

очікування будь-якої винагороди навзаєм, але й подяка є достеменною тоді, коли 

відповідні слова подяки не вимовляються вголос [298, c. 58; 173, с. 289]. 

Ще однією причиною альтруїстичної дії на благо інших без актуалізації 

особистого інтересу може бути самоповага як повага до іншого. Якщо брати до 

розгляду комплекс причин, що скеровують дію індивіда, завжди можна побачити 

певну асиметрію на користь егоїстичних бажань. Проте незважаючи на важливість 

особистих мотивів індивіда, його мотиви та сама його особистість не є незмінними 

протягом життя. Як помічає провідний сучасний британський філософ Дерек 

Парфіт, в процесі життя людини відбувається безліч трансформацій з її 

особистістю, і можна помітити, що бажання та погляди однієї людини під час її 

дитинства, юності, молодості, зрілості та у літні роки можуть бути кардинально 

відмінними, мов би ми їх продукують різні особистості. І коли молода людина 

вирішує робити пенсійні збереження для себе, великою мірою, витрачати ці кошти 

буде вже інша особа, яка буде мати інші бажання, думки, наміри, цілі. Отже, таке 

ставлення до самого себе вже не є чистим егоїзмом, є різновидом альтруїзму, 

оскільки таке відтермінування власного блага на майбутнє вже є проявом турботи 

про благо іншого [403, с. 321-347; 173, с. 289]. 

І нарешті, реалізація блага інших та спільного блага може бути елементом не 

лише індивідуально-перфекціоністської діяльності, але й діяльності, спрямованої 

на вдосконалення суспільства загалом – політики державного перфекціонізму. 

Самореалізація та самовдосконалення індивідів  уможливлюються завдяки свободі, 
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яку видатний філософ ХІХ ст. Томас Грін розглядав у різних її вимірах у зв’язку із 

перфекціонізмом. По-перше, самореалізації громадян сприяє «юридична» свобода 

від примусу та наказів інших людей, тим самим, дозволяє діяти згідно із власним 

бажанням. По-друге, самовдосконалення відбувається завдяки «моральній» 

свободі як автономії волі, яка є виявом власного бажання та переконання, що 

протистоїть пристрастям та природним схильностям індивіда. По-третє, 

перфекціоністська діяльність постає можливою завдяки «досконалій» або 

«практичній» свободі, яка породжує систему соціальних відносин та завдяки якій 

відбувається досягнення спільного блага – удосконалення себе та своїх ближніх 

[70, с. 464]. На рівні індивіда самореалізація означає, що він постає «таким, яким 

треба бути, тільки реалізувавши те своє внутрішнє, яке має виявитись, тільки 

виконавши закон свого буття» [70, с. 455-457]. На рівні суспільства самореалізація 

означає здійснення важливих справ та можливість тішитися ними разом із рештою 

людей, і в масштабах усього суспільства сприяти спільному благу, маючи 

максимальну спроможність досягати найбільшого та найкращого для всіх громадян 

[69, с. 681].  

Отже, самореалізація не є повноцінно спроможною, з одного боку, без 

закону, свободи волі, самостійного визначення власних цілей та схвалення способу 

свого життя в орієнтації на ідею досконалості, формування досконалого 

індивідуального характеру; з іншого боку, – без сприяння соціально-політичної та 

економічної системи. Тому саме держава, яку Грін мислить в гегелівському сенсі 

як «суспільство, кероване законами, інституціями та усталеними звичаями, які 

забезпечують спільне благо членів суспільства» [70, с. 457], здатна дієво впливати 

на можливості громадян. Обов’язок держави полягає у розширенні реальної 

свободи шляхом проведення реформ. А так, повноцінне моральнісне життя 

здійснюється не лише на шляхах індивідуального перфекціонізму, але й за 

допомогою державного перфекціонізму як системи заходів щодо створення умов 

для самореалізації громадян та просування спільного блага, на що вказує 

американський філософ Девід Брінк [346, с. 82].  
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Таким чином, самореалізація індивідів, яка, з одного боку, здійснюється 

завдяки спільному благу, та, з іншого боку, сама передбачає участь в його 

створенні, набуває найбільших можливостей в ліберально-демократичних 

суспільствах завдяки демократичним інститутам. Такі ліберально-демократичні 

інститути та процедури, за Брінком, покликані безпристрасно забезпечувати 

громадянам мінімальний рівень гідного життя через систему державної освіти, 

охорони здоров’я, надавати можливості брати участь в політичному житті, тим 

самим, забезпечувати можливості самореалізації індивідів [346, с. 62].  

Саме такі перфекціоністські міркування були використані англійськими 

політиками ХІХ ст. в обґрунтуванні реформ, які дозволили здійснити боротьбу 

проти закритих привілейованих корпорацій, заснувати представницькі 

муніципальні уряди замість закритих органів, усунути надуживання у церковній 

адміністрації, подолати монополії в торгівлі, обмежити тривалість робочого дня 

для дітей і жінок, а згодом й для всіх робітників, забезпечити охорону здоров’я на 

виробництві [69, с. 679-681]. Брінк зазначає, що перфекціоністська логіка була 

закладена в обґрунтування необхідності розширення виборчого права за рахунок 

надання таких прав спочатку середньому класу, згодом робітничим, селянам та 

пізніше жінкам, засудити інститут рабства, покращувати умови виробництва, 

забезпечити обов’язкову середню освіту всім громадянам, створити рівні умови для 

можливості обдарованій молоді отримати вищу освіту, відстоювати цінності 

культурних благ, гуманітарних наук, інтелектуальної праці, отже, всім речам, які 

далеко не завжди мають позитивні економічні ефекти [346, с. 73-74, 80].  

І через століття, вже на початку ХХІ ст. ідеї етичного перфекціонізму в 

аспекті участі індивіда у спільних справах та спільних проектах, спрямованих на 

спільне благо, не втрачають свою значущість. Сучасний американський філософ, 

представник етики чесноти Роберт Адамс робить акцент на тому, що вся людська 

діяльність залежить від здібностей та інтересів, які набуваються винятково в 

процесі спільної діяльності, що має внутрішню цінність, а не є лише сумою 

значимих благ для окремих осіб чи груп. Така внутрішня цінність виявляється у 

захопленні спільною справою, відданості їй, ентузіазмі тих, хто приймає в ній 
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участь.  Як вже було зазначено, ще за часи античності яскравим прикладом такої 

спільної справи вважалася дружба, яка надає можливість відчути всю яскравість та 

багатство особистісних відносин, які ґрунтуються на взаємоповазі, щирості, 

доброзичливості. Однак, бути гарним другом, за Адамсом, означає й те, що гарний 

друг цінує дружбу як самоцінне благо, яке хоче плекати та підтримувати [333, с. 

90]. Незважаючи на те, що дружба є втіленням міжособистісних відносин, її можна 

розглядати і як спільну справу, оскільки її цінність залежить від всіх учасників 

таких відносин, від їхньої готовності турбуватися один про одного незалежно від 

ступеня виявленості власних чеснот.  

Схожу позицію висловлює видатний сучасний канадський філософ Чарльз 

Тейлор, який вслід за Аристотелем демонструє специфіку спільного блага на 

прикладі відносин дружби, кохання, сутність яких полягає в тому, що вони існують 

не просто для тих, хто вступає в ці відносини, а в тому, що «для гарних відносин 

необхідно, щоб вони спільно сприймалися як гарні. Благо дружби передбачає не 

лише спільне розуміння, але й розуміння того, що воно є благом. Взаємне кохання 

містить спільне почуття того, що воно значить для нас... І такі блага ми знаходимо 

не лише в інтимному житті. До них належать будь-які відкриті, рівні відносини» 

[296]. Екстраполяція таких відносин на інші реляційні ролі дозволяє побачити, що 

бути гарним другом має схожість із тим, як бути гарним колегою, гарним 

командним гравцем, гарним громадянином, гарним наставником, гарним 

сім’янином, оскільки всі ці відносини формуються у межах певних спільних справ 

[333, с. 90].  

Відповідно, людина, яка демонструє відданість спільній справі, набуває 

високої оцінки та заслуговує не лише на схвалення, але й на вдячність з боку інших 

людей, якщо така спільна справа є бажаною та необхідною для всіх, покращує стан 

інших, є виразом поваги чи прив’язаності до інших [333, с. 91], сприяє 

благополуччю інших, поважає та підтримує права інших. Участь в таких справах 

збільшує можливості долучення до різноманітних благ, які закладають фізичну 

основу людського блага, будучи певними засобами для досягнення більш 
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комплексного стану благополуччя, що вбирає в себе інші важливі компоненти, 

зокрема можливості вдосконалення.  

Тому уявлення про благо спільної діяльності відображає не лише його 

інструментальну цінність, але й ще самоцінну, цікаву саму по собі діяльність, що 

передбачає певне прагнення до вдосконалення безвідносно до міркувань 

корисності. І це дає підстави Адамсу стверджувати, що саме спільні проекти та 

спільні справи є втіленням такої захопливої та ціннісно значущої діяльності, що 

може знаходити свою реалізацію в політичній практиці, майже у всіх видах 

професійної організаційної діяльності, в різноманітних колективних 

соціокультурних проектах, комунікативних практиках, які долучають людину до 

культури [333, с. 88]. Відповідно, якщо певні практики не підтримуються 

спільними діями учасників, такі практики просто починають втрачати свою 

ціннісну значущість для всіх і перестають бути спільним благом. 

Таким чином, мотивами для участі в спільних справах можуть бути не лише 

власні інтереси, але й повага до власного вибору й зобов’язань щодо інших людей, 

так і повага до вибору та зобов’язань партнерів по проекту [333, с. 93]. І зазвичай, 

це не є конкуруючими мотивами, оскільки вони не спрямовані на власне 

благополуччя учасників спільної дії. В такому сенсі можна говорити про те, що 

рушійною силою спільних проектів постає відданість спільній справі, учасники 

якої є однодумцями, які усвідомлюють важливість цієї спільної мети. Тому 

практичний інтерес  являє не лише досягнення спільної мети, але й можливість 

створення союзів з іншими людьми для майбутніх проектів. Отже, за Адамсом,  

таке соціальне партнерство надає не лише більше можливостей  для ефективного 

та продуктивного досягнення спільних цілей, але й можливості вдосконалення  

індивідуальних та громадянських чеснот [333, с. 94]. Конкретні перспективи 

соціального партнерства буде докладніше розглянуто в підрозділах 7.1 та 7.3. 

дисертаційної роботи. 

Отже, саме перфекціонізм дозволяє зрозуміти, чому  індивід не буде обирати 

«машину насолоди» Роберта Нозіка [214, с. 68-71] (про яку ще буде йтися в 

наступному розділі), чи гедоністичні можливості «Дивного нового світу» Олдоса 
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Хакслі, тому що для індивіда важливою є самореалізація, проживання свого 

власного життя, а не отримання насолоди або матеріального добробуту як 

самоцінності. І це означає, що держава не повинна вирішувати за громадян, що для 

них є благом, а лише створювати умови, які покращували б можливості громадян 

здійснювати вільний вибір цілей свого життя та самостійно його організовувати 

[346, с. 87].    

Незважаючи на переконливість пояснень причин моральнісної дії з позицій 

етики чесноти, вони наражалися на критику з боку представників деонтологічної 

та консеквенціалістської етики. Зокрема, критиці підлягають наступні моменти. 

По-перше, перфекціоністська сутність моральнісної дії дає можливості для сумніву 

в тому, що сприяння благу іншого або спільному благу є самоцінним актом, радше 

його слід розглядати як засіб самовдосконалення індивіда. А так, мотив діяти в ім’я 

блага інших чи спільного блага не є доволі сильним унаслідок його 

інструментальності в такій диспозиції між індивідуальним та спільним благом [173, 

c. 289].  

По-друге, етика чесноти не має міцного фундаменту, оскільки заснована на 

якостях характеру мораль є не лише результатом свідомих дій суб’єкту, але й 

результатом тих чинників, що позначаються  як «моральна вдача» та не залежать 

від свідомих зусиль індивіда. Такими чинниками, за Т. Нагелем, є психологічні 

властивості та природні здібності індивіда, певні об’єктивні випадкові обставини, 

наслідки попередніх дій та проектів [203, с. 177]. А це означає, що вимога сприянню 

благу іншого та спільному благу не може набувати повної сили, коли індивіди 

потрапляють в ситуації, які для них не є підконтрольними та не залежать від їх 

вольових зусиль [173, c. 289].  

По-трете, етику чесноти звинувачують в нездатності надавати чіткий 

алгоритм прийняття рішення у складних ситуаціях, що виникають в професійній 

діяльності, через нездатність до кодифікації моральних вимог. Така нездатність 

випливає через те, що етика чесноти прагне надати відповідь на питання «якою має 

бути людина?», а не на питання «що вона мусить робити?». Хоча тут варто 

зазначити, що основні принципи моральної дії, що обґрунтовує деонтологічна та 
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консеквенціалістська етика, залишаються доволі абстрактними, щоб врахувати всю 

складність та унікальність практичної діяльності, а переліки моральних вад 

особистості, які артикулює етика чесноти, дозволяють зробити висновки про те, 

чого не можна робити [375].  

 

2.2. Етичний сентименталізм: роль морального почуття в спрямованій 

на спільне благо діяльності 

Ренесанс етики чесноти, що відбувається останні 40 років, демонструє три 

шляхи її розвитку. По-перше, можна спостерігати модифікації аристотелевої етики. 

По-друге, з’являються компаративні дослідження, в яких здійснюються звернення 

до східних традицій етики чесноти в її конфуціанській, буддистській та індуїстській 

інтерпретаціях [286, 377]. По-третє, відбувається нове прочитання текстів 

філософів-сентименталістів, зокрема Ф. Хатчесона, Д. Г’юма, Ф. Ніцше, Дж. 

Мартіно [355, с. 2-3; 375], яке відкриває можливості для з’ясування ролі та 

значущості моральних почуттів в доброчесній діяльності, спрямованій на благо 

інших та спільне благо.  

Історія етики засвідчує, що перші спроби концептуально обґрунтувати ідею 

спільного блага як мету моральної діяльності у зв’язку із «досконалими» і 

«недосконалими» правами, з яких випливають моральні вимоги забезпечення 

досягнення спільного блага, здійснилися у шотландській філософії XVIII ст. у 

межах такого напряму як «етичний сентименталізм». Звернення до праць Френсіса 

Хатчесона, Джеймса Мартіно, Генрі Сіджвіка, Адама Сміта, в яких 

обґрунтовувалася концепція морального почуття, дозволить простежити шляхи 

формування ідеї спільного блага. Сучасні зарубіжні дослідники (Р. Брандт, А. 

Броді, Д. Едмондс, Д. Кауппінен, Р. Краут, Л. Свендсен, П. Сінгер, М. Слоут, М. 

Терещенко), а також дослідження пострадянських філософів (Р. Г. Апресяна, О.В. 

Артем'євої, А.В. Прокоф'єва) дозволяють з’ясувати потенціал етичного 

сентименталізму не лише в поясненні можливостей дій, спрямованих на спільне 

благо, але й у вирішенні гострих моральних проблем сучасності.   
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На противагу теоцентричній релігійній етиці, яка виводить моральні вимоги 

із трансцендентного божественного джерела, та раціоналістичній етиці, яка убачає 

джерело моральної нормативності в розумі, етичний сентименталізм як варіант 

етики чесноти моральну поведінку пов’язує із особливою «природньою» емоцією, 

або «моральним почуттям». У новочасовому сентименталізмі, зокрема у варіації  

його найяскравішого представника Френсіса Хатчесона, моральне почуття 

тлумачилося у двох сенсах. З одного боку, воно пояснювалося як когнітивно-

оціночна здатність людини сприймати добро та зло, як «передвизначена здатність 

нашого духу сприймати приємні або неприємні ідеї дії, коли вони надані нашим 

спостереженням, що передує будь-яким думкам про вигоду або втрати, які 

випливають з них для нас самих» [315, c. 144]. Така здатність тлумачилася як 

природна та інстинктивна, і за аналогією із фізичними здібностями позначалася як 

«почуття» в протиставленні розуму. Але оскільки моральне почуття фіксує та 

оцінює моральні якості та явища, які надалі ретельно аналізуються розумом [347], 

воно є не фізичним, а інтелігібельним. Більш широкий контекст новочасової етики 

дозволяє побачити схожість «морального почуття» та «census communis» Ентоні 

Шефтсбері, теоретичного предтечі Хатчесона, а також вже існуючої на той час 

цілої традиції «common sense», що випливала із розглянутого у попередньому 

підрозділі «фронезиса», який може тлумачитися як «спільне почуття», «здоровий 

глузд», «розсудливість», «благорозумність», «здатність розрізнення відчуттів та 

їхнього узагальнення в єдиному уявлені про об'єкти, на основі чого людина може 

розрізняти в них благе та зле і приймати рішення про необхідні та належні дії», на 

що звертає увагу Р. Апресян [13, c. 187; 172, с. 108].  

З іншого боку, моральне почуття визначається як мотивація, яка спричинює 

дію, спрямовану на спільне благо. Такі етичні емоції та афекти, як-от любов, 

співчуття, гуманність, подяка, турбота про благо інших, захопленість їхнім щастям 

[315, c. 134] є спонукальними мотивами вчинків, спрямованих на інших людей. За 

Хатчесоном, в моральній мотивації найважливішою є любов-доброзичливість, 

оскільки всі інші моральні емоції та чесноти, що мотивують на досягнення 

спільного блага, є її похідними. Визначальними ознаками цієї емоції-мотиву є те, 
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що вона спонукає людину до турботи про інших та корисні для суспільства дії; є 

безкорисливою та первинною щодо будь-яких міркувань особистого інтересу та 

зисків; має всеохоплюючий характер [315, c. 147, 159, 187]; не залежить від якостей 

інших суб’єктів, на які вона націлена (доброзичливість є цінною щодо хороших 

людей, так і до ворогів) [315, c. 173]; є непідкупною, незалежною від релігії, 

майбутніх винагород, схвалення або покарання, звичаю, освіти, патріотизму, 

честолюбства, природної прихильності [315, c. 138-144, 204-211]; не викликається 

вольовими зусиллями, і це не дозволяє маніпулювати цим почуттям, змушуючи 

себе або будь-кого відчувати почуття на замовлення [315, c. 133, 147; 172, с. 108-

109]. 

Саме цей другий бік морального почуття дозволяє побачити його близькість 

до ідеї «common sense» (англ.) чи «census communis» (лат.), лише у ширшому 

понятійному тлумаченні, ніж «здоровий глузд» чи «благорозумність», оскільки ці 

україномовні поняття не відображають глибинні смисли, що англійською мовою 

буквально означають «загальне поняття», «спільний розум», «спільна думка», 

«спільне почуття», «почуття спільності». Звернення до праці О. Артем’євої, в якій 

досліджувалася еволюція поняття «здорового глузду», але без аналізу етичної 

спадщини Ф. Хатчесона [28, c. 202-221], дозволяє переконатися в тому, що 

«моральне почуття» як «всезагальна схильність до доброзичливості по відношенню 

до навіть найвіддаленіших представників людського роду» [315, c. 200] є дійсно 

спільним, оскільки воно притаманне всім людям, об'єднує людей, поділяється усіма 

через спільність людської природи та спільність соціального життя, і в такому сенсі 

воно є нормальним на противагу безумству та психічній патології [172, с. 109]. 

Отже, специфічними рисами морального почуття є: а) особлива 

інтелігібельність як здоровий глузд чи благорозумність, що визначає необхідність 

вчинків або оцінює їх; б) мотиваційна сила, яка спрямовує індивіда на спільне 

благо; в) всезагальність та характерність для всіх нормальних людей, що закладає 

підґрунтя спільного життя; г) автономність морального почуття у сприйнятті, 

оцінюванні та у мотивації індивіда на благо інших та спільне благо, що є 
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свідченням свободи, незалежності та самостійності індивіда в суспільних 

відносинах [172, с. 109]. 

Важливо, що Хатчесон в обґрунтуваннях морального почуття зафіксував 

деякі моменти, які надалі знайшли свій розвиток у протилежних етико-

нормативних програмах – в етичному консеквенціалізмі та в деонтологічній етиці. 

Вважається, що уперше «моральну арифметику» [42, c. 23] ввів в науковий обіг для 

розрахунку правильності дії засновник утилітаризму І. Бентам в роботі «Вступ до 

основ моральності та законодавства» (1789 р.). Проте доволі складну формулу 

«загального закону для обчислення моральності будь-яких дій» [315, c. 178] можна 

знайти в праці Хатчесона «Дослідження про походження наших ідей краси і 

чесноти» (1726 р.), в якій він намагався зафіксувати залежності, з одного боку, між 

такими властивостями індивідів, як-от чесноти, самолюбство, доброзичливість, 

особистим та спільним благом; з іншого боку, з такими властивостями індивідів, 

як-от ненависть, злоба, зневага до спільного блага. Проте, у 4-му виданні зазначеної 

книги у 1738 р. «обчислення моральності» були вилучені автором [315, c. 267; 172, 

с. 109].  

Другий важливий момент, що знайшов свій подальший розвиток в 

деонтологічній етиці, пов'язаний з автономією індивіда. Хатчесон обґрунтував 

автономію морального почуття, з огляду на емпіричний моральний досвід, і 

оскільки критерії оцінювання явищ та дій таке почуття містить саме в собі, воно є 

автономним. Через шістдесят років в етиці І. Канта автономність вже постає 

властивістю волі, яка сама собі задає принцип дії через підпорядкування 

моральному закону, який знаходить своє обґрунтування в розумі [12, c. 259-271]. 

Очевидно, що методології обґрунтувань  автономії волі та почуття є різними, проте 

їх поєднує спільний момент: незалежність та самостійність індивідів мають 

доповнюватися нормативним змістом для упередження будь-яких форм свавілля. 

Тому етичний сентименталізм та деонтологічна етика потребували розробки 

типології моральних обов'язків із корелятивною ієрархією цінностей для 

підсилення зобов’язуючої сили діяльнісної турботи про благо інших та спільне 

благо [172, с. 109-110].  
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Варто зазначити, що у новочасовій соціальній етиці на початку XVIII ст. вже 

склалися певні традиції розрізнення природних прав й обов'язків. В опорі на 

традицію застосування стоїчних термінів «належне», «морально-правильне», 

«досконалі обов'язки», а також теорії природного закону Гуго Гроція і Самуеля фон 

Пуфендорфа, які відрізняли досконалі й недосконалі здатності та права [235, с. 134-

137], Хатчесон відтворив вже усталену схему моральних велінь та моральних прав. 

Хатчесон стверджував, що досконалі права як вимоги того, що у підсумку буде 

сприяти спільному благу, забезпечують саме існування суспільства: «Права, 

названі досконалими, є настільки необхідними для блага суспільства, що 

всезагальне порушення їх зробило б людське життя нестерпним... Здійснення цих 

прав у кожному випадку схиляється до спільного блага або безпосередньо, або 

сприяючи вигоді, яка не приносить шкоди будь-якій частині суспільства» [315, c. 

242]. У списку досконалих прав Хатчесона виявляються: право на життя, на 

предметні результати своєї праці, права спрямовувати свої дії на досягнення 

спільного блага або нешкідливого власного блага тощо [315, c. 242]. Звідси логічно 

випливає обов’язок підтримки та захисту таких прав, а у разі їх порушення та 

причинення шкоди виникає право на війну, покарання винних для відшкодування 

збитків й гарантій недопущення таких дій у майбутньому [172, с. 110].  

Недосконалі права, за Хатчесоном, кардинально не змінюють, а лише 

покращують існування суспільства: «Ці права сприяють поліпшенню і збільшенню 

певного блага в будь-якому суспільстві, але не є абсолютно необхідними для 

запобігання всезагального нещастя» [315, c. 244]. Застосування ж сили для 

реалізації таких прав позбавляє дію морального виміру та може призвести до 

більшого зла, ніж просто порушення цих прав. До переліку недосконалих прав 

Хатчесон відніс права всіх людей на певні послуги, які не будуть обмежувати тих, 

хто їх надає, права бідних людей на отримання благодійної допомоги від багатих, 

право на відповідну подяку та ін. [315, c. 244; 172, с. 110]. 

Отже, Хатчесон зафіксував нормативну силу спільного блага як регулятивної 

ідеї, що набуває статусу загального закону для всіх. Як зауважував інший яскравий 

представник етичного сентименталізму А. Сміт у своїй реакції на етику Хатчесона, 
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що «ніхто і ніколи не сумнівався в тому, щоб те, що спрямоване на спільне благо 

людського роду, не було б морально добрим» [279, c. 292]. Проте сучасні для нього 

дискусії артикулювали практичне питання опору або не спротиву чинній владі у 

разі зневаги до прав громадян, зокрема обговорювалося питання: чи буде сліпе 

підкорення владі більшим лихом, ніж тимчасовий спротив [279, c. 292]. Важливо, 

що зазначене питання не позбавлене своєї гостроти і сьогодні, зокрема в реаліях 

нашої країни. У медійному просторі деякими громадянами періодично 

висловлюються сумніви щодо правильності подій останніх років в Україні, мовляв, 

якби не було б активного протистояння владі взимку 2013-2014 року, то унаслідок 

і не було б масштабного кровопролиття і такого тривалого трагічного конфлікту на 

Донбасі та окупації Криму [172, с. 111]. Оцінка цих подій є непростою, і тому часто 

слугує інструментом політичних маніпуляцій, але у всякому разі загострює 

конфлікт між основними принципами консеквенціалізму (максимізація спільного 

блага та мінімізація шкоди) та деонтологічної етики (непорушність моральних прав 

особистості та автономія суб’єкту). Отже, колізія практичної діяльності 

наражається на проблему її оцінювання та наступної корекції дії, зокрема, через 

неспроможність надати таку однозначну оцінку унаслідок колізійності самих 

теоретико-етичних обґрунтувань.  

В зробленому Хатчесоном розмежуванні прав та обов’язків щодо сприяння 

спільному благу істотним є те, що по-перше, досконалі права є більш значущими 

для досягнення цілей суспільства, ніж недосконалі, оскільки вони є умовами 

існування та виживання суспільства. По-друге, здійснені без інституційного тиску 

з боку держави недосконалі права не лише сприяють досягненню спільного блага, 

але й надають можливості для ініціативної індивідуально-перфекціоністської дії 

громадянам. Тим самим, недосконалі права є більше значущими для оцінювання 

міжособистісної взаємодії, оскільки вони мінімізують егоїстичні мотиви і 

спрямовують дію на благо інших, і така дія постає достеменно доброчесною. По-

третє, реалізація досконалих прав дозволяє застосування примусу з боку 

суспільства в певних нормативних рамках. Реалізація недосконалих прав, зі свого 
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боку, гарантується не силою, а лише індивідуальною доброчесністю і моральними 

якостями моральних суб'єктів [315, c. 245-246; 250-252; 87, c. 140-150; 172, с. 111]. 

Закінчуючи розгляд основних ідей Хатчесона, пов’язаних із спільним благом, 

необхідно визначити їхні сильні і слабкі сторони не лише з огляду на їх внесок у 

розвиток етичної думки, але й спроможності етичного сентименталізму відповідати 

на запити сьогодення. Безумовною заслугою шотландського філософа можна 

вважати те, що він, по-перше, концептуально обґрунтував новий прогресивний 

образ моралі автономного самовизначення людини, яка може мати незалежні та 

автономні моральні судження й мотиви. У такий спосіб пояснена мораль краще 

відповідала запитам часу, ніж теологічна християнська етика [172, с. 111].  

По-друге, концентрація на моральному почутті як пізнавальній спроможності 

та афективній мотивації дозволила Хатчесону змістити фокус уваги з «людини 

Моралі» метафізичної етики, яка прагне підносити реальну людину до висот 

умоглядних моральних абстракцій, на живу конкретну «моральну Людину». І ця 

людина здорового глузду, за визначенням О. Артєм’євої «не є “чистим розумом”, 

не є ноуменальним суб'єктом, що споглядає абсолютні істини, а є реальною 

людиною, включеною усіма своїми почуттями, усім своїм єством в дійсний світ – 

світ природи, міжособистісних відносин, соціальності, культури» [28, c. 220]. Отже, 

Хатчесон обґрунтував концепт моралі як феномену, уплетеного у «живу тканину 

людських відносин», що спрямовує суб'єкта на сприяння благу інших та 

досягнення спільного блага [172, с. 111].  

По-третє, Хатчесон заперечив обґрунтовану Б. Мандевілем, Т. Гоббсом, Ф. 

Ларошфуко новоєвропейську парадигму моралі егоїзму, яка виводила цілі та 

мотиви людських вчинків із міркувань своєкористя. Схвалення безкорисливої 

доброчесної поведінки або осуд егоїстичних вчинків відбувається мимовільно і 

дорефлексивно, і такі оцінки передують міркуванням користі. Захоплення, 

прагнення до наслідування, любов, ненависть, відраза виникають з першого 

погляду, без особливих вагань та роздумів [315, c. 137]. Безкорисливі мотивації в 

певних вчинках виявляються з очевидністю, що знімає підозри в їх егоїстичності, 

та навпаки, ті вчинки, в яких виявляється мотив себелюбства, відразу втрачають 
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видимість доброзичливості [315, c. 137, 148]. Важливим є й те, що Хатчесон 

запропонував нежертовну концепцію доброзичливості, оскільки його теоретичний 

образ моралі не змушував слідувати спільному благу на шкоду власним цілям, і 

допускав, що себелюбство і доброзичливість спільно можуть мотивувати до 

однакових дій [315, c. 170-173; 172, с. 111-112].  

Іншою знаковою фігурою в етичному сентименталізмі ХІХ ст. є невідомий на 

пострадянському просторі, але зробивший вагомий внесок в розвиток 

західноєвропейської етики британській моральний філософ Джеймс Мартіно. В 

аналізі історії європейської етики (Платон, Аристотель, Декарт, Спіноза, 

шотландська філософія), який був презентований в роботі «Типи етичних теорій», 

він уперше надав ґрунтовну типологію спонукальних причин дії, пов’язаних із 

чуттєвою природою людини. Всі види таких мотивів Мартіно поділяв на чотири 

групи: propensions – схильності, пристрасть (натуральна пристрасть, сильні 

бажання, жага, завзяття, тваринна спонтанність); passions – пристрасні прагнення, 

палке захоплення (антипатія, страх, злість); affections – емоційні переживання 

(батьківські та соціальні почуття, співчутливість); sentiments – почуття 

(здивування,  захопленість, шанобливість, благоговіння) [388, c. 135-167]. При 

цьому всі ці різноманітні спонукальні мотиви різною мірою опосередковуються 

свідомістю. Низка з них є первинним, ірраціональним поривом, що запускає дію; 

вторинні причини опосередковані самосвідомістю, яка спирається на аналіз досвіду 

індивіда та спонукає до повтору таких дій [388, c. 167].  

Послідовно розглянувши специфіку всіх мотивів крізь призму первинності та 

вторинності, їхнього взаємозв’язку та їхньої моральної значущості [388, c. 189-

266], Мартіно запропонував наступну ієрархію спонукальних причин від 

найнижчих до найвищих. Це – 1) вторинні пристрасні прагнення – схильність до 

осуджування, уїдливість, мстивість, підозріливість; 2) вторинні натуральні 

пристрасті та сильні бажання – жага лінощів, чуттєві задоволення; 3) первинні 

натуральні схильності – сильні бажання; 4) первинні тваринні схильності – 

спонтанні дії; 5) користолюбство як усвідомлена жага отримання зисків; 6)  

вторинні емоційні переживання поблажливого співчуття; 7) первинні палкі 
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захоплення та прагнення – острах, антипатія, ресентимент; 8) казуальні зусилля 

(casual energy) – властолюбство, амбітність, свободолюбство; 9) вторинні почуття 

– тяжіння до вдосконалення; 10) первинні почуття здивування та захопленості; 11) 

первинні емоційні переживання – батьківська та соціальна прив’язаність, 

великодушність та вдячність; 12) первинні співчуття та співстраждання; 13) 

первинне почуття шанобливості та благоговіння [388, c. 266].  

Відповідно, за Мартіно, дія буде вважатися морально правильною, коли вона 

скерована вищими спонукальними причинами, на вершині ієрархії якої 

знаходяться мотиви шанобливості та благоговіння, що пояснюється, насамперед, 

релігійністю етичних поглядів філософа. Конфлікти між двома конкуруючими 

причинами можуть розв’язуватися в апеляції до вищих почуттів. Але як помічав 

приблизно в той самий час інший британський моральний філософ Генрі Сіджвік  

у своїй відомій праці «Методи етики», конфлікти мотивів та обов’язків можуть 

бути вирішені лише в апеляції до таких сильних почуттів як всезагальна 

доброзичливість (з якої випливає вдячність, дружба, філантропія, добросовісність, 

доброта, чемність, люб’язність, шанобливість, вірність) [426, c. 253-263] та 

справедливість [425, c. 264-294], місце яких в типології Мартіно не визначене. 

Отже, головним висновком модерного етичного сентименталізму було те, що 

фундаментальним та універсальним «внутрішнім» мотивом дії, спрямованої на 

благо інших та спільне благо, є почуття доброзичливості. Попри всю привабливість 

обґрунтувань моральнісної дії, спрямованої на благо іншого та спільне благо, варто 

зосередити увагу на можливих запереченнях. По-перше, незважаючи на те, що 

здавалося б, схвалення і засудження як вияви морального почуття є очевидними, 

переживання суб’єктів може видозмінюватися залежно від характеру та якості 

суб’єктів, на які це почуття спрямоване. Переживання схвалення співчуття є 

відмінним від схвалення мужнього та героїчного, або переживання засудження 

жаху жорстокості є відмінним від презирства боягузтва [279, c. 313-314]. Отже, 

моральне почуття як інструмент етичного оцінювання немає чіткої об'єктивної 

міри в оцінюванні предметів та явищ [172, с. 112]. 
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По-друге, незважаючи на те, що моральне почуття є всезагальним, його 

конкретні прояви у своєму розмаїтті засвідчують широку варіативність, що 

загрожує суб'єктивністю оцінювання, неможливістю «надати однаковий масштаб 

для доброго і злого, і одна людина абсолютно не може через своє почуття 

висловити судження, обов'язкові для інших» [120, c. 266, 267]. Інакше кажучи, 

моральне почуття не здатне набувати всієї повноти об'єктивної належності, а так, 

не може бути об’єктивним моральним законом [120, c. 253; 172, с. 112]. 

По-третє, хоча доброзичливість обґрунтовується сентименталістами як 

всезагальне моральне почуття, що спрямовує на спільне благо, і Хатчесон зокрема 

поширював його не лише на все людство, але й на «мислячих агентів», які можуть 

жити на віддалених планетах [315, c. 161], практика міжлюдської взаємодії 

засвідчує, що турбота про благо іншого знаходить своє втілення здебільшого в колі 

близьких – сім'ї, друзів, колег завдяки емоційній упередженості почуття 

доброзичливості. І як зазначає М. Терещенко, «ентропійний закон зменшення 

рушійної сили робить його непридатним для обґрунтування насправді всезагальної 

моралі, яка є причетною до будь-якої людини» [298, c. 63]. Поготів, якщо 

нужденний не знаходиться поруч, буквально є невидимим, то й емоційний імпульс 

доброзичливості у потенційного благодійника чи рятувальника буде настільки 

малим, що не призведе до благодіяння. Зазначену проблему сьогодні активно 

обговорюють етики консеквенціалістського напряму, ілюструючи прикладом, мов 

більшість людей не замислюючись стрибнули би у воду для врятування потопаючої 

дитини, проте не всі індивіди відповідають на листи благодійних організацій про 

допомогу людям з іншого боку Землі. І як засвідчують численні дослідження, 

моральні рішення щодо благодійності значною мірою визначаються здатністю 

індивіда ідентифікувати людей, на адресу яких має відбутися ця дія [328, c. 185-

186]. Оскільки немає гарантії рівної участі та турботи про благо незнайомців, це 

може виявлятися несправедливим щодо сторонніх людей, а так, є підстави 

стверджувати, що дієвішою буде партикулярна мораль емоційної прив’язаності та 

прихильності до конкретних людей, аніж універсальна безпристрасна 

доброзичливість [172, с. 112].  
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І нарешті, почуття доброзичливості не гарантує здійснення доброчесного 

вчинку. Досвід ХХ ст. засвідчив, що за певних соціальних умов почуття 

доброзичливості може послаблюватися і нівелюватися. Людина, яка зазвичай не є 

байдужою до горя іншого, в певних обставинах може поводитися пасивно та 

байдуже спостерігати за злочином, або навіть діяти деструктивно по відношенню 

до інших [298, c. 65]. Так, біографічні описи особистостей нацистських злочинців 

(А. Ейхмана, коменданта Освенціма Р. Гесса, коменданта Собібора і Треблінки Ф. 

Штангля) засвідчують те, що абсолютно нормальні в психіатричному сенсі 

індивіди не лише не розуміли значущості своєї ролі у злодіяннях, але й намагалися 

пояснити свою відданість моральним принципами, обурювалися прикладами 

невиправданої жорстокості серед бранців та щиро співчували німецьким солдатам, 

вимушеним безпосередньо брати участь у вбивствах [267, c. 192-212; 172, с. 113]. 

Докладніше такі інверсії моральної свідомості та деструктивність поведінки буде 

розглянуто в підрозділі 5.3 дисертації. 

Проте, дослідження сучасного французького філософа Мішеля Терещенка та 

американського психолога Філіпа Зімбардо демонструють, що незважаючи на 

жахливі злодіяння та вражаючі масштаби пасивності спостерігачів злодіянь, 

завжди знаходилися люди, які робили благодіяння. Терещенко наводить приклади 

героїчних вчинків під час Другої світової війни, коли М. та А. Трокме, Дж. 

Перласка, Р. Валенберг під загрозою власної смерті врятували тисячі євреїв [298, с. 

205-220]. Зімбардо наводить численні приклади героїзму в боротьбі з апартеїдом, 

під час сучасних війн, протистоянні тероризму, в активному спротиві 

пригнобленню та несправедливості заради себе та заради інших [107, с. 657-679]. І 

таке благодійне втручання в ситуацію часто здійснюється майже миттєво, без 

тривалих роздумів, з усвідомленням неможливості займати безпечну позицію 

простого спостерігача завдяки мимовільному афективному почуттю обов'язку 

щодо тих, хто потребує допомоги, переживаючи свою допомогу як щось 

самоочевидне та природне, як неможливість вчинити інакше. При цьому прийняття 

на себе відповідальності за іншого не означає самозречення та самопожертву, 

навпаки, це є актом набуття всієї повноти своєї особистості. Отже, багатий 
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історичний матеріал, численні експериментальні дослідження, що здійснюються в 

галузі психології моралі, засвідчують практичну спроможність етичного 

сентименталізму [172, с. 113; 151]. 

Однак, як демонструє досвід, героїчні жертовні вчинки все-таки є радше 

винятком в житті, і здебільшого здійснюються в пограничних ситуаціях 

морального вибору, коли відбувається буквальний вибір між життям і смертю. У 

повсякденному житті може і не виникати потреби у героїчній моралі. Проте, як 

засвідчують дискусії серед сучасних представників етики чесноти, артикуляція 

такого мотиву не означає, що моральною є лише дія, скерована винятково високим 

мотивом безкорисливої доброзичливості. Морального схвалення може здобувати 

дія, яка водночас є вмотивованою доброзичливістю щодо іншого та турботою про 

підтримку власного благополуччя. А це означає, що доброзичливість слід 

розглядати, по-перше, в комплексі з іншими мотивами та чеснотами, що дозволяє 

виявляти варіації альтруїзму, зокрема, нежертовну доброзичливість; по-друге, 

враховувати зовнішні обставини вчинку та унікальність ситуацій, в яких 

опиняється людина. Звісно, така контекстуальність може підривати 

універсальність морального почуття, але таке пояснення дії крізь призму 

доброзичливості залишається життєздатним і привабливим, оскільки орієнтує 

людину на вихід за межі своїх егоїстичних бажань та уподобань. 

Одним із способів осмислення такої неуніверсальної, партикулярної 

доброзичливості є етика турботи, яка виникає у межах сучасної етики чесноти. 

Висхідною точкою цього напряму досліджень постала робота Керол Гілліган 

«Іншим голосом», в якій американська психологиня моралі пояснює відмінності 

сприйняття моральних актів чоловіками та жінками та стверджує, що чоловіки 

сприймають мораль крізь призму прав, справедливості та автономії, а жінки – крізь 

призму турботи, взаємозв’язку з іншими та відповідальності [66, c. 352-371]. Інша 

дослідниця турботи американська філософиня Нел Ноддінгс мотивацію щодо 

сприяння благу іншого бачить в тому, що турбота про іншого здатна проявляти 

мультиплікативний ефект в досягненні благополуччя більшості людей, ніж якщо 

кожна людина турбувалася б винятково про своє благополуччя. Тому доброчесна 
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турбота про іншого містить в собі і турботу про себе в аспекті морального 

вдосконалення, і ті дії, які знаходять внутрішній баланс такої різновекторної 

турботи [415]. 

Однак мораль, заснована на універсальній доброзичливості чи партикулярній 

турботі містить в собі проблему її практичного застосування в процесі прийняття 

морального рішення. Справа у тому, що низка дилемних ситуацій не може знайти 

однозначного розв’язання в логіці етики чесноти через складність виявлення 

справжніх достеменних мотивів дії, навіть якщо людина апелює до доброчесності 

своїх намірів та має щирі переживання за іншого. Тут класичною ілюстрацією буде 

проблема евтаназії, коли родичі мусять приймати рішення щодо смертельно хворої 

людини, вітальні функції якої підтримуються штучно. Людина, що приймає 

рішення, має враховувати не лише свою прихильність та любов до хворого, але й 

розглядати можливі негативні наслідки пролонгації життя, яка може приносити як 

і пролонгацію страждання, так і матеріальні втрати.  

Навряд чи можна відмовитися на цій підставі від етики чесноти на користь 

консеквенціалізму, оскільки схожу проблему оцінки морального вчинку можна 

побачити в аналізі достеменності наслідків дії, чи були вони результатом свідомої 

дії, чи результатом збігу різноманітних обставин за наявності навмисно шкідливого 

наміру. Радше варто розглядати аргументи етики чесноти та консеквенціалізму в 

якості паралельних, аніж контрадикторних, оскільки в оцінюванні вчинку слід 

брати до уваги як мотиви, так і наслідки. Консеквенціалізм мотивів як нова 

модифікація етичного консеквенціалізму (про цей напрям буде йтися в підрозділі 

3.3) концентрує увагу безпосередньо на наслідках, але опосередковано бере у 

розрахунок мотиви суб’єкта. З іншого боку, етика чесноти прямо фокусується на 

внутрішніх мотивах дії, але із опосередкованим урахуванням наслідків дії. І як 

зазначає М. Слоут, обидва ці підходи в кожній конкретній ситуації можуть 

паралельно вирішувати моральні питання [433, c. 223]. 

Огляд проблематики сучасної етичної літератури дозволяє стверджувати, що 

етичний сентименталізм не втрачає сьогодні своєї актуальності [401]. Сучасні 

етичні дискусії містять низку теоретико-нормативних питань, пов'язаних з роллю 
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емоцій та моральних почуттів у формуванні морального судження  та прийнятті 

морального рішення [255, c. 417-425; 206], що призводить до ренесансу етичного 

сентименталізму в галузях психології моралі, метафізики та епістемології [381]. 

Найцікавіші дискусії розгортаються в галузі етико-прикладних досліджень. 

Сучасне вивчення альтруїстичних форм поведінки спонукають до ревізії етичного 

сентименталізму, тим самим увага приділяється не лише практичній потребі 

культивування доброзичливості [344, c. 138-148], але й навпаки необхідності її 

приборкування для ефективного досягнення цілей порятунку життів інших людей 

(військова та тактична медицина зокрема) [385]. В дискусіях ставиться питання про 

можливості застосування безпристрасного та процедурно обмеженого насильства 

в практиках покарання [385]. Питання благодійності, а саме добровільної чи 

обов'язкової підтримки соціально-корисних практик та інститутів викликають 

дискусії серед прихильників етичного сентименталізму і утилітаризму, оскільки 

наріжною проблемою у виборі адресату допомоги є, з одного боку, вимоги 

неупередженості в максимізації спільного блага, і з іншого боку, її дієвою 

запорукою є емоційні прив’язаності благодійника [429; 172, с. 113-114; 151].  

 

2.3. Етика комунітаризму: спільне благо як засада єдності та ідеал 

доброго і гідного життя громадян  

Як вже було зазначено, спроби концептуалізації спільного блага мають 

тривалу та суперечливу історію, але враховуючи всю складність його визначення, 

мислителі переважно сходяться у тому, що спільне благо є організуючим 

принципом громадянського та політичного життя. В даному контексті під 

політичним життям мається на увазі «найвища форма спільного життя людей, якої 

можуть прагнути більшість індивідів» (В. Кімліка) [124, с. 382]. Під громадянським 

життям тут розуміється спільне життя громадян у певних формах поза-родинної та 

до-політичної асоціації, яка виходить за межі сімейної лояльності та не потребує 

державного примусу (Ф. Петтіт) [225, с. 408], та яке демонструє «відданість 

громадян такому суспільству, в якому здійснюється прагнення до гідного життя» 

[124, с. 385].  
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Звернення до традиції осмислення спільного блага в етиці Аристотеля, 

Цицерона, до християнської концепції спільного блага, міркувань критиків ідеї 

спільного блага (А. Ренд, Ф. Гайек та ін.), дискусій між представниками 

лібералізму та комунітаризму (Д. Белл, А. Етціоні, Е. Макінтайр, М. Сендел, Ч. 

Тейлор та ін.), а також до робіт сучасних етиків (Е. Енском; О. Артем’євої, А. 

Прокоф’єва) та досліджень в галузі політичної філософії (В. Кімліка, Ф. Петтіт) 

дозволить виявити актуальні обґрунтування спільного блага в просторі 

політичного та громадянського життя, що здійснюються у межах етики чесноти. 

Хоча давньогрецька етика була індивідуалістичною в тому сенсі, що 

розглядала пошуки правильного життя в перспективі життя індивіда, втім, антична 

філософія сформувала засади соціальної етики, наріжним каменем якої постала 

ідея спільного блага. В інтерпретації Платона індивід здатний наблизитися до 

індивідуального блага – щастя, коли реалізовує справедливість, яка власне є 

втіленням спільного блага [226, с. 393]. Аристотель так само підкреслював 

тотожність індивідуального та спільного життя: «Якщо щастям повинна вважатися 

блага діяльність, то й загалом для будь-якої держави, та зокрема для кожної 

людини, найкращим життям буде діяльнісне життя… Зрозуміло, що найкраще 

життя для кожної людини окремо та для держави загалом повинно бути 

однаковим» [26, с.651]. Слідуючи логіці Стагірита, Марк Тулій Цицерон визначав 

державу або народ через спільне благо: «Народом є не будь-яке об’єднання людей, 

зібраних разом у будь-який спосіб, це є об’єднання багатьох людей, пов’язаних між 

собою згодою у питаннях права та спільністю інтересів» [318, с. 39]. Отже, античні 

філософи вважали, що на шляхах до блага індивід не має відчувати напруги між 

індивідуальним та суспільним. 

Західноєвропейська християнська етика вслід античній традиції розглядала 

та й сьогодні розглядає державу як сукупність людей, об’єднаних прагненням до 

спільного блага. Зрозуміло, що середньовічна етика привнесла концептуальні зміни 

в тлумачення блага. По-перше, джерело спільного блага пов’язується не із 

чеснотами, а з Богом. По-друге, в християнській етиці загострюється відмінність 

між діями в ім’я власного блага індивіда, яке часто є похідним від егоїстичних 
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прагнень гріховної людини, та  праведними діями, що пов’язані із в служінням Богу 

та спільному благу.  

Така християнська концепція спільного блага в ХХ ст. з певним 

корегуванням була закладена в основу соціальної доктрини католицької церкви. 

Суспільне життя у всіх його проявах (від родини та різноманітних соціальних груп  

й економічних підприємств до держав, народів та націй) є можливим, якщо буде 

ґрунтуватися на спільному благові, витоки якого беруть свій початок в гідності, 

рівності та єдності всіх людей [131, с. 111]. Спільне благо тут розуміється як 

«сукупність суспільних умов, які дозволяють найповніше і найшвидше досягти 

сповнення як окремої людини, так і суспільства» [131, с. 111]. Отже, суспільна 

діяльність набуває морального виміру тоді, коли вона спрямована на реалізацію 

спільного блага, яке є неподільним, а його створення та збереження є можливим 

лише спільними зусиллями. Змістовно спільне благо пов’язується із захистом миру 

та порядку, розподілом влади, охороною довкілля та забезпеченням прав людини 

не лише своїх співгромадян, але й всіх представників людства та майбутніх 

поколінь [131, с. 112]. Звідси випливає універсальний обов’язок всіх представників 

людства та держави сприяти досягненню та розвитку спільного блага у всій його 

повноті. Оскільки держава може гарантувати можливості єдності та 

організованості суспільства, завданням політичних інститутів є гармонізація 

партикулярних інтересів різноманітних груп та справедливе забезпечення 

громадян матеріальними, культурними та духовними благами [131, с. 113-114]. 

Таким чином, спільне благо в сучасній християнській етиці поєднує 

трансцендентний вимір, де кінцевою метою людського існування є Бог, та 

світський, де метою є досягнення благополуччя та реалізація прав людини. 

В середині ХХ ст. відбувся спровокований британською філософинєю 

Елізабет Енском [329] аристотеліанський поворот в етиці, який призвів до появи 

неоднорідного інтелектуального явища, представленого різними дослідницькими 

напрямами, які продовжували традиції етики чесноти [240]. Висловлюючи 

критичні зауваження щодо деонтологічної та консеквенціалістської етики, Енском 

не запропонувала власної концепції етики чесноти, але вказала шляхи її 
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відродження для того, щоб повернути моралі змістовність та конкретність, 

повернути в етичний дискурс поняття «неправдивого», «непристойного», 

«несправедливого» тощо [329, с. 79]. На її думку, такий оновлений спосіб 

осмислення моральних проблем має спиратися не на теоретичні універсальні 

істини та універсальні норми, а здійснюватися в опорі на «фронезіс».  

Сучасна етика чесноти своє призначення вбачає у проясненні умов, за яких 

людина здатна відповідати на головне етичне питання «як слід жити?» як у 

перспективі усього життя, так і в конкретних ситуаціях. І в такому сенсі етичне 

питання вже звучить не лише «якою має бути людина, щоб бути гарною 

людиною?» [136, с. 68], але й «якими мають бути суспільні інститути, щоб 

суспільство було добрим?». Отже, на рівні соціальної взаємодії йдеться про цілі 

сучасних інститутів, сутність спільної діяльності та соціальних практик, а також 

необхідність культивування гідних визнання та шанування якостей суб'єктів, що 

здійснюють цю діяльність, і доброчесністю суспільства загалом. Отже, на 

противагу формальній і процедурній консеквенціалістській та деонтологічній етиці 

сучасна етика чесноти та комунітаристські концепції благого життя, що з неї 

витікають, зосереджують свою увагу на просторі моралі, який виходить за межі 

формальних норм та законів. При цьому етика чесноти, за баченням Е. Енском, не 

відмовляється від норми, вона радше вбачає норму в наборі чеснот, які дозволяють 

людині проявляти активність в мисленні, приймати практичні рішення в різних 

сферах [329, с. 85] та реалізовувати своє призначення в соціальних практиках. Всі 

сучасні неоаристотелівські теоретичні концепції оперують поняттями, які 

описують ідеал «благого життя» (Good Life) або «доброго та гідного життя» та 

конкретні чесноти з метою прояснення питань моральної поведінки в опорі на 

телеологічний стандарт оцінювання вчинків та об'єктивну концепцію блага 

Аристотеля. 

Практична значущість етики виявляється завдяки відновленню телеології як 

спрямованості на благу мету, за рахунок якої уможливлюються обґрунтування і 

упорядкування соціальних норм та цінностей. Отже, етика чесноти зосереджується 

не на принципах, нормах і правилах вчинків, а на людському характері та чеснотах, 
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що уможливлюють здатність людини проживати добре та гідне життя, єдність і 

цілісність якого задається вищої метою – телосом як благом. Саме тому 

неметафізична телеологія одного із найяскравіших представників сучасної етики 

чесноти Елесдеа Макінтайра спирається на поняття «практика», «наративна єдність 

життя», «традиція». При цьому під практикою ним розуміється «будь-яка 

послідовна і комплексна форма соціально встановленої спільної людської 

діяльності, сенс якої полягає в реалізації благ, внутрішніх до неї» [146, с. 278], які 

визначають самоцінність цих практик та можливості постійного вдосконалення. 

Обґрунтування єдиного соціально-телеологічного стандарту в межах суспільства 

дозволяє вибудовувати ієрархії різноманітних практик [192, с. 33].  

На індивідуальному рівні ієрархизація практик здійснюється індивідом в 

рефлексії щодо наративної єдності його особистого життя, на соціальному рівні – 

на тлі конкретних традицій суспільства. І тут, за Макінтайром, чесноти є якостями, 

необхідними для досягнення благ, «внутрішніх щодо людських практик», а також 

є якостями, «що сприяють благу цілого життя» та «пов’язуються з пошуком блага 

для людських істот, концепція якого може бути розроблена та збережена лише в 

неперервній соціальній традиції» [146, с. 404-405]. І оскільки осмислення цілей 

власного життя є неможливим у відриві від конкретних спільнот (починаючи з 

родини, закінчуючи державою), в яких формується ідентичність, тому чесноти, 

покликані підтримувати соціальні відносини в межах різноманітних соціальних 

практик, утримуючи зв’язки між минулим, теперішнім та майбутнім [146, с. 326-

327]. Схожу позицію займає й Х. Арендт, яка каже про вплетеність індивіда у вже 

існуючу систему соціальних відносин, в «тканину міжлюдських зв’язків», яка 

впливає на реалізацію цілей індивідів [21, с. 229]. 

Отже, в етиці чесноти мораль постає певним інструментом, що дозволяє 

людині гідно жити в конкретиці різноманітного і мінливого світу. При цьому 

моральним суб'єктом, за визначенням О. Артєм’євої є «тілесна, не тільки розумна, 

але й чуттєва істота, ідентичність якої значною мірою визначена історією, 

культурою, суспільством і більш вузькою спільнотою, якій вона належить, а також 

її численними різноманітними зв'язками з іншими людьми» [29, с. 442]. 
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Соціальні практики, в які вписаний індивід,  ґрунтуються на певних благах та 

самі породжують блага, встановлюють стандарти та правила, згідно з якими має 

здійснюватися рух до блага. Індивід, що входить в таку практику, повинен 

усвідомлювати авторитет таких стандартів і згідно з ними здійснювати оцінювання 

своєї діяльності. Чесноти як набуті моральні якості дозволяють реалізовувати 

«внутрішні блага» практик, які не пов’язані із вигодою, привласненням та 

володінням. Ознаками «внутрішніх благ» практик є те, що вони є специфічними 

саме для цих практик, здобути їх можна лише в процесі невпинного вдосконалення 

індивіда під час діяльнісного перебування в цій практиці. І важливим моментом є 

те, що досягнення цих благ спряє вдосконаленню всієї спільноти та суспільства 

загалом [29, с. 282-283]. Це дозволяє зробити висновок про те, що такі «внутрішні 

блага» практик є спільним благом. І докладніше про реалізацію таких «внутрішніх 

благ» політичної, економічної та соціокультурної практик буде йтися в 5, 6, 7 

розділах дисертації. 

 Але незважаючи на зазначену позицію, деякі філософи вважають, що 

нормативний статус спільного блага не є очевидним і відповідно заперечують його 

з позицій крайнього індивідуалізму. Підставою для цього були зміни соціально-

політичного та економічного життя, що відбувалися за часи становлення 

капіталізму. Ще А. Сміт у своєму класичному дослідженні добробуту народів 

доводив, що індивід, який максимізує свою особисту вигоду, скерований 

«невидимою рукою» ринку, чим ефективно сприяє сумарному зростанню багатства 

суспільства. Егоїстично налаштовані індивіди реалізують свої корисні прагнення 

на ринку, пропозиція врівноважується попитом, і як результат відбувається 

ефективне досягнення економічних цілей. Зростання добробуту громадян у своїй 

сукупності призводить до процвітання суспільства без посередництва держави та її 

інститутів: чим заможнішими будуть ставати індивіди, тим заможнішим буде 

суспільство [280]. Спроби ж держави втручатися в такий процес, спрямовувати 

індивідів до спільних цілей призводять до протекціонізму та патерналізму, що 

може розглядатися першим кроком на шляху до тоталітаризму та рабства. На таку 

небезпеку в ХХ ст. вказували критики адміністративно-планової економіки (Ф. 
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Гайєк, Л. Мізес), фіксуючи те, що коли держава здійснює пряме втручання в 

економічні процеси, вона дозволяє собі здійснювати контроль і інших сфер 

суспільства, тим самим відбувається утиск індивідуальних свобод та автономії 

індивідів, а це вже є сутнісною рисою не просто «планового суспільства», але й 

соціалізму, комунізму та фашизму [314, с.76-86].   

Яскравий критик ідеї спільного блага, альтруїзму та колективізму, провідна 

представниця лібертаріанства Айн Ренд заявляла, що «не має такої реальної 

сутності як “суспільство”, суспільство – це набір особистостей, а це означає, що 

якісь люди (більшість або певна група, яка проголосить себе представниками 

суспільної волі) мають етичне право домагатися всього, що вони забажають, а всі 

інші люди будуть етично зобов’язані витрачати своє життя на забезпечення бажань 

цієї групи» [264, с. 15]. Звідси випливає, що ситуативна більшість людей буде 

завжди нав’язувати силою як політичним засобом всім громадянам «гуманітарні» 

проекти під гаслом спільних цілей та спільного блага. Але філософиня визнає, що 

не беручи до уваги контекст, таке спільне благо є бажаним і необхідним, 

наприклад, безплатна медицина, освіта, боротьба з бідністю, містобудування, 

розвиток науки та мистецько-творчої діяльності.  

Однак, якщо брати до уваги весь контекст соціальних практик, постає 

зрозумілим, що фінансування цих проектів здійснюється за рахунок грабунку тих, 

хто заробляє; засобами досягнення такого спільного блага постають безцінні життя 

людей, насильно «обрані» владною елітою для втілення цих суспільних проектів, 

але яких будуть поневолювати, приносити в жертву спільному благу їхню 

професійну честь, свободу, кар‘єру, життя [263, с. 105-109]. І тому крізь низку 

художніх [260, 261, 262] та філософських текстів Ренд проходить думка, що «кожна 

людина є самоціллю, а не засобом для досягнення чиїхось цілей чи забезпечення 

добробуту інших, а це означає, що вона має жити винятково заради самої себе, не 

жертвуючи собою заради інших та іншими заради себе. Жити заради себе – означає 

вважати вищою моральною цінністю досягнення власного щастя» [264, с. 32]. Тому 

найважливішим моральним принципом, за Ренд, постає «егоїзм» – досягнення 

власного благополуччя та турбота про власні інтереси [224, с. 283]. 
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Критиками ідеї спільного блага постають так звані «ліві», які вважають, що 

заклики слугувати «батьківщині» покликані приховати класову нерівність, щоб 

керувати суспільством. Але, як помічає один із засновників сучасного 

комунітаризму американський соціальний філософ Амітаї Етціоні, зловживання 

поняттями є спільною долею будь-якої переконливої концепції, і в такій логіці 

слідує поставити під сумнів поняття раціональності, науки, спільноти, оскільки їх 

так само може «приватизувати» якась частина суспільства для використання у 

своїй ідеології у партикулярних цілях [359, с. 6].  

Дискусії щодо цілей, сутності та призначення сучасних соціальних практик 

(політики, економіки, сфери культури), своє загострення знайшли у «суперечці 

лібералів та комунітаристів», теоретичним підґрунтям якої постала опозиція 

«процедурної етики» (деонтологічної) і «субстанціалістської етики» (етики 

чесноти). Незважаючи на інструментальну значущість таких практик, 

представники етики чесноти зосереджували увагу на їхніх внутрішніх цінностях, і 

це надає підстави вести мову про кращі способи організації доброго та гідного 

життя [192, с. 33].   

Комунітаристські пошуки кращого облаштування соціально-політичного та 

громадянського життя виникли як критична реакція на теорії лібералізму та 

практику неоліберальної економіки. Комунітаризм як інтелектуальне явище (Р. 

Белла, М. Волцер, Е. Макінтайр, М. Сендел, Ч. Тейлор та ін.) зростав на ґрунті 

традиції пуританських спільнот, а його ідейними джерелами постали аристотелева 

етика чесноти та гегелівська ідея «субстанційної моральності», складником якої є 

«громадянське суспільство, об’єднання членів як самостійних, одиничних у 

формальній, у такий спосіб, всезагальності на засадах їхніх потреб та через 

правовий устрій в якості засобу забезпечення безпеки осіб і власності та через 

зовнішній порядок для їхніх особливих та спільних інтересів» [62, с. 481]. Сьогодні 

все частіше можна почути заяви, які озвучують М. Веласкес, К. Андре, Т. Шанкс, 

М. Мейер: «ми стоїмо перед вибором такого суспільства, де люди приносять 

скромні жертви заради спільного блага, або іншого сумнівного суспільства, де 

групи егоїстично захищають свої власні вигоди» [448]. Тим самим, такі заклики 
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передбачають переорієнтацію фокусу етичних обґрунтувань політичних програм з 

провідної у другій половини ХХ століття «етики прав особистості» до «етики 

спільного блага» [11, с. 373; 192, с. 33]. 

На противагу комунітаристам індивідуалістично налаштовані ліберали (Р. 

Дворкін, В. Кімліка, Т. Нагель, Р. Нозік, Дж. Ролз та ін.) в обґрунтуванні засад 

кращого соціального устрою виходять з двох підстав: по-перше, з гоббсівського 

варіанту методичного індивідуалізму та інструментального раціоналізму, по-друге, 

з кантівської деонтологічної етики, у центрі якої є принципи розумності, свободи 

та універсалізації принципів моралі, справедливості зокрема. Ліберали 

стверджують, що гідне та добре життя має дві умови: по-перше, воно повинно 

відповідати внутрішнім ціннісним переконанням індивіда, по-друге, такі 

переконання мають критично осмислюватися індивідом і не бути нав'язаними 

ззовні. А так, добре життя постає можливим завдяки свободі, яка є необхідною для 

формування, усвідомлення та критичного ставлення до переконань. Цьому 

сприятиме свобода освіти, інформації, художньої творчості та інші свободи, 

оскільки саме вони дозволяють висловлюватися про те, що є благом. Державна 

політика повинна бути нейтральною щодо індивідуального вибору доброго життя, 

і як зазначає В. Кімліка, «державна нейтральність є просто ідеєю про те, щоб не 

було громадського ранжирування цінності різних (поважаючих справедливість) 

способів життя» [124, с. 284]. Проте, ідея спільного блага є наявною в 

обґрунтуваннях ліберальної політики, оскільки дії держави спрямовані на сприяння 

інтересам членів суспільства шляхом об'єднання сумісних з принципами 

справедливості різних уподобань громадян. Оскільки визначальним пунктом 

розмислів лібералів є процедури прийняття рішень, які дозволяли б примирювати 

конкуруючі вимоги індивідів, тому Ч. Тейлор таку теоретичну модель лібералізму 

називає «процедурною» [192, с. 33].  

Інша низка концепцій сформована у річищі лібертаріанської теорії прав (Р. 

Рейган, М. Тетчер; І. Берлін, Ф. Гайєк, Р. Нозік, М. Фрідман), що базується на 

концептах «власності індивіда на самого себе» [291, с. 74-93; 46, с. 55] та 

«необтяженого Я» [124, с. 287-297], що є проявом крайньої форми індивідуалізму 
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та атомізму. Тут роль держави в політиці є мінімальною та зводиться винятково до 

функцій захисту приватної власності й підтримки миру. Відповідно, лібертаріанці 

вважають неприпустимими будь-які форми патерналізму, використання 

примусової сили закону в просуванні концепцій благого життя, неприйнятним є й 

перерозподіл доходів, оскільки тим самим держава буде порушувати права особи. 

Нормативним висновком цієї концепції «нейтралістської держави» є заборона 

будь-яких форм рабства, зокрема примусової праці, підвищення податків, 

обов'язковості підтримки нужденних з боку багатших, щасливіших та талановитих 

членів суспільства. Проте в суперечках про репродуктивну свободу, 

трансплантацію, евтаназію, регуляцію «сексуальної моралі» концепція «власності 

на самого себе» викликає певну занепокоєність, оскільки інструменталізує 

особистість, морально знецінюючи її [192, с. 33]. 

Отже, представники лібертаріанізму висловлюються проти ідеї спільного 

блага на тій підставі, що вона несе загрози правам особистості та меншинам. Тому 

лібертаріанізм закликає уникати формулювання єдиної концепції блага, оскільки за 

цим вбачається небезпека виникнення спокуси урядів щодо примусу громадян до 

служіння спільному благу, що несе загрозу становлення авторитаризму та 

нівелювання головної цінності лібералізму – свободи. Дійсно, надмірне втручання 

держави в приватні справи громадян та криміналізація тих видів діяльності, яка 

може контролюватися самими громадянами, а також надмірне застосування 

насилля державними інститутами (поліція, армія, пенітенціарна система) породжує 

небезпеки державної регуляції в реалізації політики державного патерналізму. Це 

створює умови для зловживання владою, представники якої мають спокуси 

використовувати своїх громадян не лише заради спільного блага, а заради інтересів 

провладних чиновників. І такі загрози зловживань не можуть зніматися винятково 

апеляцією до чесноти тих, хто представляє державні інститути. Тому дебати про 

спільне благо доповнюються риторикою прав людини, які власне й порушуються 

державними регуляторами завдяки авторитету влади, прикриваючись «спільним 

благом». Як наслідок дискусій щодо прав людини відбувається законодавче 

закріплення таких базових свобод та заборон їх порушувати з одночасним 
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урівноваженням необхідності дій в ім’я спільного блага або спільних інтересів. І 

тому низка свобод громадян може обмежуватися заради спільного блага громадян, 

зокрема такі прояви свободи слова, які можуть розцінюватися як погрози, образи, 

наклеп, підбурювання.  

З огляду на це, А. Етціоні як виразник ідей комунітаризму стверджує, що 

«здоровим суспільством слід вважати таке суспільство, в якому процвітають як 

соціальні чесноти, так і права особистості» [331]. Етціоні підсумовує висновки 

комунітаристів щодо такого співвідношення та пропонує низку критеріїв, які 

дозволяють витримати баланс між вимогою спільного блага та непорушності прав 

людини. По-перше, обмеження приватного життя з боку держави дозволяється 

лише тоді, коли загроза безпеки громадян є доведеною та не підлягає сумніву. По-

друге, у разі неможливості іншими способами реалізувати спільне благо, необхідно 

мінімізувати втручання в приватність особи (наприклад, для проведення наукових 

медичних досліджень максимально прибирати особисту інформацію 

піддослідних). По-третє, якщо використовуються заходи з обмеження 

конфіденційності, слід їх робити мінімально нав’язливими, не  використовувати 

надмірні засоби контролю тоді, коли можна обмежитися певними процедурами 

(наприклад, заради безпеки пасажирів водії громадського транспорту підлягають 

медичному огляду згідно із стандартною процедурою). По-четверте, у разі 

неможливості уникати обмеження недоторканності приватного життя особи варто 

брати до уваги ще й побічні ефекти від таких дій з метою їхньої мінімізації [359, с. 

4]. Використання зазначених критеріїв дозволить здійснювати корегування 

суспільно необхідних дій, найбільш оптимально балансуючи між правами людини 

та вимогами спільного блага.  

Повертаючись до питання формування уявлення про добре життя та власне 

благо, з позицій комунітаризму, така здатність не є результатом винятково 

саморефлексії, можливість самовизначення виявляється лише в певному 

соціальному середовищі. Як зазначає Ч. Тейлор, «я визначаю, хто я, шляхом 

визначення позиції спілкування – у своєму родоводі, в соціальному просторі, в 

географії соціальних статусів та функцій, у моїх близьких стосунках з тими, кого я 
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люблю, а також, що особливо важливо, у просторі моральної та духовної орієнтації, 

у межах яких здійснюються мої найважливіші, визначальні відносини» [295, с. 54]. 

Отже, особливе «відчуття спільного життя», за М. Сенделом, породжує уявлення 

про власне і спільне благо, а також певні обов’язки – солідарність, відданість 

спільноті, патріотизм, гордість та сором, колективну відповідальність щодо членів 

спільноти, «разом з якими ми поділяємо певну історію» [291, с. 264]. 

Прибічники комунітаризму виходять із того, що спільнота завжди має 

ґрунтуватися на ціннісному фундаменті, на комплексі спільних цінностей та 

визначень того, що є добрим та поганим, а так, за Етціоні, «справедливе суспільство 

вимагає такий устрій, який є пов’язаним з моральнісними цінностями його членів» 

[331].  І якщо соціальний порядок в тоталітарному суспільстві заснований на 

примусі влади, в ринково-орієнтованому ліберальному суспільстві – на законах 

ринку та ринкових механізмах, то в комунітаристському суспільстві забезпечується 

за допомогою моральнісних механізмів. Отже, комунітаризм стверджує такий тип 

суспільства, який не відстоює абсолютний пріоритет спільного блага перед 

індивідуальним благом, але  забезпечує збалансованість цінностей завдяки 

наявності критерію оцінювання та стандарту – спільного блага. І таке суспільство, 

за визначенням А. Етціоні, вимагає, по-перше, опертя не на закон, а на освіту, 

переконання, віру, моральний діалог; по-друге, визначення комплексу 

основоположних цінностей, які приймалися б всіма без нав’язування; по-третє, 

відсутність всеосяжної ідеології чи релігії, які можуть заважати розгортанню 

свободи особистості [331].  

Тейлор вказує на те, що засадою вільного недеспотичного справедливого 

устрою в суспільстві є ідентифікація громадян, в основі якої знаходиться міцний 

зв'язок між громадянами, визнання спільної долі, спільна справа та громадянські 

чесноти [297, с. 232-233]. І така комунітаристська солідарність підтримує свободу 

в термінах участі та самоуправління («управляти та бути під управлінням означає, 

що хоча б інколи правителі – це “ми”, а не лише “вони”) [297, с. 244], створює 

мотивацію для самообмежень та активного протистояння  порушникам суспільних 

норм. Таким чином, спільне благо мислиться комунітаристами як концепція 
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доброго та гідного життя, що визначає спосіб життя не лише індивіда, але й 

спільноти. В такому сенсі спільне благо є стандартом, із яким вивіряють життя 

члени спільноти [124, с. 287], і відповідно, якщо таке життя індивіда не відповідає 

цьому стандарту, перфекціоністська держава повинна здійснювати коректні 

заходи, для того щоб протистояти такому вибору громадянина. 

У зв’язку із цим виникає важливе питання визначення громадянських чеснот 

та умов їхньої реалізації в контексті «політики спільного блага». Як зазначає В. 

Кімліка, для суспільства, орієнтованого на ідеали громадянського республіканізму 

як варіанту комунітаризму, важливим є набір із чотирьох груп чеснот: класичних 

етичних чеснот (мужність, справедливість, вірність та ін.), соціальних чеснот 

(незалежність, неупередженість, взаємна повага, порядність та ін.), економічних 

чеснот (етика праці, здатність відсувати на майбутнє насолоди, адаптація до 

швидких змін, самозабезпечення); політичних чеснот (поважати права інших, 

готовність вимагати того, що може бути оплаченим, здатність оцінювати та 

контролювати якість роботи органів державної влади, готовність брати участь в 

публічних дебатах, в яких висуваються розумні політичні вимоги) [124, с. 368-385]. 

Культивація цих чеснот та їхня підтримка з боку спільноти дозволяє не лише 

створювати міцний зв'язок між громадянами, але й збільшувати можливості 

взаєморозуміння та емпатії, тим самим попереджуючи можливі негативні ефекти 

соціальної взаємодії. Тому громадянські чесноти мають підтримуватися та 

заохочуватися в інструментальному сенсі для того, щоб не відбулося виродження 

ліберальної демократії в тиранію чи релігійно-націоналістичний фанатизм, а в 

ширшому аристотелевому сенсі тому, що сутнісна природа людини виявляється 

саме в соціально-політичному житті. Однак зобов’язання активної участі громадян 

в громадянському житті не можливе суто законодавчим шляхом, оскільки це 

суперечить сутності моральної дії та доброчесності. Тому комунітаристи 

зосереджуються на тому, щоб визначити соціальні інститути та практики, які здатні 

виховувати громадянські чесноти, та обґрунтувати заходи щодо підтримки таких 

інститутів. Ринок як економічний інститут заохочує громадян до самостійності, 

ініціативності, відповідальності. Добровільні асоціації громадян – церкви, 



      107 
 

волонтерські та благодійні організації, профспілки культивують взаємну допомогу, 

готовність діяльнісної допомоги нужденним. Культурні інститути, зокрема 

інститути освіти виховують у громадян критичне мислення та здатність до емпатії, 

дозволяють дізнаватися про різні погляди на гідне життя та формувати свої 

судження відносно того, що є цінним і важливим. І докладніше питання розвитку 

культури громадянськості в контексті соціальних практик та державної підтримки 

інститутів, що її культивують, буде розглянуто в 5, 6 та 7 розділах дисертації. 

Оскільки спільне благо знаходить своє втілення в різних ціннісних формах 

спільного життя, комунітаристський етико-політичний проект передбачає 

розробку «політики спільного блага», спрямованої на захист та підтримку певних 

спільнот. При цьому спільне благо постає основою соціальної єдності різних 

спільнот, оскільки воно змістовно відображає спільний спосіб життя, спільний 

спосіб дій та значень, на що вказує Тейлор [297, с. 231]. Такі спільноти можуть 

формуватися у різний спосіб. По-перше, це засновані на спільній території місцеві 

спільноти. Політика захисту таких спільнот пов'язана із підтримкою участі їх 

представників у вирішенні важливих питань місцевого самоврядування (створення 

можливостей протистояти сумнівним будівельним проектам, здійснення контролю 

над закриттям чи приватизацією підприємств, лобіювання інтересів місцевих 

компаній та ін.) [341; 192, с. 33]. 

По-друге, це засновані на спільній історії та спільній мові «спільноти 

пам'яті», члени яких намагаються зрозуміти перспективи майбутнього в аналізі 

досвіду минулого. Політичні заходи захисту таких спільнот, здебільшого 

етнокультурних груп, пов'язані з політикою націоналізму, громадянського 

республіканізму та мультикультуралізму [341; 192, с. 33]. 

По-третє, це засновані на довірі, кооперації, альтруїзмі групи спільної 

діяльності або особистої взаємодії, члени яких схвалюють політичні заходи, 

спрямовані на підтримку сім'ї шляхом ускладнення процедури розлучення, 

створення сприятливих умов для виховання дітей завдяки оптимізації робочого 

графіка та певних заходів, спрямованих на підсилення лояльності робочим місцям 

та ін. [341; 192, с. 33]. 
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Зазначені дискусії між лібералами та комунітаристами неминуче 

породжують проблему сумісності вимог універсальної етики прав та 

справедливості «для всіх» з цінностями партикулярної етики добра «для нас» [11, 

с. 373]. Згідно з традиціями ліберальної думки, справедливість означає повагу щодо 

свободи вибору. При цьому в лібертаріанській інтерпретації (Ф. Гайєк, Р. Нозік, М. 

Фрідман) свобода вибору здійснюється в умовах вільного ринку, в ліберально-

егалітаристській інтерпретації вибір принципів справедливості здійснюється в 

умовах гіпотетичної ситуації рівності перед «запоною незнання» (Дж. Ролз). В обох 

цих концепціях ігнорується моральна цінність та гідність цілей соціальних 

практик, а також їхній зміст та значущість для індивіда і суспільства загалом. 

Очевидно досягти справедливого суспільства неможливо, якщо в суспільстві не 

будуть відбуватися колективні роздуми про сенс благого життя, гідність, визнання, 

повагу, честь та відданість спільним цілям та спільному благу, громадянські 

чесноти [192, с. 34]. 

Тому на противагу ліберальній концепції комунітаристи підтримують 

аристотелеву телеологічну концепцію справедливості, яка вимагає обов’язкового 

врахування мети та ціннісної значущості соціальної практики, в яку 

інкорпорований член суспільства. Така концепція справедливості є аретологічною, 

оскільки враховує особливості діючих індивідів та їхні здібності, які дозволяють у 

найкращій спосіб досягати власну мету та спільні цілі [291, с. 314]. І таке 

тлумачення справедливості сьогодні має надзвичайну значущість. По-перше, етика 

чесноти надає інструментарій для оцінювання центральних суспільних практик: 

державних інститутів безпеки, інститутів соціального захисту та допомоги, 

інститутів освіти та культурних інститутів загалом. По-друге, в умовах 

поступового зникнення інститутів, які колись культивували громадянські чесноти, 

зростання розриву між бідними та багатими громадянами, зниження якості 

культурних благ, все більшої актуальності набувають потреби культивування 

солідарності та почуття спільності. Отже, М. Сендел перспективи зміни ситуації 

вбачає у послідовній реалізації «політики спільного блага», спрямованої на 

реконструкцію інфраструктури громадянського життя [291, с. 217-244]. На відміну 
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від політики «нейтральності» така «політика спільного блага» може бути 

обнадійливою основою справедливого суспільства, оскільки постійне залучення 

громадян до дискусій про нагальні моральні питання, а також до спільних справ і 

спільних проектів не може не актуалізувати особливу моральну чутливість, що, 

безумовно, буде слугувати культивації громадянських чеснот [192, с. 34]. 

Отже, звернення до сучасних дискусій, ініційованих суперечкою лібералів та 

комунітаристів, дозволяє побачити важливість проблематики спільного блага як 

для етичної теорії, зокрема етики чесноти та деонтологічної етики, так і для 

вирішення проблем сучасних соціальних практик. Ідея спільного блага надає 

можливості відобразити повноту моральних цілей і цінностей соціальних практик, 

а також якостей, необхідних учасникам таких практик та членам спільнот.  

ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ 

Хоча представники етики чесноти доволі часто апелюють до спільного блага, 

в їх текстах немає чіткої концептуалізації  цієї ідеї. Проте уважне прочитання робіт 

як античних, так і сучасних авторів дозволяє визначити основні сутнісні риси 

спільного блага та з’ясувати його роль в практично-діяльнісному житті. 

Дослідження проблематики спільного блага зумовило звернення до античних 

джерел етики чесноти, основними поняттями якої є благо, чеснота та фронезіс. 

Саме ці поняття дозволяють визначати цілі людського життя, можливості його 

змінювати на краще, розкривати індивіду свій потенціал в процесах 

самовдосконалення завдяки практичній мудрості.  

Для з’ясування сутності спільного блага було здійснено звернення до різних 

перфекціоністсько-орієнтованих підходів у межах етики чесноти, зокрема до її 

евдемоністичного та неевдемоністичного варіантів. Евдемоністичний варіант 

етики чесноти (Аристотель) ідею спільного блага пов’язує із перфекціоністською 

доброчесною діяльністю індивіда на шляхах до щастя як мети життя, досягнення 

якого можливе лише в контексті взаємодії з іншими людьми, в досягненні власного 

блага, блага інших та спільного блага. Орієнтація на спільне благо, що виявляється 

в різних модусах спільної діяльності (дружба, родинні відносини, економічна та 
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політична діяльність) дозволяє індивіду осмислювати власні цілі, проявляти 

доброзичливість по відношенню до інших, постійно практикуватися в чесноті, тим 

самим досягати щастя в процесі самовдосконалення. Отже, спільне благо є умовою 

досягнення власного блага та складником перфекціоністської діяльності.    

Зазначено, що неевдемоністична етика чесноти, яка зосереджує увагу на 

«внутрішній силі та гідності» індивіда, моральнісну основу спрямованої на благо 

іншого та спільне благо дії пов’язує із: а) самоконтролем, вмінням перевершувати 

себе (Платон); б) самодостатністю та помірністю у власних бажаннях, що здатні 

викликати надлишок благ, які великодушно та щиро передаються іншим в дар (Ф. 

Ніцше); в) стійкістю та самовпевненістю тих, хто переживає біду, і тим самим 

викликає повагу та бажання допомагати їм (М. Слоут); г) самоповагою, яка може 

діяльнісно екстраполюватися на іншого (Д. Парфіт). Отже, спільне благо як благо 

інших може реалізовуватися завдяки безкорисливій налаштованості індивіда на 

іншого, яка є проявом його самодостатності, гідності та «внутрішньої сили». 

З’ясовано, що в соціальному просторі діяльність, спрямована на 

самореалізацію та вдосконалення індивіда як члена спільноти чи громадянина, 

постає можливою завдяки свободі у її різних вимірах: свободі від примусу, 

автономії суб’єкта та свободі участі у спільних справах заради спільного блага (Т. 

Грін). І саме таку свободу має підтримувати держава, використовуючи заходи 

«державного перфекціонізму». Зазначається, що «внутрішня цінність» спільної 

діяльності знаходить свій вираз в особливих внутрішніх станах її учасників – 

ентузіазмі, захопленості справою, готовності до взаємної допомоги та реалізації 

своїх обов’язків, відданості спільним цілям (Р. Адамс, Ч. Тейлор). Такі 

переживання сприяють вдосконаленню індивідів в їхніх інституційних ролях у 

професійній діяльності, в політичній практиці та спільних соціокультурних 

проектах. Отже, реалізація спільного блага в спільних справах сприяє 

самореалізації та вдосконаленню індивідів в різних амплуа. 

Водночас були висловлені сумніви щодо внутрішньої цінності спільного 

блага та блага інших в контексті перфекціоністського обґрунтування, оскільки їхня 

реалізація є радше інструментальним засобом для досягнення вищого блага – 
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самовдосконалення. Проблема застосування перфекціоністсько-визначеної 

концепції спільного блага в аналізі конкретних ситуацій та у плануванні 

майбутньої дії полягає у нездатності передбачити та враховувати ті чинники, які не 

залежать від самого діючого суб’єкта.    

Інший ракурс інтерпретації ідеї спільного блага в етиці чесноти було 

продемонстровано в аналізі етичного сентименталізму, предметом дослідження 

якого постає моральне почуття як основа моралі. Моральне почуття мислилося як 

когнітивно-оціночна здатність індивіда сприймати благо та як емоція-мотив, 

завдяки якій відбувається моральна дія (Ф. Хатчесон, Е. Шефтсбері). Виявлені 

сутнісні риси морального почуття (інтелегібельність, мотиваційна сила, що 

запускає в дію спрямований на благо іншого та спільне благо вчинок, 

безкорисливість, всезагальність, автономність) дозволяє побачити його схожість із 

«фронезісом» і зрозуміти його як об’єднуючий людей чинник, оскільки таке 

почуття поділяється всіма людьми. Таким чином, спільне благо та благо інших 

може досягатися завдяки моральному почуттю, квінтесенцією якого є 

доброзичливість, яка притаманна всім та об’єднує всіх людей.   

З’ясовано, що досягненню спільного блага та реалізації спільних цілей, 

згідно із поясненнями сентименталістів (Ф. Хатчесон), мають сприяти моральні 

права та моральні обов’язки, низка з яких є «досконалими» (права на життя, 

результати праці, дотримання договорів), оскільки забезпечують саме існування 

суспільства, і з огляду на це для реалізації яких допускається застосування сили з 

боку суспільства. Низка моральних прав і обов’язків є «недосконалими» (право на 

отримання допомоги, різноманітні послуги, подяку), оскільки лише покращують 

існування суспільства та сприяють вдосконаленню індивідів, і тому мають 

забезпечуватися винятково моральними чеснотами індивідів. Отже, спільне благо, 

яке в сентименталізмі функціонально пов’язується із забезпеченням існування і 

покращенням суспільства та вдосконаленням громадян, здатне досягатися шляхом 

реалізації моральних прав та обов’язків завдяки чеснотам та примусу з боку 

суспільства у разі загрози його існуванню. 
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Окреслено ієрархії моральних почуттів, конфігурація яких має «нижчі» та 

«вищі» почуття, до останніх відносяться, зокрема, співчуття, співстраждання, 

шанобливість, благоговіння (Дж. Мартіно). Таким чином, найбільшою мірою 

спільному благу будуть сприяти «вищі» моральні почуття, зокрема «всезагальна 

доброзичливість» (Г. Сіджвік).  

Зазначено слабкі сторони етичного сентименталізму в обгрунтуванні 

спільного блага, які виявляються у тому, що моральне почуття не здатне проявити 

об’єктивної міри в оцінюванні явищ та спільного блага; набути об’єктивної 

належності, і тим самим гарантувати  реалізацію спільного блага. Універсальна 

безпристрасна доброзичливість демонструє меншу дієвість щодо спільного блага, 

ніж емоційна прихильність до конкретних людей. Наявність почуття 

доброзичливості не обов’язково призводить до доброчесного вчинку. Деякі 

практичні ситуації чи професійні практики передбачають необхідність 

притуплення морального почуття заради блага іншого та спільного блага. Отже, 

моральне почуття має певні складнощі як гаранта реалізації спільного блага. 

З’ясовано, що ідея спільного блага найяскравіше проявляється в соціально-

етичних обґрунтуваннях доброго та гідного життя громадян, що починаються в 

античній етиці чесноти (Платон, Аристотель), набувають розвитку в 

західноєвропейській християнській етиці та знаходять свій вияв у соціальній 

доктрині католицької церкви в ХХ ст. та ідеях сучасного комунітаризму. 

Усвідомлення ідеалу доброго життя та виявлення сенсу соціальних практик як 

комплексної спільної діяльності, спрямованої на реалізацію «внутрішніх благ», 

відбувається крізь призму «наративної єдності життя» індивіда та на тлі традицій 

суспільства (Е. Макінтайр). Досягненню таких благ сприяють чесноти, які у 

підсумку призводять до вдосконалення спільнот, суспільства загалом. Отже, 

«внутрішні блага» постають спільним благом, яке постає принципом організації 

політичного життя як вищої форми спільного життя, громадянського життя у поза-

родинних і до-політичних асоціаціях, соціальних практиках та інститутах. 

 Виявленню нормативного статусу спільного блага сприяла етико-політична 

та етико-економічна критика цієї ідеї, що здійснювалася з позицій крайнього 
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індивідуалізму (А. Сміт, А. Ренд, Ф. Гайєк, Л. Мізес), та так звана «суперечка 

лібералів та комунітаристів», що відбувалася в диспозиції «процедурної моралі» 

(деонтологічна етика) та «субстанційної моральності» (аристотеліанство).  

Зазначено критичні зауваження щодо ідеї спільного блага, які були 

артикульовані представниками етики лібералізму, теоретичними засадами якої є 

концепції «власності індивіда на самого себе» (І. Берлін, Р. Нозік) та «необтяженого 

Я» (Дж. Ролз). Основні сумніви щодо ідеї спільного блага пов’язані із тим, що вона 

підриває права особистості на самостійне визначення цілей і змісту свого життя та 

містить небезпеку зловживань з боку влади в умовах державного патерналізму. 

Саме тому представники цього соціально-етичного напряму відстоюють цінності 

свободи, розумності та справедливості, які закладають засади «нейтралістської 

держави».  

На противагу такій позиції етика комунітаризму обґрунтовує ідеал доброго 

життя, що утримує баланс вимог спільного блага та прав людини, корегувати який 

може держава лише за умови реальної загрози безпеці суспільству (А. Етціоні). 

Спільне благо є необхідним складником уявлень про добре життя, оскільки воно 

концентрує в собі досвід спільного життя, моральних цінностей та чеснот всіх 

членів спільноти та накладає відбиток на свідомість кожної особистості (М. 

Сендел, Ч. Тейлор). І тому засадою кращого громадянського та політичного життя 

має бути міцний зв’язок між громадянами, що формується через усвідомлення 

спільної долі, участь в спільній діяльності, завдяки громадянським чеснотам 

(етичним, соціальним, політичним, економічним). Культивації громадянських 

чеснот мають сприяти різноманітні спільноти, що ґрунтуються на різних спільних 

засадах (територія, історія, мова, діяльність); соціальні інститути та практики 

(ринок, різноманітні асоціації, культурні інститути); спеціальні заходи «політики 

спільного блага» (В Кімліка), що передбачає активну участь громадян в спільних 

справах. Отже, спільне благо є необхідним елементом уявлень про добре та гідне 

життя, засадою єдності суспільства та регулятивним принципом громадянського та 

політичного життя.  
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РОЗДІЛ 3. ЕТИЧНИЙ КОНСЕКВЕНЦІАЛІЗМ В ОБҐРУНТУВАННІ 

МАКСИМІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО БЛАГА 

 

3.1. «Моністичний консеквенціалізм»: спільне благо як суб’єктивне 

задоволення та раціоналізовані бажання  

Як вже зазначалося, консеквенціалістська етика є одним з трьох 

найвпливовіших напрямів сучасної етичної теорії, завдання якої пов’язані із 

оцінюванням індивідуального та суспільного життя, з’ясуванням соціальної 

корисності практичної діяльності з огляду на її результати. Сама назва 

консеквенціалізм (лат. consequentia, англ. consequence – наслідок, результат, те, що 

слідує після чогось) передбачає фокусування уваги на наслідках будь-якої дії, тому 

й ретроспективне оцінювання того, що відбулося, ґрунтується на актуальних 

предметних результатах вчинку, поведінки, дії, практики. У проспективному 

виборі майбутньої правильної індивідуальної дії чи комплексної інституційної 

діяльності консеквенціалізм оперує вірогідними уявленнями про очікуванні 

майбутні наслідки, які мають збігатися із запланованими цілями діяльності. 

Висхідним пунктом розмислів консеквенціалістів є фіксація первинного 

стану справ, ціннісний вимір якого узагальнюється поняттям «блага». І якщо 

надавати оцінки тому, що вже відбулося, чи планувати майбутні дії, моральну 

виправданість буде мати така дія, яка збільшує, максимізує це первісне благо. 

Отже, як зазначає Дж. Ролз, консеквенціалізм виходить із самоочевидного 

припущення, що всі «речі повинні бути влаштовані так, щоб призводити до 

найбільшого блага», та «ті інститути та дії є правильними, які з усіх доступних 

альтернатив дають найбільше благо» [255, с. 35]. Незважаючи на різні змістовні 

трактування блага (від суб’єктивно забарвлених задоволення та щастя до 

об’єктивних характеристик приватного та суспільного життя), всі 

консеквенціалісти погоджуються із тим, що морально виправданою буде лише така 

соціальна дія, яка максимізує не лише благо конкретного індивіда, а спільне благо 

як сумарне благо всіх тих, хто прямо чи опосередковано пов’язаний із цією дією 

[169, с.33]. Увага консеквенціалістів зосереджується на різноманітних теоретичних 
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та практичних питаннях, в як зазнає Л. Ігер,  своє головне завдання представники 

цього етичного напряму пов’язують із порівнянням та оцінюванням 

альтернативних соціальних інститутів з огляду на те, «чи спрямовані вони на 

підтримку чи руйнацію суспільства, що надає людям відносно гарні можливості 

створити для себе задовільне життя» [108, с. 125].   

Оскільки українському читачу не достатньо відомі розвідки в річищі 

сучасного консеквенціалізму, аналітичний огляд ключових позицій, які 

проголошуються та відстоюються провідними представниками класичного та 

сучасного етичного консеквенціалізму в дискусіях з представниками інших 

етичних напрямів, дозволить виявити більш концентровано проблематику 

спільного блага, яка не була заявлена авторами робіт в якості центральної, а радше 

використовувалася ними як звичний та очевидний елемент риторики. З’ясування 

логіки консеквенціалістських обґрунтувань правильної дії дозволить виявити 

специфіку спільного блага як суми блага всіх індивідів, що постає критерієм 

оцінювання індивідуальних та колективних дій, приватного та суспільного життя, 

соціальних практик та інститутів, з огляду на конкуруючі уявлення про зміст блага 

та способи його реалізації. 

Сучасний консеквенціалізм являє собою неоднорідний конгломерат теорій, 

який можна розглядати під різними кутами зору. Звернення до сучасних оглядів 

консеквенціалістської літератури, зокрема до статті В. Сіннотт-Армстронга  в 

Стенфордській філософській енциклопедії [430] та Вступу до антології ключових 

робіт провідних консеквенціалістів, написаного редактором Ст. Дарволом [354, с. 

1-7], дозволяє виділити наступні типології: «моністичний консеквенціалізм» 

(Monistic Consequentialism), який асоціюється здебільшого із «гедоністичним 

консеквенціалізмом» (Hedonistic Consequentialism) – «плюралістичний 

консеквенціалізм» (Pluralistic Consequentialism); «прямий консеквенціалізм» 

(Direct Consequentialism) – «непрямий / опосередкований консеквенціалізм» 

(Indirect Consequentialism). Перша дихотомія  містить в собі доволі великий 

комплекс теорій, які пов’язують зміст «блага» та «спільного блага» або з однією 

самодостатньою цінністю – корисністю / задоволенням / задоволеністю / 
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уподобанням / бажанням / щастям (моністичні теорії), або із набором різних благ, 

які у своїй сукупності формують спільне благо (плюралістичні теорії). Друга 

дихотомія пов’язана із визначенням критерію правильності дії, в якій 

максимізується благо. І тут, з одного боку, можна побачити теорії, що беруть до 

розгляду безпосередні дії та їхні наслідки – «консеквенціалізм / утилітаризм дії» 

(Act-consequentialism / Act-utilitarianism), які не пов’язані із особливостями діючого 

суб’єкту. З іншого боку,  існує низка теорій, які розглядають наслідки дії через 

опосередкування мотивами суб’єкта – «консеквенціалізм мотиву» (Motive 

Consequentialism / Utilitarianism),  чи з огляду на узгодженість дії з моральними 

правилами  «консеквенціалізм правила» (Rule Consequentialism / Utilitarianism). 

Насправді,  варіацій сучасного консеквенціалізму є набагато більше, але для 

вирішення поставлених в дисертаційному дослідженні завдань – огляду провідних 

етичних теорій для деталізації ідеї спільного блага та з’ясування проблем його 

практичної реалізації – буде достатньо обмежитися наведеними диспозиціями.  

Як відомо, історично першою формою етичного консеквенціалізму був 

утилітаризм, який виник в Англії в XVIII ст. не лише як нова емпірична теорія 

моралі, але й як радикальна критика тогочасного англійського суспільства, в якому 

нечисленна еліта жила за рахунок селянської та робітничої більшості. Тому основні 

завдання утилітаризму як етико-нормативної програми правильного життя 

пов’язувалися із оцінюванням існуючих політичних та економічних практик, а 

також із обґрунтуванням нагальних реформ у суспільстві (розширенням демократії 

як способу врядування, покращенням системи соціального забезпечення, 

реформами інституту покарання) в кореляції із нормативною вимогою соціальної 

дії – «найбільше щастя найбільшої кількості людей» [42, с. 14], яку було 

проголошено засновником утилітаризму Ієремією Бентамом.  

В аспекті практичної спроможності утилітаризму як нової неметафізичної 

етичної теорії є показовою біографія «батьків-засновків» утилітаризму. Джон 

Стюарт Мілль, будучи геніально обдарованою дитиною та маючи широку 

ерудицію, в 13 років вже закінчив навчання в школі, з 17 років служив в Ост-

Індській компанії. В молодому віці брав активну участь у дискусійних клубах та 
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громадських рухах соціальних реформ «Філософський радикалізм», в зрілому віці 

Міль працював депутатом «Палати громад» Британського парламенту. Його 

виступи на теми прав жінок, смертної кари, принципів колоніальної політики, 

соціально-економічних питань мали широкий суспільний резонанс та сприяли 

соціальним змінам в англійському суспільстві ХІХ ст., про що свідчить 

автобіографія британського філософа [390]. Посмертна «біографія» Ієремії Бентама 

має курйозний сюжет, який описав М. Сендел [291, с. 73]. Перед своєю смертю 

засновник утилітаризму загострив філософське питання: яку корисність може 

принести мертва людина живим людям? У відповідь на нього англійський філософ 

у своєму заповіті наказав забальзамувати своє тіло та виставити його на огляд в 

холі Університетського коледжу Лондону для натхнення студентів та з умовою 

його «участі» на засіданнях ради керівників коледжу з формулюванням у протоколі 

«присутній, але не голосував». Вже на початку ХХІ ст. студенти закладу викрали 

забальзамовану голову філософа з метою її викупу керівництвом коледжу, який був 

потрібний їм для участі в благодійній програмі. У такий спосіб, навіть після своєї 

смерті Бентам продовжив справу максимізації корисності [176, с. 147].  

Отже, будучи першою формою етичного консеквенціалізму, класичний 

утилітаризм базувався на принципі корисності, під яким Бентам розумів «той 

принцип, що схвалює чи не схвалює будь-яку дію, залежно від того, чи має вона 

(як нам здається) намагання збільшити чи зменшити щастя тієї сторони, про інтерес 

якої йде мова» [42, с. 10]. За допомогою цього принципу здійснювалося оцінювання 

не лише будь-яких дій приватних осіб, але й діяльність урядів, соціальних 

інститутів, суспільства загалом, яке розумілося Бентамом як «сума інтересів 

окремих членів, що його складають» [42, с. 11]. Незважаючи на те, що 

обґрунтування принципу корисності як базового елементу емпіричної етики 

відбулося в новочасовій етиці уперше, його зміст не був новим у філософії моралі, 

оскільки корисне змістовно зводилося англійським філософом не просто до 

«найбільшого щастя» (яке усе-таки є формальним поняттям), а до «задоволення» 

[42, с. 9-10]. Уважне читання робіт Бентама і Мілля дозволяє побачити, що 

задоволення розумілося утилітаристами удосталь широкому сенсі як певне 
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приємне відчуття або особистий досвід, що має різноманітні варіації – 

захопленість, вподоба, прихильність, радість, ейфорія, насолода, пристрасть, 

задоволеність тощо. Отже, етичний консеквенціалізм з’явився власне як 

нормативна програма гедоністичного утилітаризму, згідно з яким вищою цінністю 

є корисне як задоволення. Всі інші етичні цінності (повага, дружба, чесність та ін.) 

стверджуються як інструментальні цінності, необхідні засоби для досягнення 

задоволення як «внутрішньої цінності».  

Для розуміння сутності ідеї блага в консеквенціалістському трактуванні 

слушним є зауваження сучасного новозеландського етика Ендрю Мура щодо  

кількісного та якісного вимірів класичного гедонізму [393]. І це міркування надало 

поштовх до аналізу гедоністичних трактовок блага. Читаючи Бентама, можна 

побачити, що цінність задоволення залежить від його кількісних характеристик: 

інтенсивності, тривалості, достеменності, близькості та віддаленості, плідності, 

чистоти і поширеності [42, с. 42-43]. Незважаючи на те, що англійський мислитель 

зафіксував типологію задоволень, що містить натяки на якісне розрізнення 

(задоволення почуттів, багатства, мистецтва, дружби, доброго імені, влади, 

благочестя, доброзичливості, неприязні, пам'яті, уяви, очікування, задоволення, що 

залежать від асоціації, полегшення) [42, с. 46], втім, зазначена типологія не 

дозволяє порівнювати ці задоволення між собою, оскільки критерії їх розрізнення 

залишаються неочевидними. Мілль у своїх прагненнях надати довершеної форми 

класичному утилітаризму здійснив розподіл задоволень на «вищі» і «нижчі», тим 

самим, змістив акцент цінності блага на якості задоволення. Розвиваючи 

епікурейську традицію розрізнення тілесних та інтелектуальних задоволень, 

англійський філософ віддавав ціннісний пріоритет піднесеним інтелектуальним та 

моральним задоволенням у протиставленні чуттєвим насолодам, говорячи про те, 

що «краще бути незадоволеною людиною, ніж задоволеною свинею: краще бути 

незадоволеним Сократом, ніж задоволеним дурнем» [391, с. 35; 156, с. 52]. 

Однак у здійсненій Міллем диференціації видів задоволень можна побачити 

розрив між задоволенням та корисністю, які у Бентама були нерозривними. «Вищі» 

задоволення, що індивід отримує в результаті інтелектуальної діяльності та в 
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процесі роботи уяви – читання, мислення, мистецтва, хоча й заслуговують на 

схвалення, не завжди є  утилітарно-корисними. Сучасний американський філософ 

Роберт Соломон вказує на парадоксальний факт: Мілль, будучи провідним 

британським економістом, зовсім не брав до уваги задоволення від фізичної роботи 

та продуктивної праці, які покликані породжувати корисні результати [436, с. 338]. 

Закономірно може поставати питання: чи всі фізичні насолоди обов’язково є 

низькими, «свиноподібними», і чи завжди всі інтелектуальні задоволення є 

моральними? [436, с. 338]. Тим самим, в гедоністичному утилітаризмі 

загострюється етична проблема критерію розрізнення задоволень з огляду на їхню 

моральну значущість. Вирішення цієї проблеми Мілль переадресував громадській 

думці та компетентним суддям, які мають багатий життєвий досвід та широкий 

діапазон особистих переживань, що дозволило йому стверджувати вищу цінність 

тих задоволень, які набули пріоритету у тих людей, які вже відчули їх та оцінили 

[391, с. 34]. Однак таке пояснення не може бути переконливим для тих, хто обирає 

задоволення, оскільки процедура такого порівняння та механізми виявлення 

громадської думки залишаються не зовсім зрозумілими [156, с. 53]. 

Проблема якісного розрізнення задоволень набуває принципової значущості 

в оцінюванні соціальних дій та соціальних інститутів, коли актуалізується питання 

спільного блага, коли загострюється співвідношення приватного та спільного 

інтересу. Якщо окремий індивід в просторі свого приватного життя орієнтується на 

різноманітні насолоди, то в умовах соціальної взаємодії виникає потреба у ієрархії 

задоволень для узгодження інтересів всіх діючих суб’єктів, а так, моральне 

виправдання може набути лише те благо, яке буде корисним для всіх та суспільства 

загалом. Звісно, узгодження приватного та суспільного інтересів буде можливим 

лише тоді, коли зніметься проблема їхньої несумірності, що випливає із 

суб’єктивності переживання чуттєвих задоволень. Тому перетворення корисності 

як суб’єктивного задоволення на об’єктивний принцип моралі може відбутися 

через окреслення певних нормативних рамок щодо соціальної дії. Саме тому Міль 

вносить корективи щодо основної нормативної вимоги утилітаризму – максимізації 

спільного блага, ставлячи акцент на його універсальності: в розгляді соціальної дії 
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необхідно неупереджено ураховувати щастя всіх людей рівною мірою, розглядати 

свої інтереси як рівнозначні інтереси інших індивідів [391, с. 41-42]. Отже, в 

розрахунку спільного блага як сумарного блага всіх індивідів, благо кожного 

індивіда має рівну вагу, і ніхто не може претендувати на більшу значущість свого 

блага порівняно із благом іншого [156, с. 53]. 

З огляду на вищезазначене, Мілль стверджував, що спільне благо як 

найбільше щастя здобуде повноти своєї реалізації лише тоді, коли індивіди будуть 

отримувати «вищі» задоволення. Спільне благо як «вище» задоволення постає 

можливим завдяки особливим «вищим» здібностям людини, інакше кажучи, 

чеснотам – гордості, любові до свободи та особистої незалежності, почуттю власної 

гідності [391, с. 35]. Отже, завдяки зазначеним чеснотам, благородним рисам 

характеру та можливостям їхньої культивації й вдосконаленню інтелектуальних 

здібностей, правильному моральному і фізичному вихованню, прогресу науки 

уможливлюється гармонізація приватних інтересів та спільного блага, 

мінімізується егоїзм, закладаються умови для виправлення поганих законів та 

недосконалих інститутів, боротьби із бідністю та хворобами, що є наслідками вад 

соціального устрою [391, с. 37-40]. Хоча Мілль визнавав, що більшість дій 

відбувається не тому, що люди прагнуть спільного блага, а через міркування 

індивідуальної користі, проте сукупність всіх дій становить спільне благо, оскільки 

людство є колективним, а індивіди існують в межах колективних інтересів [391, с. 

41; 156, с. 53]. 

Отже, в «якісному» гедоністичному утилітаризмі, теоретично оформленому 

Міллем, відбулося не лише уточнення змісту спільного блага, яке необхідно 

максимізувати, але й ускладнення розрахунку правильності дії. Як наслідок, етико- 

нормативна програма утилітаризму постала предметом критики. Звернення до 

аргументів, які висловлюються в сучасних дискусіях навколо проблем 

утилітаризму та консеквенціалізму загалом, можна окреслити низку сумнівів щодо 

висновків класичного гедоністичного утилітаризму.  

По-перше, досвід співжиття засвідчує, що не всі мотиви дій є пов'язаними із 

задоволенням. Приклади жертовної поведінки, безкорисливої допомоги, свідомої 
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аскези як обмеження задоволення підтверджують наявність негедоністичної 

мотивації. Звісно, гедоністи можуть знаходити прихований гедоністичний елемент, 

мовляв, такі вчинки в результаті мають задоволення – радість перемоги над 

власною чуттєвою чи егоїстичною природою, або потішене честолюбство завдяки 

схвальним відгукам інших людей, проте комплексність соціальної дії свідчить про 

складність виявлення справжніх мотивів усіх її учасників [156, с. 53].  

По-друге, людина ставить перед собою різні цілі окрім отримання чуттєвих 

задоволень та переживання приємних станів. Тут варто звернути увагу на 

аргументи сучасного американського філософа Роберта Нозіка, який в запереченні 

пріоритетності насолоди робить фантастичне припущення: чи погодилася б кожна 

людина на те, щоб підключитися до певної «машини з виробництва особистого 

досвіду» для постійного перебування у вирі приємних переживань, які 

максимально приносять задоволення? У відповідь на своє питання Нозік висуває 

низку міркувань, які ставлять під сумнів абсолютну згоду на такі кроки. Людина 

прагне до самореалізації, творчої продуктивної діяльності, звершень, хоче 

«залишити слід в цьому світі» [214, с. 70], а не лише відчувати насолоди. Людина 

хоче мати об'єктивне існування, бути достеменною особистістю із певними 

чеснотами, бути відкритою для глибоких контактів з реальністю, а не лише з тією 

уявною «реальністю», яку для неї створюють ззовні [214, с. 68-71]. Такі міркування 

Нозіка є близькими до аргументів представників етики чесноти в аспекті 

важливості самореалізації, які були розглянуті в попередньому розділі. 

По-третє, ідеї «максимального задоволення» та «мінімізації болю» 

передбачають наявність певної універсальної шкали, за допомогою якої можна 

було б вимірювати градації задоволення та страждань. Однак через суб’єктивність 

таких переживань не уявляється можливим знайти таку мірку. Кожна людина має 

свій конкретний поріг болю та страждань, і тому кожний індивід по-різному 

відчуває глибину й інтенсивність задоволень. Звідси є підстави сумніватися у 

можливостях об’єктивного вимірювання наслідків соціальних дій, коли необхідно 

брати до уваги чуттєві реакції великої кількості людей. Отже, класичний 
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гедоністичний утилітаризм виявляє проблему несумірності індивідуальних благ, 

які мають сумарно складати спільне благо [156, с. 53]. 

По-четверте, проблеми виявляються в обґрунтуванні вимог сприяння благу 

інших людей та реалізації спільного блага, які висуваються до гедоністично 

орієнтованого суб'єкта, оскільки такий суб'єкт вмотивований власними відчуттями 

та власними станами свідомості, які можуть не збігатися із відчуттями інших 

людей. І це може призводити до того, що той, на кого спрямоване «благодіяння», 

може страждати, а не отримувати задоволення. Звідси витікає проблема у 

послідовності реалізації вимоги максимізації блага. Невпинна максимізація 

задоволення є неможливою, оскільки існує певна точка насичення задоволення, 

після якої від задоволення відмовляються, оскільки воно стає небажаним чи навіть 

шкідливим. Як зазначає сучасний американський філософ Ф. Фельдман, надлишок 

задоволення вже не є благом, і в гіпертрофованих формах благо навіть може 

трансформуватися в «антиблаго» – страждання [361, с. 79]. Отже, є підстави 

висловлювати сумніви щодо універсальності змісту переживань всіх людей, 

фіксувати загрози переходу блага в «антиблаго», що проблематизує не лише 

розрахунок спільного блага, але й нормативну вимогу його максимізації [156, с. 54]. 

Отже, висловлені сумніви підривають можливості гедоністичного 

утилітаризму в обґрунтуванні принципу максимізації спільного блага як 

універсально-об’єктивного принципу моралі. І такі висновки мали б призвести 

гедоністичний утилітаризм до фіаско та залишити його  лише в анналах історії 

етики. Проте з кінця ХХ ст. в англо-американській консеквенціалістській етиці в 

межах теорій благополуччя (concepts of well-being) здійснюються спроби ціннісної 

реабілітації орієнтації на приємне, задоволення та задоволеність як бажаних 

результатів соціальної дії [352; 369, с. 1-4]. Дійсно, важко уявити дещо інше, що б 

мало б більшу мотиваційну силу, спрямовану на максимізацію благополуччя, ніж 

задоволення.  

Сьогодні в англомовному науковому середовищі існує надзвичайно велика 

кількість публікацій на теми благополуччя як мети людського життя в його 

індивідуальному та суспільному вимірах. І як зазначає американський дослідник 
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гедонізму Кріс Хізвуд, принципово важливим в новітніх теоріях благополуччя є те, 

що змістовно благо пов’язується вже не із задоволенням як суб’єктивним почуттям, 

а із задоволенням як інтенційним станом свідомості, спрямованої на себе та на 

навколишній світ [372, с. 550]. Підставою до такої трансформації змісту блага є 

інший погляд на його природу, а саме відсутність у низки «вищих» задоволень 

фізичної «локації відчуття» (felt location), яка є сутнісною складовою будь-якого 

чуттєвого досвіду, на що вказує інший дослідник гедонізму Ендрю Мур [393]. 

Очевидно, що задоволення від розв’язання складної інтелектуальної задачі чи від 

спілкування зі добрими друзями не локалізується в конкретному сенсорному 

органі. Тому важливим є те, що актуалізації такого досвіду переживання «вищого» 

задоволення передують певні попередні акти або стани моральної свідомості –

уподобання, бажання, передбачення, віра тощо. А так, Ф. Фельдман приходить до 

висновку, що виникає потреба у розрізненні чуттєвого задоволення (sensory 

pleasure) від почуття задоволеності (feelings of pleasure) [360, с. 607; 156, с. 54].  

Отже, увага сучасних консеквенціалістів гедоністичного спрямування 

звертається не на чуттєве задоволення, яке фіксується в фізичних почуттях, а на 

певне упереджене ставлення до блага як мети діяльності. Така упередженість як 

стан свідомості може знаходити вираз у бажанні блага (Д. Парфіт, Р. Брандт), 

переконанні у бажаності цього блага (Г. Сіджвік), у внутрішній готовності 

отримувати задоволення (Ф. Фельдман). Отже, за визначенням Фельдмана, 

ціннісного значення набуває не почуття як таке, а його передбачення, певна 

підготовленість до нього, передчуття [360, с. 608]. І така настанова свідомості на 

відміну від суб’єктивного відчуття вже може підлягати чіткій раціоналізації та 

калькуляції, що є невід’ємним складником консеквенціалістсько-утилітаристських 

розрахунків [156, с. 54].  

Таким чином, розрізнення бажаного як жаданого (desirable), що є 

суб’єктивним уподобанням, та бажаного як потрібного й необхідного (desired), на 

якому наголошує С. Міллер [392, с. 67], дозволяє здійснювати перехід від 

психологічного до нормативного гедонізму, який вже може визначати певний 
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правильний та кращий стан справ для всіх. Тим самим, бажане як необхідне може 

поставати спільним благом.  

Така зміна змісту блага обумовила трансформації гедоністичного 

утилітаризму в «утилітаризм  / консеквенціалізм уподобань» (Preference 

Utilitarianism) або «утилітаризм / консеквенціалізм бажання» (Desire-based 

Theories), згідно з якими морально виправданою буде вважатися така дія, яка 

максимізує благополуччя, яке пов’язане із реалізацією уподобань та бажань 

індивідів. Незважаючи на існуюче на сьогодні розмаїття теорій бажання, про які 

можна дізнатися із статті Тіма Шрьодера у Стенфордській філософській 

енциклопедії, – «теорії бажання, засновані на дії» / Action-Based Theories of Desire 

(Дж. Маркс, Дж. Макдауел, М. Сміт, Д. Стеймп), «теорії бажання, засновані на 

задоволенні»/ Pleasure-Based Theories of Desire (М. Вадас, Дж. Шулер), «теорії 

бажання, засновані на благі» / Good-Based Theories of Desire (Д. Льюїс, Дж. Одді, 

Д. Стеймп), «теорії бажання, засновані на увазі»/ Attention-Based Theories of Desire 

(Т.М. Скенлон), «теорії бажання, засновані на навчанні» / Learning-Based Theories 

of Desire (К. Морілло, Т. Шрьодер), «холістські (функціоналістські та 

інтерпретативні) теорії бажання» / Holistic (Functionalist and Interpretationist) 

Theories of Desire (Д. Девідсон, Д. Льюїс, А. Яворська) [421] – головною 

особливістю зазначених етичних обґрунтувань є те, що всі вони концентрують 

увагу на тому, що має значущість для зростання реального благополуччя всіх 

людей, а не лише зміни станів свідомості у сприйнятті дійсності [163, с. 36]. 

Звернення до консеквенціалізму бажання дозволяє побачити, що поняття 

блага формально пов'язується із раціональним бажанням та самоцінністю 

бажаного. Продовжуючи традицію англійського метаетика Дж. Мура, який 

розрізняв «задоволення» та «бажане» [202, с. 132-139], представники 

модифікованого консеквенціалізму, зокрема Р. Брандт, розглядають благо як 

внутрішню цінність, що є значущою як для окремої людини, так і для всіх через те, 

що воно подобається всім і є бажаним для всіх [344, с. 126-127]. Отже, благо 

набуває морального виміру лише тоді, коли воно постає об'єктом 

неінструментального та альтруїстичного бажання. Інакше кажучи, раціональне 
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бажання буде благом тоді, коли воно має самоцінність, є «добрим за своєю суттю», 

і його хочуть не лише для себе, але й для всіх інших [344, с. 128]. Саме ця позиція 

дозволяє стверджувати, що реалізація раціональних бажань є спільним благом 

унаслідок нормативної бажаності такої цінності для всіх [156, с. 54]. 

«Прості теорії задоволення бажань» або «теорії сатисфакціонізму» (Simple 

Desire Satisfactionism) високо оцінюють дії, процеси та життя загалом, якщо вони 

сприяють задоволенню бажань людей. З позицій здорового глузду, з такою 

настановою легко погодитися. Однак читаючи роботи представників 

консеквенціалізму уподобань та бажань, які прагнуть розв’язати проблеми 

соціальної дії, можна виявити низку теоретичних та практичних проблем.  

По-перше, в аналізі та обчисленні вже здійснених та ще нездійснених бажань 

легко помітити, що бажання не є статичними, вони часто змінюються в процесі 

життя. Те, що є бажаним і важливим для підлітка, у дорослому віці цій самій людині 

може вже не здаватися необхідним та істотним. Сприйняття наших бажань є 

різним: те, що з нами вже відбулося в якості приємного досвіду, що є актуальним, 

і чого ми б хотіли досягти, відбувається у різний спосіб. Як зазначає видатний 

фахівець в галузі поведінкової економіки Деніел Канеман, така відмінність 

пов’язана із різними способами нашого мислення та формування суджень, які 

призводять до актуалізацій різних «Я» – «Я, що відчуває» та «Я, що згадує». 

Змішування відчуттів та пам’яті про відчуття призводить до когнітивних ілюзій: 

«“Я, що відчуває” часто помиляється, але саме воно здійснює розрахунки та 

вирішує те, що ми отримаємо від життя; саме воно вирішує. Те, чого ми навчилися 

в минулому, допоможе покращити наші майбутні спогади, але не обов’язково – 

майбутні відчуття. Це тиранія “я, що згадує”» [115, с. 253].  

По-друге, нестатичність та «вартість» бажань може породжувати парадокси 

оцінювання. Всесвітньовідомий англо-американський політичний філософ 

Рональд Дворкін звертає увагу на те, що повсякденне життя пересічної людини, яка 

задовольняє свої невибагливі бажання, повинно вважатися благополучнішим, ніж 

життя людини, яка мріє про статусне споживання, але не може реалізувати його 

через високу вартість, оскільки від цього буде страждати [357, с. 229-240]. Однак 
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життя сучасної людини «суспільства споживання» спонукає її до постійного 

формування нових смаків, їх ускладнення, роботи над розширенням різноманіття 

власних інтересів та реалізації нових життєвих проектів, і це є благом для індивіда. 

Тому консеквенціалістське оцінювання має враховувати не лише перспективи 

культивування вишуканих бажань, але й здатності їх реалізовувати (більш 

трудомістка, кваліфікована, складна робота, що займає набагато більше часу, 

високі ризики такої роботи тощо). Отже, теорії бажань потребують ускладнення 

своїх і так вже непростих консеквенціалістських розрахунків [177, с.55]. 

По-третє, деякі бажання індивідів, спрямовані на благо іншого, будучи 

реалізованими, можуть не впливати на благополуччя тих, хто продукував ці 

бажання, та відповідно на сумарне благо. Можна бажати здоров'я випадковому 

подорожньому, але не дізнатися про подальші зміни в його здоров’ї. Зазвичай 

виконуються побажання вмираючих, проте такі бажання жодним чином не 

пов'язуються із благополуччям того, хто незабаром помре або вже помер. Тому 

слушним є уточнення Д. Парфіта відносно того, що чіткій калькуляції та 

розрахунку можуть підлягати лише власні бажання щодо власного життя на його 

конкретному етапі [403, с. 494]. І це знов-таки призводить до ускладнення 

розрахунку спільного блага як сумарного благополуччя всіх членів суспільства, 

оскільки необхідно брати до уваги не лише власні бажання, але й бажання великої 

кількості людей, які протягом свого життя змінюються самі, змінюють свої 

уподобання та прагнення [156, с. 54; 177, с. 54].  

По-четверте, для деяких людей найбажанішим станом є стан тиші і спокою, 

який не максимізує блага в матеріальному виразі, але який привносить ментальну 

задоволеність життям. Тому К. Хізвуд вказує на те, що, у розрахунку благополуччя 

всіх членів суспільства необхідно враховувати препозиційне ставлення, 

налаштованість на стан задоволеності від відмови від певних благ [372, с. 550]. 

Отже, приходимо до парадоксального висновку: іноді благом є відсутність благ, і 

сумарна оцінка спільного блага має містити в собі свідому відмову від блага як 

максимізацію блага. 
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Окремою проблемою консеквенціалізму бажання є вимірювання 

інтенсивності бажань, оскільки вона є індикатором цінності блага, який дозволяє 

раціонально упорядковувати бажання-уподобання та визначати порядок їх 

реалізації в просторі індивідуального та суспільного життя для забезпечення 

благополуччя всіх людей. Американський філософ Річард Брандт, підсумовуючи 

дослідження психологів (зокрема Л.Т. Троланда), веде мову про так званий 

«гедонізм минулого» [344, с. 135], який ступінь бажаності перспективного 

приємного досвіду визначає в опорі на приємні переживання подібних ситуацій в 

минулому досвіді. У такий спосіб достеменні бажання та їхня мотиваційна сила 

(«valence») мають залежність від наступних чинників: а) середнього ступеня втіхи 

в минулому досвіді та кількості пережитих приємних ситуацій; б) терміну 

відсутності об'єкту бажання (голодна людина отримає більше задоволення від їжі, 

ніж неголодна) [344, с. 136]. Але такі гедоністичні пояснення валентності 

(спонукальної сили) об'єктів наражаються на критику. По-перше, не всі бажання 

можна пояснити попереднім досвідом задоволення, оскільки такого досвіду може 

ще не бути. Бажання може продукуватися передчуттям новизни майбутнього 

досвіду. По-друге, складність виникає із визначенням того, що саме має вплив на 

формування бажань: втіха від конкретного минулого досвіду або середня 

задоволеність пережитих типових ситуацій протягом усього життя? Як вже 

зазначалося, змішування актуальних почуттів та спогадів про минулі почуття 

можуть викривляти наші майбутні бажання. Отже, інтенсивність бажання та 

задоволення не є безпосереднім результатом минулого досвіду, тому розрахунок 

суспільного благополуччя як спільного блага стає ще складнішим [156, с. 55].  

Ще одне зауваження на адресу теорій бажань висунув британський філософ 

Суїкканен Юссі, звернувши увагу на те, що теорії бажань усувають із простору 

благополучного життя спонтанних людей [437, с. 33]. Оскільки передбачається, що 

консеквенціалістський розрахунок має враховувати всі етапи дії, починаючи від її 

планування і постановки цілей, закінчуючи оцінюванням досягнутих результатів, 

то в таку логіку не вписуються спонтанні люди, які не планують своє життя, не 

визначають цілей та живуть сьогоденням. Однак навряд чи вони самі оцінюють 
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своє життя як нещасливе та не відчувають задоволеності. Таким чином, 

консеквенціалізм бажань, орієнтований винятково на раціональних суб'єктів, не 

здатний враховувати дії та їх наслідки, що виходять за межі раціонального 

планування та розрахунку [177, с.55]. 

З цим пов’язана проблема визначення правильності бажань людей з 

особливою організацією психо-емоційного життя та витонченою чутливістю. 

Ілюстрацію такої колізійності оцінки свого життя та своїх бажань слугує герой 

книги Д. Тартт «Щиголь», який усвідомлює згубність своїх бажань, нездатність йти 

курсом «нормальності» та пріоритетність «інакшості». У такий спосіб 

загострюється питання природи бажань та уподобань, яку консеквенціалізм часто 

ігнорує, що може призводити до серйозних практичних наслідків. З позицій 

консеквенціалізму бажань, раціональні, але при цьому збочені, садистські бажання 

мають повне право на їх реалізацію, якщо більшість індивідів в суспільстві є їх 

носіями. В такому сенсі етичне виправдання можуть здобути не лише гладіаторські 

бої, коли десятки тисяч глядачів бурхливо радіють смертям, на що вказує Джеймс 

Бейлі [337, с. 144-145], але й індустрія порно-продукції, оскільки порно-сайти 

регулярно переглядаються мільйонами користувачами інтернету [177, с.56]. 

Досвід фіксує різновиди бажань, які не приводять до індивідуального та 

суспільного благополуччя, які можуть бути або просто нікчемними та химерними 

(британо-американський філософ Бред Гукер наводить приклад: можна бажати, 

щоб в далеких країнах ніхто не голодував чи порахувати всі травинки на газоні, але 

їхня реалізація не можлива чи немає сенсу [374]), або взагалі «дефективними». Такі 

бажання мають різні джерела свого походження – зіпсованість особистості, погана 

інформованість, ірраціональні уявлення або нав’язані кимось переконання. І всі 

такі бажання відрізняє те, що індивіди не завжди усвідомлюють їхню 

неавтентичність, і у разі їхнього здійснення страждають. Отже, коли постає 

нормативне питання реалізації бажань інших людей чи всіх членів суспільства, 

особливо в межах програм державної політики, необхідно пересвідчитися, які 

бажання варті того, щоб бути реалізованими.    
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Р. Брандт намагався зняти проблеми виявлення деяких «помилкових» та 

«дефективних» бажань. Для цього він запропонував процедуру «когнітивної 

психотерапії», яка дозволяє відрізняти раціональні бажання від ірраціональних, що 

уможливлює розрахунок дій, спрямованих на максимізацію благополуччя. 

«Когнітивна психотерапія» – це процедура зіставлення бажання з необхідною 

інформацією шляхом чіткої багаторазової уявної репрезентації цього бажання в 

умовах відсутності тиску авторитетів, загроз покарання, заохочення або введення в 

специфічні стани свідомості [344, с. 113]. Така практика «когнітивної психотерапії» 

покликана виявляти «помилкові» бажання, пов'язані з: 1) залежністю від 

зовнішнього авторитету, який нав’язує думки; 2) формуванням власної 

ідентичності через спостереження за відносинами інших (батьків, певних 

соціальних груп, ТБ), коли відбувається культивування бажання за допомогою 

загроз, дезінформації, позірного спільного блага; 3) перенесенням особистих 

нетипових негативних переживань на загальні ситуації або об'єкти; 4) 

гіпертрофованою залежністю індивіда від об'єкта бажання через його нестачу або 

втрату [344, с. 115-126]. Отже, «когнітивна психотерапія» дозволяє виявити 

ірраціональні, недостеменні бажання, які в процесі роз'яснення можуть 

придушуватися або заміщуватися автентичними природними бажаннями, 

спрямованими на досягнення важливих цілей в просторі приватного та суспільного 

життя – в особистих відносинах, професії, спорті тощо [163, с. 37]. 

До того ж зазначені проблеми суб’єктивізму оцінювання бажань частково 

долалися в «теоріях сатисфакціонізму», зокрема в презентованих В. Самнером та 

Ф. Фельдманом «теоріях задоволеності життям загалом» (subjective appreciation of 

life-as-a-whole). Такі «теорії сатисфакціонізму» мають певну перевагу перед 

«теоріями бажання», оскільки людині досить легко дати відповідь на питання про 

те, чи задоволена вона своїм особистим життям, наскільки воно загалом є 

благополучним. Зазначені теорії прагнуть зняти проблеми міжособистісного 

порівняння, які загострювалися в класичному утилітаризмі та в сучасних теоріях 

бажання. Якщо уявити двох різних індивідів, які ведуть два різні способи життя з 

різними системами цінностей (наприклад, один занурений у максимізацію 
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фінансових доходів, а другий прагне до гармонії особистого життя та професійної 

самореалізації), у підсумку складно визначити який спосіб життя є кращим з 

позицій благополуччя. Втім, таке порівняння уявляється можливим, якщо його 

здійснювати між певними ідеальними типами – уявленнями про способи життя як 

узагальнені сукупні характеристики суб’єкта, що його проживає. Таке порівняння 

не потребує мисленнєвих експериментів, здатності ставити себе на місце іншої 

людини за допомогою уяви та емпатії, і як зазначає  американський філософ 

Джеймс Гріффін, необхідно лише мати той чи той «профайл» ціннісних 

характеристик способів життя [369, с. 119]. Проте такий спосіб розв’язання 

проблеми порівняння містить небезпеку надмірної схематизації [177, с. 56-57].  

Другий спосіб подолання суб’єктивності у співставленні бажань і способів 

життя запропонував американо-угорський філософ Джон Харсаньї. Він вказував на 

те, що незважаючи на різницю бажань, на їх формування впливає однаковий набір 

змінних чинників. Якщо порівняння бажань не може позбавитися суб'єктивності, 

то врахувати такі чинники як соціальне та природне середовище, спадковість, 

біологічна схильність, виховання нескладно через їх типовість. І навіть якщо у 

певний час бажання двох індивідів можуть відрізнятися, то в ширшій перспективі 

їхні уподобання будуть схожими, за умови схожої історії життя та вроджених 

здібностей [371, с. 656]. Інакше кажучи, міжособистісне порівняння може 

здійснюватися не через порівняння бажань, а умов їх формування [177, с. 57]. 

Отже, сучасний етичний консеквенціалізм у варіанті сатисфакціонізму 

пропонує зрозумілий критерій оцінювання як індивідуального життя, так і 

соціальних практик, покликаних покращувати умови життя. За визначенням одного 

із яскравих його представників Ф. Фельдмана, життя є добрим, якщо людина має 

задоволення від того, що хоче отримати [360, с. 604]. Добре життя пов’язується із 

задоволеністю життям загалом, в якому значне місце відводиться не лише 

матеріальним речам, але й іншим благам –дружбі, коханню, успішності, мистецтву, 

спорту тощо [156, с. 55]. Проте таке збагачення змісту благого життя свідчить про 

втрату самодостатності задоволення як єдиного самоцінного блага. І якщо 

врахувати складність виявлення того, що є бажаним для індивідів, поготів, коли 
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постають завдання прогнозування майбутніх комплексних соціальних дій, 

спрямованих на досягнення спільного блага, виникає потреба виходу за межі 

«моністичного» консеквенціалізму.  

 

3.2. «Плюралістичний консеквенціалізм»: спільне благо як набір 

характеристик суспільного благополуччя 

Як вже зазначалося, основною проблемою класичного утилітаризму й 

сучасних гедоністично-орієнтованих консеквенціалістських теорій була складність 

в обґрунтуванні об’єктивно-універсального принципу моральної дії. Однією із 

спроб подолання цієї проблеми було переведення фокусу із основоположної для 

консеквенціалізму ідеї «блага» як задоволення та задоволеності на ідею 

«благополуччя». В такому сенсі оцінка життя зводиться до ординарної формули, 

яку артикулює Ю. Суїкканен: «Життя є добрим, якщо воно є благополучним», а 

«благополуччя – це те, що робить наше життя кращим» [437, с. 25; 163, с.34]. 

Але коли мова йде про оцінювання не лише персонального життя, але й 

існуючих соціальних практик та інститутів, у межах яких здійснюється 

соціокультурна активність людини в широкому сенсі, необхідно мати чітке 

розуміння того, що означає благополуччя. Визначення змістовних та формальних 

характеристик благополуччя необхідне не лише для висловлення оціночних 

суджень та здійснення конструктивної критики соціальних інститутів, покликаних 

забезпечувати спільне благо, але й для розробки стратегій оптимізації їхнього 

функціонування, в результаті чого змінювався б наявний стан справ на кращий.  

Поняття «благополуччя» (Well-being) є спорідненим із терміном «добробуту» 

(Welfare). Однак в англомовному філософському дискурсі вже склалася традиція 

розрізнення цих понять, де під добробутом розуміється стан матеріального 

благополуччя певної великої групи людей, країни зокрема. Із статті Р. Кріспа в 

Стенфордській філософській енциклопедії можна дізнатися, що поняття 

благополуччя означає позитивну «пруденційну цінність» (prudential value) – 

цінність, яка відображає необхідність отримувати корисні результати в процесі 

діяльності, що має важливе значення як для окремої людини, так і для всіх людей 
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[352]. Отже, поняття благополуччя є ширшим за добробут, який має предметний 

вираз, та ширшим за щастя й задоволення, які є відображенням суб’єктивного 

досвіду [163, с. 34]. 

У сучасному етичному дискурсі склалися різні способи визначення 

благополуччя та різні концепції «доброго та гідного життя» (Good Life) –  

моністичні, які вже були предметом розгляду в попередньому підрозділі, та 

плюралістичні концепції благополуччя – так звані «теорії об'єктивних списків» 

(Objective List Theories), або інакше кажучи, «теорії об’єктивних характеристик 

благополуччя» (Р. Веєнговен, К. Венцель, Р. Інглгарт, Р. Крістофер, Р. Лейард, М. 

Нуссбаум, А. Сен, Ш. Шварц та ін.). Хоча зазначене розмежування уперше 

з'являється в книзі Д. Парфіта «Причини та особистості» у 1984 р. [403, с. 493], 

численні концепції у межах визначених традицій продовжують розвиватися та 

трансформуватися для того, щоб надати відповіді, які були б адекватними 

сьогоднішнім викликам. Зазначені теорії благополуччя відіграють важливу роль в 

оцінюванні не лише індивідуального життя, але й економічної політики держави  

(про що буде йтися далі в 6 розділі дисертації), оскільки роз’яснюють можливості 

існування різних видів доброго життя, пов’язаних із різноманітними цілями, які 

ставлять перед собою члени суспільства [163, с. 35].  

Теорії об'єктивних характеристик благополуччя намагаються подолати 

критичні зауваження, висловлені на адресу гедоністичних теорій та теорій 

задоволеності життям як єдиного самодостатнього та самоцінного блага. На 

противагу «моністичним» теоріям представниками «теорій об’єктивних списків» 

стверджується, що оцінювання власного та суспільного життя, планування, 

допомоги іншим особам та державам повинні здійснюватися крізь призму певного 

набору цінностей-благ, що мають універсальну значущість в житті всіх без винятку 

людей. Відповідно, зазначені теорії являють собою вже не моністичну теорію 

блага, а плюралістичну. 

«Теорії об’єктивних списків» не є монолітними у своїх поясненнях, їхні 

представники надають різні етико-емпіричні обґрунтування наборам цінностей-

благ, що мають важливе значення для благополучного життя. Як зазначає 
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дослідник цих теорій М. Крістофер, перелік таких благ є доволі широким: здоров'я, 

житло, їжа, соціальна взаємодія та тісні міжособистісні відносини, друзі, родина, 

любов, гідна робота, почуття власної гідності, знання, мистецтво, участь у 

політичному житті, успішність, безпека, автономія тощо [349, с. 207-208]. Низка 

дослідників (Д. Парфіт, Р. Крісп) пропонують лише переліки цінностей, що є 

складником благополуччя; низка науковців (К. Венцель, Р. Інглгарт, М. Нуссбаум, 

А. Сен, Ш. Шварц) прагнуть надати антропологічні, крос-культурні, 

соціобіологічні обґрунтування цим цінностям-благам та пояснити у який спосіб 

вони впливають на індивідуальне та суспільне благополуччя [163, с. 39; 174, с. 27].  

Отже, варто докладніше розглянути підходи щодо визначення наборів 

цінностей-благ, які закладають основи благополуччя. У межах крос-культурних 

досліджень здійснюються розвідки ціннісних орієнтацій різноманітних суспільств 

та спільнот. Зокрема, ізраїльський соціолог Шолом Шварц із групою вчених зі 

всього світу дослідив ціннісні орієнтації представників понад 70 країн світу та 

емпіричним шляхом виявив десять базових цінностей, які мають об'єктивну 

значущість для всіх спільнот та суспільств, що дозволяє йому стверджувати 

наявність універсальної організації людської мотивації. На його погляд, набір 

цінностей являє собою бажані усіма людьми цілі, які є виразом потреб людини як 

біологічної та соціальної істоти, зокрема потреби виживання, координації та 

благополуччя груп [423, с. 931]. Відповідно, ці цінності можуть використовуватися 

як критерії оцінювання дій, подій та різних політик [422; 174, с.28].  

Ш. Шварц визначає наступний список цінностей, що формує 10 груп. Перша 

цінність самовизначення випливає із природної потреби контролю, володіння, 

соціальної взаємодії та означає автономне визначення цілей, свободу мислення та 

діяльності. Змістовно ця цінність виявляється у свободі, незалежності, приватності, 

самоповазі, творчості, допитливості, кмітливості. Друга цінність стимулювання 

виходить із природної потреби в розмаїтті,  новизни й інтересу до будь-чого та 

виявляється у прагненні до різноманітного та захоплюючого життя, сміливості. 

Третя цінність гедонізму випливає із природної потреби чуттєвої насолоди та 

знаходить свій вираз у задоволенні, задоволеності життям, плеканні своїх бажань. 
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Четверта цінність успіху є похідною від природної потреби людини у генеруванні 

ресурсів, необхідних для виживання та досягнення соціальними групами спільних 

цілей. Цінність успіху виявляється в амбітності, самоповазі, соціальному визнанні, 

впливовості, успішності. П’ята цінність могутності (влади) актуалізується через 

природну потребу упорядкування соціального життя, контролю й домінування та 

проявляється у авторитеті, владі, іміджі, суспільному визнанні. Шоста цінність 

безпеки виникає із природних та соціальних потреб у виживанні та знаходить свій 

вираз в національній безпеці, соціальному порядку, безпеці сім'ї, чистоті, здоров'ї, 

стриманості, комфорті. Сьома цінність конформізму необхідна для обмеження дій, 

здатних порушувати соціальні очікування, та спокійної взаємодії. Її похідними є 

слухняність, самодисципліна, ввічливість, повага, лояльність. Восьма цінність 

традицій є демонстрацією спільного досвіду та долі тим, що засвідчує унікальність 

групи та сприяє солідарності її членів через смирення, помірність, духовність. 

Дев’ята цінність доброзичливості випливає із соціальної й біологічної потреби в 

афіліації та проявляється у справжній дружбі, зрілій прихильності, почутті 

причетності, люб'язності, щирості, великодушності. Десята цінність універсалізму 

походить із потреби виживання в умовах обмежених природних ресурсів та 

виявляється у мудрості, соціальній справедливості, рівності, мирі, всеосяжній 

красі, єднанні з природою, внутрішній гармонії [423, с. 934-938; 184, с. 11-13]. 

Універсальну значущість зазначених цінностей для всіх спільнот та 

суспільств Шварц пояснює в логіці аргументації емпіричної етики: ці цінності є 

виразом людської природи, вони сприяють виживанню та оптимальному 

доцільному існуванню спільнот, оскільки формують особливу мотивацію щодо 

кооперації та здійснюють контроль за соціальною поведінкою. Тим самим, всі ці 

цінності, по-перше, сприяють солідарності та зміцненню зав’язків між членами 

спільнот шляхом артикуляції спільних цілей і позитивних зобов'язань щодо членів 

групи, і у такий спосіб слугують підставою для їх ідентифікації. По-друге, ці 

цінності створюють специфічну мотивацію, яка призводить до генерування нових 

ідей та прийняття нових рішень для досягнення індивідуальних та спільних цілей. 
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По-третє, ці цінності морально виправдовують задоволення лише тих 

індивідуальних потреб, які не суперечать груповим цілям [423, с. 948; 174, с. 28]. 

Ізраїльській вчений визнає, що у різних спільнотах набір цих цінностей 

виявляється у різний спосіб. Така відмінність ціннісних орієнтацій пояснюється 

ним через різницю в життєвому досвіді та соціальні особливості представників 

спільнот – етнічну належність, професії, вік, доходи тощо. Як відомо, з віком люди 

міцніше вбудовуються в суспільні відносини, унаслідок чого актуалізуються 

цінності, пов’язані із консерватизмом, спрямованістю на інших та спільний інтерес 

(безпека, конформізм, традиція, доброзичливість, універсалізм). Чоловіки частіше 

орієнтовані на цінності самоствердження (самовизначення, успіх, влада), жінки – 

на цінність іншої людини (доброзичливість, універсалізм). Із підвищенням рівня 

освіченості пріоритетності набувають цінності самовизначення, стимулювання, 

успіху та універсалізму із одночасним послабленням цінностей безпеки, 

конформізму та традиції. Зростання матеріального добробуту підсилює цінності 

самоствердження, стимулювання, гедонізму та применшує цінності безпеки, 

традиції, конформізму. Шварц зазначає, що деякі цінності можуть бути 

конфліктними за осями відкритості змінам – консерватизму; самоствердження 

(спрямованості на себе) – самотрансценденції (спрямованості на іншого); 

індивідуального та спільного інтересів. Проте соціолог зауважує, що оскільки 

реалізація конкуруючих цінностей відбувається не в одній дії, в різний час та 

актуалізується в різноманітних ситуаціях, не повинна виникати практична 

проблема реалізації зазначених цінностей [423, с. 939; 174, с. 29].  

Крос-культурні дослідження, що здійснюються протягом тривалого часу 

американським соціологом Рональдом Інглгартом та німецьким політологом 

Крістіаном Вельцелєм, дозволяють виявляти кореляцію між соціально-

економічним розвитком країн, демократичними інститутами держави та 

цінностями самовираження, які у своїй сукупності сприяють максимізації 

суспільного благополуччя: «Соціально-економічний розвиток збільшує обсяг 

наявних у людей ресурсів, створюючи об'єктивні можливості для самостійного 

вибору. Засвоюючи цінності самовираження, люди починають надавати 
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пріоритетне значення діям, заснованим на самостійному виборі. Демократія 

наділяє людей громадянськими та політичними свободами, забезпечуючи їх право 

діяти відповідно до самостійного вибору» [112, с. 414]. При цьому Інглгарт і 

Вельцель надають антропологічне обґрунтування цінностям самовираження, які 

вбирають в себе громадянські та політичні свободи, емансипаційні цінності 

незалежності та самостійності. Людина відрізняється від усіх інших біологічних 

істот унікальною здатністю до вільного вибору, а так, закладений в людині 

потенціал автономії і свободи вибору є фундаментальною особливістю, яка 

допомагає протистояти зовнішньому примусу влади та авторитетів [174, с. 29]. 

Важливим є те, що цінності самовираження не є егоцентричними, і не 

приводять до атомізації громадян, не послаблюють громадянської активності та не 

підривають засади демократії як вільної участі. Вчені стверджують, що поширення 

цінностей самовираження зменшує залежність індивідів від груп, належність до 

яких зумовлювалася фактом народження або зовнішніми обставинами, та 

приводить до підвищення політичної активності та координації з іншими людьми 

для досягнення спільних інтересів [112, с. 425]. Свідченням таких тенденцій є той 

факт, що на сьогодні можна спостерігати зростання мобілізації громадян для 

здійснення колективних дій та об’єднання в соціальних рухів для публічних 

бойкотів, підписання петицій, демонстрацій тощо. Такі процеси не оминають й 

нашу країну, свідченням цього є масштабні колективні дії, спрямовані на захист 

країни від агресора та волонтерську допомогу [174, с. 30]. 

Емпіричне підтвердження значущості цінності самовираження надають 

зібрані та узагальнені дослідниками в «Культурній мапі Інглгарта-Венцеля» дані 

[458], які доводять їх універсальний характер. Основи даної мапи заклали 

масштабні опитування, проведені в межах науково-дослідного проекту «Світового 

вивчення цінностей» - World Values Survey. Соціологи із різних країн опитали 

респондентів з понад 100 країн світу, і на підставі отриманих даних виявили вплив 

цінностей та переконань на соціально-політичне життя у різних країнах. У всіх 

культурних зонах, де індивіди демонструють широкі можливості вибору, соціологи 

фіксують вищій рівень благополуччя, ніж в країнах із вузьким вибором [174, с. 30].  
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Згідно з «Культурною мапою Інглгарта-Венцеля» шостої хвилі за 2010-2014 

р., англо-саксонські Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія, Канада, США та 

протестантські Швеція, Німеччина, Фінляндія, Данія, Швейцарія, Норвегія є 

країнами із найвищим рівнем відданості секулярним раціональним цінностям та 

цінностям самовираження. Афро-ісламські Туніс, Марокко, Ємен, Ірак, Йорданія є 

країнами, найбільшою мірою орієнтованими на релігійні цінності виживання. 

Країни Центральної Європи займають середнє положення по цих осях [458]. Проте 

в низці економічно незаможних країн виявляється орієнтація на традиційні 

цінності соціального конформізму та цінності виживання, водночас громадяни 

таких країн однаково прагнуть до різного роду емансипації [112, с. 419]. Дані бази 

World Values Survey мають надзвичайну практичну значущість, оскільки 

дозволяють з’ясувати мотиви таких подій, що змінюють сучасний світ, зокрема, 

причини розпаду соціалістичного табору та СРСР, сучасних воєн та геноцидів 

(Руанда), низки «кольорових революцій». Актуалізація цінностей самовираження 

та автономії в недемократичних країнах призвела до третьої хвилі демократизації 

у 80-х – 90-х роках ХХ ст. та новітніх процесів демократизації ХХІ ст. [174, с. 31].  

Іншою концепцією, що обґрунтовує об’єктивні характеристики доброго 

життя є «підхід можливостей» (The Capability Approach), презентований 

американською філософинєю Мартою Нуссбаум, який був розроблений у плідній 

співпраці з лауреатом Нобелівської премії з економіки Амартією Сеном. Вслід за 

Аристотелем американська дослідниця зазначає, що принципово суттєвими в житті 

людини є два способи функціонування – спільне життя з іншими в різноманітних 

спільнотах та розум для пізнання й планування вільного доброго та гідного життя 

[398, с. 72, 92]. У такий спосіб, життя оцінюється як добре тоді, коли індивіди 

успішно використовують власний розум, проживаючи своє життя з іншими 

людьми. Для успішного та продуктивного функціонування людині необхідні певні 

об’єктивні можливості, наявність яких здатна сприяти зростанню благополуччя 

індивіда. І в оцінюванні благополуччя важливе значення має не лише процес та 

результат функціонування, а саме наявність цих можливостей, які мають сприяти 

позитивної результативності такого функціонування. Отже, ключовим благом, яке 
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суспільство повинно забезпечити індивіду, є набір можливостей або субстанційних 

свобод, якими люди можуть самостійно скористатися для гідного та доброго життя. 

При цьому Нуссбаум заперечує будь-які форми насильницького патерналізму щодо 

вибору способу життя з боку держави та її інститутів, оскільки визначальною 

цінністю в наборі можливостей є повага до особистості та її вибору [398, с. 88, 92; 

163, с. 41; 174, с. 31]. 

За Нуссбаум набір можливостей складається із наступних цінностей: 

тривалого життя; тілесного здоров'я; тілесної недоторканності як певної гарантії 

захищеності; почуття, уяви, мислення, які дозволяють осмислювати отриманий 

досвід, міркувати, вчитися, реалізовувати себе в релігійній сфері та мистецтві; 

емоцій, що дають можливості вибудовувати відносини з іншими людьми і 

відчувати до них різного роду прихильність; практичного розуму як здатності 

формувати концепцію доброго життя та критично ставитися до планування 

власного життя; афіліації як психологічної потреби у спілкуванні, здатності до 

спільного життя та соціальної взаємодії, турботи про благо інших та утвердження 

власної гідності; інших біологічних видів, які надають можливості жити з різними 

представниками природного світу; гри, яка дозволяє радіти та насолоджуватися як 

нею самою, так і хобі; контролю за своєю діяльністю, яка уможливлює участь у 

політичному та економічному житті [399, с. 33-34]. Зазначені можливості є 

універсальними для всіх спільнот пороговим мінімумом свобод, які дозволяють 

прожити гідне та добре життя. І тому Нуссбаум пропонує розглядати їх як засади 

політичних принципів, що вимагають гарантій з боку держави [174, с. 32]. 

Варто зауважити, що зазначений у цьому підході набір цінностей є близьким 

до списку «первинних благ» Джона Ролза – «речей, які кожна раціональна людина 

хотіла б мати» [255, с. 68]. «Первинні блага» складаються із соціальних благ, які 

Ролз визначає як «права, свободи, сприятливі можливості, доходи і багатство»; 

природних благ, що містять «здоров'я і енергію, інтелект і уяву» [255, с. 68]. 

Особливим «первинним благом», за Ролзом, є моральнісне благо самоповаги, 

почуття власної гідності та власної значущості, оскільки завдяки йому людина 

здатна реалізовувати власні життєві плани, відчувати задоволення від своєї 
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діяльності та отримувати схвалення від інших в спільному житті [255, с. 385-386]. 

Головна відмінність «набору можливостей» від списку «первинних благ» полягає 

у розширеному переліку Нуссбаум та у її відмові вважати багатство і дохід 

необхідними та самоцінними благами, оскільки вона розглядає їх як 

інструментальні засоби, а не кінцеві цілі людського життя. І подібно до 

ролзівського обґрунтування процедури вибору концепції блага шляхом 

«перехресного консенсусу», Нуссбаум визначає свій набір можливостей як 

результат тривалих крос-культурних дискусій, учасники яких в артикуляції 

зазначених благ не потребують спеціальних метафізичних уявлень про світ та своє 

місце в ньому, а керуються радше інтуїтивним розумінням сенсу людського життя 

та людської діяльності [398, с. 76]. 

У здійсненні однієї з головних людських активностей – спільного життя, 

Нуссбаум вважає, що є надзвичайно значущими три можливості, які сприяють 

розвитку людяності. Культивація людяності може відбуватися трьома шляхами: 

по-перше, в розвитку здатності до критичної саморефлексії та аналізу власної 

культури; по-друге, в розвитку здатності почуватися людською істотою, 

пов'язаною з іншими потребами участі та зацікавленості; по-третє, в розвитку 

здатності уяви, яка дозволяє співчувати іншим і ставити себе на місце іншого за 

допомогою особливої чесноти – чутливості (vulnerability), завдяки чому постає 

можливим спільне життя [400, с. 42-45]. На переконання Нуссбаум, саме чутливість 

як чуйність до потреб інших людей, як альтруїстичне занепокоєння іншими, 

готовність жертвувати власними інтересами заради інших, відкритість до любові, 

робить життя багатшим та повнішим, повноцінно благополучним [454, с.76]. У 

такий спосіб йдеться про культивування людяності [454, с. 79], яка виявляється в 

особливих емоційних станах, які сприяють об'єднанню людей. Зокрема, такою 

об'єднуючою силою, за Нуссбаум, може слугувати патріотизм, який об’єднує 

членів своєї спільноти, а згодом поширює свою стурбованість на світ загалом [454, 

с. 80], оскільки ледве чи розсудлива людина здатна оцінювати своє життя добре і 

почуватися чудово, якщо в навколишньому світі є негаразди [454, с. 81].  
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Незважаючи на теоретичну переконливість та практичну спроможність 

концепцій об’єктивного благополуччя, основна проблема плюралістичних теорій 

полягає у створенні повних списків благ, які повинні закладати засади 

благополуччя. Складність полягає у тому, що необхідно виявити спільні для всіх 

елементів списку особливості та функції, інструментально не зводячи всі блага до 

якогось єдиного блага. [349, с. 201]. Тим самим, загострюється не лише 

консеквенціалістська проблема сумірності благ, яка залишає відкритим питання 

про узгодження різнопланових благ та цінностей. Виникає й методологічна 

проблема визначення єдиної лінії обґрунтування всіх благ зі списку, оскільки 

залишається незрозумілим, що буде її підґрунтям: універсальність, взаємність, 

апеляція до вічності чи власний або спільний інтерес.  

М. Нуссбаум прагне подолати зазначені проблеми, демонструючи зв'язок 

продуктивної діяльності, що відбувається у сфері спільного життя й соціальних 

практик, та можливостей. Американська філософиня зазначає, що вибір списку 

благ-можливостей, по-перше, необхідно здійснювати з огляду на вид діяльності та 

тип соціальної практики, що мають визначальну значущість для індивідів. Схожу 

ідею висловлював Е. Макінтайр, який розглядав соціальні практики крізь призму її 

«внутрішніх благ», про що вже йшлося у 2 розділі дисертації. По-друге, вибір 

списку благ-можливостей можна здійснювати, приймаючи до уваги існуючий 

спосіб життя (звичаї, пануючі ціннісні орієнтації тощо), в середовищі яких буде 

відбуватися ця діяльність [398, с. 77]. Незважаючи на певну «рухливість» благ-

можливостей, їхньою особливістю є те, що всі вони є ключовими, «внутрішніми», 

такими, що мають значущість для будь якої людини, спільноти чи суспільства. І у 

разі відсутності якогось одного блага не можна його компенсувати збільшенням 

кількості іншого. Так, економічне зростання та збільшення ВВП не можуть 

компенсувати відсутність політичних свобод. Проте може залишатися питання 

щодо свідомо невикористаних можливостей. Чи будуть нереалізовані можливості 

знижувати рівень суспільного благополуччя, якщо індивіди, маючи певні 

можливості, просто не захотіли їх використати [163, с. 41-42]? 
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Хоча блага-можливості не можна звести до єдиної шкали, вони можуть 

підлягати розширенню та конкретизації, про що свідчать різні сфери людської 

життєдіяльності, зокрема пов’язані із питаннями гендеру, проблемами людей з 

особливими потребами, культурним розмаїттям, освітою, правами тварин, 

навколишнім середовищем, конституційним правом та політичною структурою, які 

постали предметом дослідження Нуссбаум [399, с. 101-112, 143-184.]. Все це 

дозволяє стверджувати, що «підхід можливостей» є нон-утилітаристською 

консеквенціалістською теорію, яка викристалізувалася в синтезі консеквенціалізму 

із етикою чесноти, що свідчить про пластичність сучасного консеквенціалізму, 

який не можна ототожнювати винятково із утилітаризмом та його вадами. 

Практичним висновком плюралістичного консеквенціалізму є моральна 

вимога вибудовування такого політичного ладу, який поліпшував би життя, 

забезпечував граничний рівень благ-можливостей. Незважаючи на те, що частина 

благ може класифікуватися як «природні блага» які не завжди залежать від 

зовнішніх чинників, держава мусить вживати заходи щодо забезпечення 

граничного рівня благ-можливостей (наприклад, у сфері сімейного права, безпеки, 

соціального захисту, охорони здоров'я) [398, с. 82, 89; 163, с. 42].  

 

3.3. «Непрямий консеквенціалізм»: трансформації вимог максимізації 

спільного блага 

Як вже зазначалося у попередніх підрозділах, у зв'язку з низкою нерозв'язних 

проблем класичного утилітаризму, які випливають із неможливості зведення 

максимізації блага в статус універсально-об'єктивного принципу, у другій половині 

ХХ ст. почали здійснюватися спроби реформування консеквенціалізму. Якщо у 

класичному утилітаризмі йшлося про розрахунок наслідків окремих дій, та Дж.Ст. 

Мілль лише звернув увагу на необхідність узгоджувати дії із певним стандартом, 

то сучасні консеквенціалісти заявляють про необхідність брати до уваги 

узгодженість дії із моральними нормами, враховувати мотиви агентів й особливості 

їхнього характеру. Тому в аспекті визначення критерію правильності моральної дії, 

спрямованої на максимізацію спільного блага, сучасний консеквенціалізм можна 
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розглядати крізь призму підходів, що умовно позначаються як «прямий 

консеквенціалізм» («утилітаризм дії») та «непрямий консеквенціалізм» 

(«консеквенціалізм мотиву та чесноти», «консеквенціалізм / утилітаризм 

правила»). Незважаючи на те, що в сучасних дискусіях явний пріоритет надається 

«консеквенціалізму правила», проте Б. Гукер в статті Стенфордської філософської 

енциклопедії наголошує на практичній рівнозначності різновидів 

консеквенціалізму, оскільки консеквенціалізм правила з його нескінченною 

редакцією моральних правил приходить до тих самих результатів, що й 

консеквенціалізм дії [374]. 

Представники «прямого консеквенціалізму» (П. Сінгер, Дж. Смарт тощо) 

вбачають критерій правильності дії у її здатності призводити до максимально 

можливого блага. При цьому під дією тут розуміється окремий вчинок у конкретній 

ситуації. На противагу зосередженому на задоволенні класичному утилітаризму, 

прямий консеквенціалізм оцінює чинники, що впливають на дію з огляду на їх 

здатність збільшувати благо. 

Найвпливовіший представник сучасного «утилітаризму дії» австралійський 

філософ Джон Джеймесон Смарт пише про те, що утилітаризм, будучи директивою 

морального вибору, дозволяє оцінювати та порівнювати різні ситуації, як-от 

зростання інтересу до роботи, задоволення потреб в матеріальних речах, отримання 

насолоди від мистецтва, гумору, досліджень тощо [435, с. 33, 67-68]. І незважаючи 

на те, що аналізу підлягає спрямований на досягнення конкретного блага 

конкретний вчинок, «утилітаризм дії» все-таки спрямовує на спільне благо, 

оскільки критерієм оцінювання постає максимізація благополуччя всіх людей в 

широкому сенсі. Отже, максимізація спільного блага є мірилом всіх людських дій, 

оскільки спільне благо орієнтоване на спільну, об'єднуючу всіх мету, і кожний 

індивід має бути зацікавленим в її досягненні [169, с. 33]. 

Підсумовуючи дискусії навколо проблем, заявлених представниками 

«прямого консеквенціалізму», можна виявити наступні «білі плями» в 

обґрунтуваннях такого модифікованого етичного вчення. По-перше, в сучасних 

дискусіях прямий консеквенціалізм вслід за класичним утилітаризмом 
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звинувачують в надмірній колективності. Оскільки головною вимогою 

утилітаризму є максимізація спільного блага, що складається із арифметичної суми 

індивідуальних благ, начебто має витікати висновок про те, що спільне благо є 

безособовою сукупною сумарною корисністю. Американський філософ та 

економіст Ліленд Ігер зауважує, що таке положення справ начебто дає підстави 

звинувачувати утилітаризм дії в тому, що він нехтує благо індивіда, розглядаючи 

його як частину цілого, де кожна людина є лише «борцем за спільну справу», в якій 

«окремі люди можуть гинути, але бій продовжується» [108, с. 164-165]. До того ж, 

звинувачення лунають і щодо інструментального використання окремої людини 

заради спільного блага: «Утилітаризм начебто вбачає в кожній людині ледве дещо 

більше, ніж особливий обробляючий устрій для перетворення благ та переживань 

на складники безособової сумарної користі; людина є схожою на філію 

підприємства, яке цілком можна перепрофілювати або закрити з метою ефективної 

роботи якоїсь більш продуктивної одиниці» [108, с. 167]. 

По-друге, із такої сумарної оцінки спільного блага логічно випливає 

можливість, і навіть нормативна вимога у разі гострої потреби порушувати права 

людини заради максимізації спільного блага. І якщо послідовно втілювати таку 

логіку в життя, будуть кричуще порушуватися фундаментальні норми спільного 

життя та нівелюватися цінність людської особистості заради спільного блага чи 

блага більшості. Яскравою хрестоматійною ілюстрацією цього положення слугує 

гіпотетична ситуація «трансплантації», яку змоделювала американська філософиня 

Джудіт Томсон: лікарі мусять терміново провести пересадку органів однієї 

здорової людини для порятунку життя п’яти смертельно хворих людей [445, с. 139-

140]. Звісно, такі шокуючі висновки щодо необхідності аморального принесення в 

жертву життя людини заради блага більшості має відвернути від прямого 

консеквенціалізму будь-яку нормальну людину. Але заради справедливості варто 

взяти до відома результати дослідження Л. Ігера, який уважно проштудіював 

першоджерела класиків утилітаризму (І. Бентама, Т. Гоббса, Д. Г’юма, А. Сміта, 

Дж.Ст. Мілля, Г. Спенсера) та виявив, що ніхто з них не закликав до принесення в 

жертву індивідів та їхніх інтересів, заперечувати чи порушувати права окремої 
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людини заради сумарного блага [108, с. 191-204]. Отже, історія філософії дає мало 

підстав для таких звинувачень утилітаризму, і не варто екстраполювати такі 

припущення на прямий консеквенціалізм загалом. 

По-третє, утилітаризм дії підлягає критиці за те, що в консеквенціалістському 

оцінюванні завжди може виникати спокуса розглядати кожен вчинок як 

унікальний, що дозволяє йому виходити за рамки існуючих правил. І як помічає Б. 

Гукер, наслідком цього може бути втрата впевненості у вчинках інших людей, що 

несе загрозу довіри в суспільстві та заважає досягати спільні цілі [374; 169, с. 34]. 

По-четверте, варті уваги складності аналізу наслідків окремих вчинків та 

помилки у розрахунках майбутніх дій. Застосування нормативної програми 

консеквенціалізму дії передбачає обробку великого обсягу інформації та 

феноменальні здібності до передбачення всіх варіацій наслідків, які можуть 

виявлятися одразу або із плином часом. Водночас суб’єкт, що здійснює таке 

консеквенціалістське оцінювання повинен бути безпристрасним щодо власних 

уподобань та інтересів пов’язаних із ним осіб. Однак, як демонструє у своїх 

дослідженнях Д. Канеман, люди здатні перебільшувати можливості як своїх, так і 

чужих передбачень, часто демонструють ретроспективні викривлення фактів у 

своїх оцінках, та загалом мають «безмежну здатність не помічати власного 

невігластва» [115, с. 131]. Все це може породжувати плутанину у причинах і 

наслідках вчинку, а так призводити до невірного оцінювання очікуваних 

результатів чи ілюзій відносно втрачених можливостей вплинути на негативні 

результати дій, що вже відбулися.    

По-п’яте, консеквенціалізм дії звинувачують в тому, що він у своєму 

раціоналізмі ігнорує залежність наслідків від вдачі або випадку. Міркуючи про 

моральну відповідальність та непідконтрольні людині чинники, що впливають на 

результати поведінки, американський філософ Томас Нагель наводить такий 

приклад: «Той, хто був офіцером в концтаборі, міг би прожити спокійне та 

нешкідливе життя, якби нацисти не прийшли до влади у Німеччині. А той, хто 

прожив спокійне та нешкідливе життя в Аргентині, міг би стати офіцером в 

концтаборі, якби не поїхав з Німеччини у справах в 1930 році» [203, с. 175]. Отже, 
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консеквенціалізм дії є «нечутливим» до «моральної вдачі», і це може призводити 

до помилок в очікуваних ефектах майбутньої дії [169, с. 34]. 

По-шосте, надмірно завищена моральна вимога максимізувати спільне благо 

всупереч особистим справам несе загрозу «надналежного». Якщо здійснювати 

моральне оцінювання вчинків з огляду на нормативну вимогу спільного блага, 

може статися, що більша частина звичних дій буде класифікуватися як аморальні 

дії. Вимога максимізації спільного блага в консеквенціалізмі набуває статусу не 

просто належного, а навіть «надналежного», що загрожує практичною 

неспроможністю цієї етичної теорії, оскільки всі люди не можуть цілком 

присвячувати себе благодійній діяльності у її різноманітних проявах, ігноруючи 

свої особисті справи [432, с. 193-208; 169, с. 34].  

Зазначені проблеми намагаються подолати представники «непрямого 

консеквеніалізму» (Р. Брандт, Ст. Свердлік, М. Слоут, Дж. Харсаньї тощо), який є 

неоднорідним інтелектуальним явищем. Перший варіант «непрямого 

консеквенціалізму» пропонує оцінювати моральну правильність наслідків дії з 

огляду на мотиви агентів («консеквенціалізм мотиву»), або зважаючи на 

особливості характеру індивідів («консеквенціалізм чесноти»). Так, один з 

найяскравіших представників «консеквенціалізму мотиву» Стівен Свердлик 

стверджує важливість врахування мотиву, оскільки він здатний не лише змінювати 

внутрішню цінність вчинку але й процес самої дії [439, с. 349; 169, с. 34]. 

«Консеквенціалізм чесноти» (Ф. Джексон, М. Слоут, Ф. Фут тощо) є одним 

із різновидів нон-утилітаристського консеквенціалізму. Для подолання низки 

проблем «прямого консеквенціалізму», зокрема проблеми «надналежного» 

американський філософ Майкл Слоут вносить корегування в головний принцип 

консеквенціалізму: вимога максимізації блага має трансформуватися у вимогу 

«сатисфакції блага» [434, с. 190], що означає певний баланс зобов'язань щодо блага 

інших та власного блага, тим самим знімається пріоритет спільного блага. Така 

симетричність ставлення до самого себе й інших людей дозволяє агенту 

піклуватися про благо інших та реалізовувати спільне благо і водночас здійснювати 

свої плани та проекти, досягати власного благополуччя. Принцип «сатисфакції 



      146 
 

блага» привноситься Слоутом в консеквенціалізм із етики чесноти, в якій чесноти 

можуть класифікуватися за низкою груп. По-перше, це – чесноти, спрямовані на 

інших, що сприяють благу інших людей (доброзичливість, співчуття, 

справедливість, правдивість тощо). По-друге, спрямовані на себе чесноти, які 

сприяють власному благу (розсудливість, винахідливість, обачність тощо). По-

третє, змішані чесноти, які дозволяють досягати власне благо, сприяти благу інших, 

реалізовувати спільне благо (мужність, мудрість, самовладання та ін.) [434, с. 192]. 

Жодна з цих груп не може мати нормативної пріоритетності, оскільки їх 

зіставлення є просто не коректним. Немає жодного сенсу порівняння мужності та 

чесності або доброзичливості та винахідливості через їхню принципову 

несумірність. І як зазначає Слоут,  людина, яка демонструє постійну турботу про 

інших, повністю ігноруючи власні інтереси, буде імовірніше підозрюватися в 

психологічних проблемах, як-от мазохізм або почуття провини [434, с. 193-194]. 

Отже, як загальну рекомендацію щодо дії та оцінювання її результатів 

американський консеквенціаліст пропонує не спеціалізацію в чеснотах, а їх 

врівноваження. Тим самим, кожна людина буде нарівні зацікавленою у 

вдосконаленні власних чеснот і реалізації власного благополуччя та сприянні благу 

інших і спільного блага [434, с. 197; 169, с. 34]. 

Отже, консеквенціалізм чесноти здатний долати проблему «надналежного» – 

принесення себе в жертву заради досягнення спільного блага та морально 

виправдовувати свій персональний успіх як самоцінний, а не інструментальний 

засіб для «найбільшого щастя найбільшої кількості людей». Спрямованість агента 

на благо інших людей забезпечується безпристрасним ставленням діючого суб'єкта 

до всіх тих, хто потрапляє в радіус його дії. Це означає, що агент має неупереджено 

та рівною мірою піклуватися про максимізацію блага всіх людей. Проте відсутність 

упередженості не означає універсальну доброзичливість до всіх, оскільки 

послідовне розгортання такої ідеї може наражатися на певний парадокс: 

найдієвішим способом позбавитися упередженості – це ніколи не відчувати 

симпатії чи прихильності до будь-кого. І така раціоналізована безпристрасність не 

лише позбавляє моральнісного виміру дію, але й ставить під сумнів можливість 
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максимізації блага іншого. До того ж, моральнісна практика свідчить про 

неможливість такої неупередженості, оскільки людина природно піклується 

насамперед про ближніх та допомагає рідним і близьким, а не незнайомцям. Ба 

більше, можливість ефективно діяти часто залежить від відносин з постійним 

колом близьких людей, оскільки це задає сталість та передбачувану перспективу 

спільних дій. Тому, можна погодитися із американським філософом Френком 

Джексоном, що певна упередженість є необхідною не лише в процесах максимізації 

блага [378, с. 481-482], але й спільного блага зокрема [169, с. 34]. 

Однак, незважаючи на зазначені трансформації консеквенціалізму, можна 

виявити низку проблем реалізації блага інших та спільного блага, які не долаються 

зазначеними версіями «непрямого консеквенціалізму». По-перше, аналіз 

можливостей та ефективності дій, спрямованих на максимізацію власного блага та 

блага інших може довести, що залишається певний «перекіс» у бік власного блага. 

Це відбувається тому, що індивід завжди краще обізнаний про свої потреби, 

бажання, можливості, і це прискорює, навіть автоматизує прийняття швидких 

рішень на свою користь, на противагу міркуванням та діям заради блага інших, про 

потреби яких може бути мало відомо. І якщо індивід швидко чи повільно приймає 

раціональне рішення щодо своїх власних уподобань, то, як зазначає В. Кімліка, «ми 

не можемо проникнути в голови людей, щоб дізнатися, чи є більшими або меншими 

виконання наших бажань та наші розчарування, аніж їхні» [124, с. 38]. Отже, 

виявлена в попередніх розділах притаманна консеквенціалізму проблема 

міжособистісного порівняння блага не долається представниками «непрямого 

консеквенціалізму», що залишає проблеми у реалізації спільного блага.  

 По-друге, зазвичай дітей змалку навчають самостійно турбуватися про себе 

та своє благо, щоб бути самодостатніми та відповідальними. І якщо кожна людина 

буде самодостатньою, можна припустити, що не буде потреби в піклуванні про 

благо інших, оскільки кожна людина здатна вирішити свої проблеми самотужки. 

Втім практика демонструє, що завжди є люди, які потребують допомоги, але 

водночас не хочуть, щоб за них інші вирішували все. І навіть якщо можна знайти 

приклади людей, які безкорисно допомагають іншим, такі дії мають бути 
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дозволеними реципієнтами допомоги. Інакше турбота може розглядатися як 

втручання в справи інших та загрозу їхній свободі. Тим самим актуалізується 

цінність особистості, її прав і свобод, зокрема права на недоторканність та 

самостійного визначення перспектив свого життя. І, нажаль, зазначені версії 

«непрямого консеквенціалізму» є «нечутливими» до таких вимог [173, с. 290].  

Іншим варіантом «непрямого консеквенціалізму» є «консеквенціалізм 

правил», предметом аналізу якого постає не конкретна дія, а вид або рід дій. 

Оцінюванню підлягає дія з огляду на набір правил, які повинні задавати нормативні 

рамки максимізації блага з урахуванням найбільшого ступеня ймовірності його 

реалізації. Як зазначає Б. Гукер в огляді зазначених теорій, такі правила та пов'язане 

з ними оцінювання наслідків дій необхідні для заборони або дозволу дії, для 

прийняття рішень, і також для визначення умов застосування моральних санкцій 

[374]. Дж. Ролз в розгляді основних положень сучасного консеквенціалізму  

погоджується з тим, що правильно організоване суспільство за свою мету має 

максимізацію суспільного благополуччя, і принципово важливим є те, що 

досягнення спільних цілей, розподіл прибутків та видатків соціального життя 

повинні здійснюватися відповідно до публічної системи правил, яка покликана 

гарантувати взаємні очікування [255, с. 61-63; 169, с. 34-35]. 

Практика соціальної взаємодії засвідчує, що певний набір правил є 

необхідним і зазвичай підтримується членами суспільства, оскільки дотримання 

правил сприяє максимізації блага, а у разі відсутності таких правил основний 

принцип консеквенціалістської дії – універсалізація блага – наражається на 

проблему. Актуалізація таких правил може відбуватися у різний спосіб: шляхом 

інтеріоризації (Р. Брандт) [345, с. 52], через поширення серед громадськості (Дж. 

Ролз) [431, с. 90], або інкорпорування в соціальні інститути через механізми 

корпоративної етики. Обґрунтування конкретних правил потребує складнішої 

процедури, яка здебільшого відбувається в логіці суспільного договору. Однак на 

відміну від деонтологічної процедури обґрунтування універсальних норм в умовах, 

що мають унеможливлювати будь-які прояви суб’єктивності, 

консеквенціалістській соціальний договір, за Р. Брандтом, має прийматися 
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індивідами, які повинні мати всю повноту знання емпіричних фактів про себе, але 

за відсутності персональних чи групових преференцій в переговорному процесі 

[344, с. 243-244]. У такий спосіб відбувається вплив деонтологічної етики на 

консеквенціалізм у двох аспектах: по-перше, в усвідомленні необхідності правил 

та, по-друге, в необхідності процедур, які надавали б етичне обґрунтування 

правилам дії [169, с. 34-35]. 

Один із авторитетних представників консеквенціалізму правил Р.Брандт 

визнає схожість моральних правил та норм права, але відстоює специфіку 

ефективного «морального кодексу» як набору моральних правил, які поєднують 

простоту та дієвість процедур для максимізації спільного блага [344, с. 286-305]. 

Формальними особливостями морального кодексу, що відрізняються від права, за 

Брандтом, є специфічна внутрішня мотивація; почуття провини та несхвалення 

індивідами певних дій (совість); особлива значущість норм, що викликає довіру та 

повагу; гранична обґрунтованість; етична термінологія («моральний обов'язок», 

«моральне зобов'язання», «моральний осуд») [344, с. 154-169]. Змістовно 

універсальний моральний кодекс збігається із вимогами Декалогу (заборона на 

крадіжку, адюльтер, лжесвідчення, вимога поважати батьків), які зміцнюють 

соціальні інститути (приватна власність, моногамний шлюб, суди присяжних, 

рівний статус членів сім'ї) [344, с. 180; 169, с. 35].  

Отже, консеквенціалізм правила, насамперед, покликаний обґрунтовувати 

моральні кодекси, призначення яких полягає в окресленні того, що є морально 

неприйнятним. Тим самим вони можуть категорично забороняти певні дії, що 

здатні призвести до максимізації спільного блага. Однак така категоричність у 

висловленні заборонних дій має зворотній ефект: втрачається безумовність 

головного принципу консеквенціалізму – максимізації блага. Така колізія породжує 

питання безумовності правил: чи є вони завжди визначальними, навіть якщо 

слідування ним призведе до катастрофи. Брандт дає роз'яснення, що цю проблему 

можна подолати шляхом прийняття правила «запобігання катастроф», які можуть 

дозволяти в надзвичайній ситуації порушувати інші правила [345, с. 150-157]. 

Однак залишається відкритим питання щодо можливих конфліктів тих чи тих 



      150 
 

правил, як-от: «заборона брехні» vs «запобігання катастроф»; «заборона 

ушкодження безневинних громадян» vs «запобігання катастроф». Незважаючи на 

здавалося б гіпотетичність ситуації, така проблема набуває своєї практичної 

значущості в ситуаціях збройних конфліктів. Зокрема, ці дилеми сьогодні мають 

особливу актуальність в проведенні антитерористичних операцій чи участі 

громадян у військових конфліктах, коли від цивільних можуть приховувати 

інформацію щодо кількості жертв задля уникнення паніки або обмежувати 

громадян в правах заради мінімізації масштабніших жертв [169, с. 35].  

Опосередкованість консеквенціалістського розрахунку правилами дозволяє 

ввести в цю теорію моральні інтуїції, залишаючи водночас загальну телеологічну 

спрямованість теорії. Однак така варіація консеквенціалізму постає вже не 

процедурою прийняття рішень щодо дії, а радше критерієм правильності чи 

стандартом дії, який орієнтує на морально належне та забороняє морально 

недопустиме. У такий спосіб призначення «консеквенціалізму правила» полягає у 

роз'яснені умов можливості дії. Отже, проблема чіткої калькуляції благ з огляду на 

їхню несумірність втрачає свою актуальність, оскільки агент здебільшого 

керується моральними інтуїціями, на що вказує відомий британський філософ Р. 

Геар  [370, с. 131-135], ніж складною системою розрахунків максимальної 

корисності блага. До того ж, «непрямий консеквенціалізм» може використовувати 

нон-утилітаристські процедури прийняття рішень з огляду на уявлення про спільне 

благо та особливості діючих суб’єктів [169, с. 35]. 

Як підсумок варто зазначити, що безумовним позитивом етичного 

консеквенціалізму є те, що він обґрунтовує привабливі для всіх цілі людського 

життя – задоволення та суспільне благополуччя, на що вказував засновник 

утилітаризму Дж. Ст. Мілль [391, с. 41-42]. В нормативній вимозі безпристрасно 

максимізувати спільне благо виявляється антиегоїстичний, альтруїстичний сенс 

консеквенціалізму, оскільки реалізація такої вимоги передбачає наявність 

особливих людських якостей – доброзичливості, уважності, турботливості. Іншим 

позитивним моментом консеквенціалізму є його реалізм, який виявляється в 

оцінюванні соціальних, політичних та економічних явищ, коли до уваги береться 
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реальний стан справ та ті заходи, що реально змінюють життя на краще. Отже, 

консеквенціалізм задовольняє не лише інтелектуальний інтерес моральних 

філософів через узагальнення в доволі просту формулу етико-філософське 

обґрунтування правильного життя. Консеквенціалізм пропонує чіткий спосіб 

вирішення моральних колізій, що виникають в соціальних практиках, без апеляції 

до трансцендентного, а винятково з огляду на раціональність та процедурність. І як 

зауважує В. Кімліка, консеквенціалізм протистоїть моралізаторству та 

маніпуляціям у тій спосіб, що «надає стандарт та процедуру, які дозволяють кидати 

виклик тим, хто претендує на владу над нами в ім'я моралі» [124, с. 29; 176, с. 146]. 

Останні сто років утилітаризм як один з провідних напрямів 

консеквенціалізму був не лише визначальною теорією в моральній філософії, але і 

займав чільне місце в політичній філософії та економічній теорії, обґрунтовуючи 

цілі й заходи державної політики, зокрема економічної політики всезагального 

добробуту. У другій третини ХХ ст. класичний утилітаризм постав підґрунтям 

неолібералізму, оціночна система якого містила в собі консеквенціалізм, 

велферизм (економіка добробуту) та сумарну оцінку, за висловом А. Сена, яка 

зводилася до наступної формули: «у будь-якому виборі слід оцінювати за 

загальною сукупністю корисності, породженою цим вибором» [272, с. 77]. Отже, 

максимізація спільного блага постала критерієм вибору та оцінювання кращого 

стану справ у політиці та економіці, а утилітаризм не лише прагнув, але й впливав 

на соціальні практики – політику, економіку, сферу культури [176, с. 147-148]. 

У другій половині ХХ ст. виявилася тенденція до зниження критичного та 

прогресивного потенціалу утилітаризму в політичних оцінках, проявляючи радше 

тенденцію до консерватизму. Такі процеси В. Кімліка пов’язує із тим, що в 

сучасних демократіях більшість людей вже давно має базові політичні права, а 

фокус уваги зсувається радше не на спільне благо, а на права різноманітних 

меншин – носів нетрадиційної сексуальної орієнтації, людей з обмеженими 

можливостями, автохтонних етносів тощо. І права цих меншин відстоюються часто 

всупереч бажанням більшості, яка у разі реалізації політики підтримки меншин 

може зазнати не лише ідейної поразки, але й фінансових втрат. І у цьому питанні 
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утилітаризм надає неясні відповіді, з огляду на різні міркування щодо оцінювання 

короткострокових або довгострокових очікувань, шкали корисності, зіставлення 

економічних та неекономічних благ, методики виміру спільного блага [124, с. 75-

76; 176, с. 148]. 

Попри зазначені процеси, трансформації, що відбуваються в сучасному 

консеквенціалізмі, дозволяють йому залишатися провідною теорією, яка дає 

відповіді на численні моральні запити соціальних практик. 

 

ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ 

В пострадянському соціально-філософському просторі етичний 

консеквенціалізм здебільшого пов’язується із новочасовим етичним 

утилітаризмом, основним принципом якого є корисність як принцип вибору дій та 

критерій оцінювання. Відповідно до цього критерію моральної значущості набуває 

така дія, що у своїх наслідках призводить до максимального спільного блага. Однак 

знайомство з більш широкою сучасною соціально-етичною літературою дозволяє 

розширити уявлення про варіативність етичного консеквенціалізму та його 

тлумачень спільного блага, сутнісною характеристикою якого є те, що воно являє 

собою сумарну сукупність благ всіх індивідів.   

Аналіз «моністичного» консеквенціалізму як комплексу теорій дозволяє 

побачити трансформації змісту поняття спільного блага, що пов’язувалося із 

однією самодостатньою цінністю – корисністю, яка в різних підходах набувала 

різного змісту. З’ясовано головну нормативну вимогу класичного утилітаризму як 

варіанту гедоністичного консеквенціалізму, яка полягала в максимізації спільного 

блага як щастя та задоволення для всіх. Визначено формальниі характеристики 

спільного блага: інтенсивність, тривалість, достеменність, близькість або 

віддаленість, плідність, чистота та поширеність (І. Бентам), універсальність як 

рівнозначність інтересів всіх індивідів (Дж.Ст. Мілль). Виявлено змістовні 

характеристики спільного блага, які відображають градації якості задоволень – від 

«вищих» задоволень від інтелектуальної та творчої діяльності до «нижчих» 
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тілесно-чуттєвих насолод (Дж. Ст. Мілль). Проте таке протиставлення не надає 

чіткого критерію оцінювання спільного блага. 

З огляду на це, висуваються аргументи, які проблематизують можливість 

утилітаристсько-гедоністичного принципу максимізації спільного блага поставати 

універсально-об’єктивним принципом моралі: неабсолютність гедоністичної 

мотивації через наявність інших мотивів; несумірність задоволення від благ, яка 

породжує проблему міжособистісного порівняння; неуніверсальність вимоги 

сприяти спільному благу через суб’єктивність його змісту; здатність блага 

перетворюватися на «антиблаго» після проходження межі задоволення. 

Огляд сучасних моністичних теорій («консеквенціалізм / утилітаризм 

уподобань», «консеквенціалізм бажань» та «сатисфакціонізм») дозволив 

простежити спроби подолання суб’єктивності класичного консеквенціалізму через 

зміщення акценту в тлумаченні спільного блага на інтенційні стани свідомості, які 

проявляються у певному ставленні до блага, що пов’язане із його бажаністю. Отже, 

такі трансформації бажаного від суб’єктивно-жаданого до раціоналізованого 

належного та необхідного здатні закріпити принцип максимізації спільного блага в 

статусі об’єктивного принципу моралі. Проте такі спроби трансформацій змісту 

спільного блага засвідчили низку проблем: нестатичність бажань здатна 

викривлювати оцінки благополуччя; реалізація окремих бажань індивідів, зокрема 

відмова від благ, необов’язково впливає на спільне благо всіх громадян; складність 

визначення порядку реалізації бажань через їхню несумірність, можливу 

«дефективність», а також нераціональність та спонтанність певних індивідів. 

Розглядаються спроби подолання зазначених проблем в «плюралістичному» 

консеквенціалізмі, представники якого спільне благо пов’язують з певним набором 

об’єктивних характеристик суспільного благополуччя. Змістовно спільне благо в 

«теоріях об’єктивних списків» / «теоріях об’єктивних характеристик 

благополуччя» пов’язується із благополуччям, яке є ширшим за поняття добробуту, 

що зводиться до матеріально-фінансових показників життя, та ширшими за щастя 

і задоволення, що виражають суб’єктивні переживання індивідів. Отже, спільне 

благо як благополуччя є комплексною цінністю, що містить у собі набір певних 
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цінностей-благ, які у своїй сукупності мають значущість для всіх індивідів та 

суспільства загалом.  

Окреслюється переліки таких цінностей-благ, зокрема цінності 

самовизначення, стимулювання, гедонізму, успіху, могутності, безпеки, 

конформізму, традиції, доброзичливості, універсалізму (Ш. Шварц). Зазначається 

значущість цінностей самовираження (незалежність, самостійність, свободи) для 

сталого економічного розвитку і процесів демократизації, світу (Р. Інглгарт, К. 

Вельцель). З’ясовано, що формально-функціонально такі цінності є виразом 

потреби людини як соціо-біологічної істоти у доцільному існуванні. Оскільки такі 

цінності сприяють солідарності та досягненню спільних цілей, є універсальними та 

бажаними усіма людьми, є підстави їх вважати спільним благом.  

Проаналізовано список «первинних благ» (Дж. Ролз), що складається із прав, 

свобод, сприятливих можливостей, багатства, доходів, здоров’я, енергії, інтелекту, 

уяви, самоповаги та почуття власної гідності. Досліджено переліки благ, визначені  

«підхідом можливостей» (М. Нуссбаум), які містять субстанційні свободи та 

можливості, до складу яких окрім вже зазначених благ входять тривале життя, 

недоторканність, емоції, практичний розум, афіліація, гра, інші біологічні види, 

участь в політичному та економічному житті. Такий перелік благ засвідчує, що 

вони спроможні забезпечувати засади доброго та гідного спільного життя, тому є 

обгрунтованою вимога до урядів держав щодо забезпечення належного рівня 

зазначених благ-можливостей.   

З’ясовано, що плюралістичні теорії мають низку проблем у складанні 

переліку благ, які витікають із несумірності деяких благ; складності дотримання 

єдиної лінії в обґрунтуванні всіх складових спільного блага; ризиках відмови 

індивідів використовувати можливості.  

Розглянуто зміну критеріїв оцінювання спільної дії та розширенням 

нормативних вимог в сучасному консеквенціалізмі. «Прямий консеквенціалізм» ( 

«утилітаризм дії» П. Сінгера, Дж. Смарта та ін.) в аналізі конкретних вчинків та 

ситуацій критерій оцінювання вбачає в максимізації спільного блага. Проте у 

слідуванні вимозі максимізувати спільне благо було виявлено наступні проблеми: 
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ігнорування індивідуальних особливостей суб’єктів та можливість 

інструментального використання меншості заради безособової сумарної 

корисності більшості учасників дії; порушення прав людини заради спільного 

блага; загроза підриву довіри та кооперації як спільного блага; плутанина в 

казуальних зв’язках та неможливість врахувати випадкові впливи; проблема 

«надналежного», що витікає із завищеної вимоги спільного блага.  

 Зазначено, що «непрямий консеквенціалізм» в оцінюванні дії та практик 

окрім максимізації спільного блага висуває вимогу врахування мотивів та чеснот 

(«консеквенціалізм мотиву» Ст. Свердліка і «консеквенціалізмі чесноти» Ф. 

Джексона, М. Слоута, Ф. Фут), оскільки вони змінюють внутрішню цінність 

соціальних дій. Спрямована на максимізацію спільного блага дія отримує високу 

оцінку лише за умови доброчесних мотивів агентів та перфекціоністської орієнтації 

дії. Але, попри прагнення зазначених теорій утримати баланс між індивідуальним 

та спільним благом, залишається неподоланою проблема міжособистісного 

порівняння та можливості інструментального ставлення до індивідів.  

Проаналізовано основну вимогу «утилітаризму правила» (Р. Геар, Б. Гукер, 

Л. Ігер, Б. Сіннотт-Армстронг) як іншої варіації «непрямого консеквенціалізму», 

яка пов’язана із максимізацією спільного блага з урахуванням морально 

дозволеного, що узагальнюється в правилах. Сукупність таких правил-кодексів 

відрізняються від норм права спеціальною етичною термінологією, етичною 

обґрунтованістю, а їхній зміст повинен викликати особливу внутрішню мотивацію 

та повагу до них, мати відгук в совісті індивідів та бути здатними до інкорпорації 

в суспільні інститути (Р. Брандт).  

Незважаючи на всі зазначені складнощі у визначенні спільного блага як мети 

діяльності та використання його як критерію оцінювання соціальної дії, способів 

життя та інституційних соціальних практик, позитивом консеквенціалістського 

обґрунтування спільного блага визначається його змістовна привабливість та 

зрозумілість; антиегоїстичний характер дій та практик, спрямованих на його 

досягнення; раціональність та процедурність оцінювання дій, які дозволяють 

здійснювати прямий вплив на політичну, економічну та соціокультурну практики.  
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РОЗДІЛ 4. ДЕОНТОЛОГІЧНА ЕТИКА У ВИЗНАЧЕНІ МЕЖ 

МОРАЛЬНО НАЛЕЖНОГО ТА НЕДОЗВОЛЕНОГО ЗАРАДИ СПІЛЬНОГО 

БЛАГА 

 

4.1. Деонтологічна етика в обґрунтуванні турботи про власну 

досконалість, благо інших та спільне благо як морального обов’язку  

 Як відомо, центральним питанням модерної деонтологічної етики кантівської 

інтерпретації було питання «Що я повинен робити?», яке було сформульовано 

разом із питаннями «Що я можу знати? Та на що я можу сподіватися?» [117, с. 598]. 

Сучасна деонтологічна етика прагне надати відповіді на ширші запити, які Т. 

Нагель формулює у наступний спосіб: «Як життя, інтереси та благополуччя інших 

людей висувають нам вимоги, і як ці різноманітні вимоги узгоджуються з метою 

нашого власного життя?» [396, с. 164]. 

Особливого драматизму проблематика сучасної деонтологічної етики 

набуває в ситуаціях приписування моральної належності або категоричної 

неприпустимості певних дій, які в найяскравіших формах зазначаються у дискусіях 

щодо ненавмисної шкоди або «меншого зла» заради спільного  блага (аборти, 

евтаназія, війна, заподіяння шкоди меншості заради порятунку більшості тощо). 

Всупереч етичному консеквенціалізму, який може знаходити виправдання шкодам 

заради блага більшості, деонтологічна етика обмежує і навіть забороняє такі дії, 

вимагаючи слідувати певним правилам – позитивним або негативним вимогам, які 

виводяться з єдиного універсального принципу чи морального закону. Моральний 

закон має надзвичайну моральну значущість, оскільки його імперативна форма 

висловлює категоричну моральну належність. Формулювання таких моральних 

належностей в деонтологічній етиці відбувається за допомогою низки етичних 

понять як-от «належне», «обов'язок», «зобов'язання», «необхідне», «допустиме», 

«виправдане», «неприпустиме», «недозволене», «заборонене». Хоча моральна 

належність відстоюється деонтологічною етикою безвідносно до мети та 

результатів діяльності, проте дослідження дискурсу зазначених понять дозволить 
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не лише з’ясувати  умови морально необхідних та морально недозволених дій 

заради спільного блага, але  й виявити низку його характеристик [189, c. 74]. 

Як відомо, найсуттєвіший внесок в розробку поняття морально належного в 

деонтологічній етиці зробив Іммануїл Кант, саме тому варто розпочати пошук 

зв’язку між моральними належностями та благом, та спільним благом зокрема, з 

аналізу його основних праць. Звернення до робіт сучасних кантознавців (А. 

Гусейнова, Б. Капустіна, Л. Максимова, Е. Соловйова) дозволяє з’ясувати 

специфіку моральної нормативності в системі деонтологічного обґрунтування 

моралі загалом. Аналіз сучасних англо-американських розвідок у філософії моралі 

загалом та в річищі сучасної деонтології зокрема (М. Барон, Ст. Дарвола, Р. 

Джонсона, А. Кьютон, Е. Макінтайр, Е. Енском та ін.) допоможе зрозуміти 

значущість типології моральних обов’язків сприяти благу іншого для визначення 

морально необхідних та морально недозволених дій в соціальних практиках. 

Розглядаючи проблеми сучасної етики, відома британська філософиня 

Елізабет Енском зазначала, що поняття, які відображають морально належне, 

увійшли в модерну етику із християнської деонтології, яка встановила абсолютні 

моральні заборони вчиняти певні дії незалежно від їхніх можливих наслідків, 

стверджуючи, «що не слід піддаватися страху перед будь-якими наслідками або 

надії на якісь наслідки» [329, с. 81]. Змістовно ці категоричні вимоги забороняли 

вбивство невинних, навіть якщо б воно й приводило до благої мети, покарання 

невинного, зраду, ідолопоклонство, содомію, перелюб, хибні пророцтва [329, с. 80]. 

Унаслідок домінування в європейській культурі християнства протягом століть ці 

зазначені заборони не лише вкоренилися в повсякденному житті та мисленні 

європейців, але й набули особливої моральної значущості через зв'язок з 

божественним законом. Хоча від часів Реформації віра в божественний закон 

слабшає, поняття моральної свідомості зберігаються та застосовуються у нових 

соціокультурних умовах. Зокрема зазначені поняття використовуються для 

посилення імперативного припису, але вже не в опорі на Божественне одкровення, 

а через внутрішню емоційну силу [145, с. 147; 189, с. 74]. 
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Тому реакцією новочасової деонтологічної етики на загальні процеси 

секуляризації був пошук можливостей збереження законницької концепції моралі 

поза божественним законодавцем. У такий спосіб актуалізувалася потреба 

обґрунтування джерел морально належного. Найяскравіший представник модерної 

деонтологічної етики Іммануїл Кант відстоював позиції автономності моралі, яка 

має такі специфічні властивості, як-от законовідповідність, універсальність, 

всезагальність, об'єктивність, абсолютність, категоричність, незалежність від 

особистих інтересів, безумовність, добровільність, автономність [120, с. 239-268], 

святість (в сенсі непорушності закону та святості людства як самоцілі) [120, с. 345, 

349; 189, с. 74-75].  

Природу морально належного Кант пов’язував, з одного боку, із зовнішньою 

об'єктивно-неперсоніфікованою вимогою практичного розуму та, з іншого боку, із 

внутрішнім автономним спонуканням індивіда до морального вчинку. Отже, 

моральний закон як центральне поняття кантівської етики об'єктивно визначає 

людське воління. Тут варто уточнити значення об’єктивності, на яке звертає увагу 

Л. Максимов, пояснюючи, що у Канта йдеться не про певний вид буття в 

онтологічному сенсі, він розуміє об’єктивність в логіко-епістемологічному сенсі як 

необхідність апріорних форм належності, що породжуються розумом [147, с. 142]. 

Практична реалізація вчинку відбувається завдяки суб'єктивному, внутрішньому 

мотиву індивіда. Такою суб'єктивною спонукальною силою, за Кантом, є не егоїзм 

та різноманітні «моральні почуття» (любов, схильності, доброзичливість тощо), а 

лише «чиста повага до цього практичного закону» або, інакше кажучи, обов’язок, 

який «є необхідністю вчинку з поваги до закону» [120, с. 234; 189, с. 75]. 

Хоча повага до закону розумілася прусським філософом як породжене 

розумом почуття, спрямоване на підпорядкування моральному закону, та яке 

відрізняється від будь-яких фізичних почуттів, проте воно є особистісно 

пережитим «почуттям обов'язку». Особливості цього почуття Кант пояснював у 

такий спосіб: «... повага є уявленням про цінності, яка завдає шкоди моєму 

самолюбству. Отже, це є чимось, що не може розглядатися ані як предмет 

схильності, ані як предмет страху, хоча воно має дещо аналогічне і з тим, і з іншим. 
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Предметом поваги є, таким чином, лише закон, і до того ж закон, який ми 

накладаємо на самих себе, і разом з тим, який є необхідним сам по собі. Як закону 

ми підкорюємося йому, не питаючи у себелюбства; як покладений на нас нами 

самими закон є, однак, наслідком нашої волі. У першому плані він має аналогію зі 

страхом, у другому – зі схильністю» [120, с. 235; 189, с. 75]. 

Отже, за Кантом, «внутрішня» моральна належність виникає із почуття 

обов'язку чи поваги до закону, і це не є чуттєвою реакцією задоволення від певних 

речей, а радше реакцією «невдоволення» або «самопідбадьорення» [116, с. 344] 

щодо тих чи тих вчинків. Таке невдоволення й критичність здатні не лише 

породжувати усвідомлення того, що необхідно робити в конкретній ситуації, але й 

приводити до морального самовизначення індивіда, який свідомо бере на себе всю 

повноту відповідальності за власний вибір. Цей момент є принциповим у розумінні 

природи моральної належності, оскільки відсутність критичності та бездумність 

здатні породжувати жахливі самовиправдання у злодіяннях, прикриваючись 

зовнішньою законослухняністю, на що вказувала Ханна Арендт в аналізі 

злочинних дій Ейхмана, який апелював до кантівського обов’язку, не 

усвідомлюючи підміни практичного розуму на волю фюрера як джерела моральної 

належності [22, с. 203-225; 189, с. 75]. 

Незважаючи на те, що кантівська моральна належність є формальною 

(безвідносність до зовнішнього закону, вираз у формі максими, широта реалізації), 

з неї виводиться матеріальний зміст, що полягає у самоцінності людської 

особистості [118, с. 20]. У найзагальнішому формулюванні моральна належність 

конкретизується прусським філософом так: «Які цілі є в той самий час обов’язком? 

Такі: власна досконалість та чуже щастя» [118, с. 196]. За Кантом, власна 

досконалість означає фізичну та моральну культуру всіх здібностей для досягнення 

поставленої розумом мети, вміння вчитися та виправляти помилки; доброчесний 

спосіб мислення, підпорядкування закону із почуття обов'язку; постійне 

оцінювання власних вчинків. Щастя інших – це прийняття інших як своєї мети, як 

самоцінності. Із цього випливає позитивний обов’язок «благодіяння» щодо інших, 

іноді жертвуючи власними інтересами, не сподіваючись на винагороду, лише із 
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почуття обов'язку. Це – й вимога турботи про благополуччя іншого, яке означає  

негативний обов’язок не чинити такого іншому, що може призвести до ганьби та 

докорів сумління [118, с. 196-204;  189, с. 76].  

Звернення до кантівської «Метафізики нравів» дозволяє побачити 

конкретизацію моральних обов’язків крізь призму розмежування належного по 

відношенню до самого себе та по відношенню до інших. Філософ відокремив 

негативні обов'язки, які обмежують або забороняють чинити проти людини в 

широкому сенсі, та позитивні обов'язки, які приписують самовдосконалення та 

«моральне самопізнання» для подолання фанатичного презирства до себе та 

протидії «самолюбній самооцінці» [118, с. 224-254]. Конкретизація обов’язку перед 

собою відбувається з огляду на подвійну природу людини. Обов’язок перед собою 

як «тваринною істотою» полягає у самозбереженні життя, що в негативному 

варіанті вимагає заборону самогубства, позбавлення себе якихось частин тіла, 

«неприродної насолоди» чи «хтивого самоспаплюження», непомірності у 

задоволеннях та харчуванні. Обов’язок перед собою як «моральною істотою» 

виявляється у позитивних вимогах правдивості, чесності та сумлінності, та в 

негативній конкретизації – у забороні неправди у всіх проявах, зокрема брехні на 

благо, хитрості, віроломства, фальсифікації, лжесвідчення. Крім цього негативним 

обов’язком перед собою є заборона скупості, «жадібності». І нарешті, Кант 

категорично забороняє раболіпство, яке підриває гідність людини: «Не ставайте 

холопом людини. – Не допускайте безкарного нехтування ваших прав іншими. – 

Не робіть боргів, якщо у вас немає повної впевненості, що ви зможете їх повернути. 

– Не приймайте благодіянь, без яких ви можете обійтися, і не будете дармоїдами та 

підлесниками, і вже поготів ... жебраками. Будьте ощадливими, щоб не стати 

жебраками. – Скарги та стогони і навіть просто крики при фізичному болю 

недостойні вас...» [118, с. 243]. Як підсумок, можна послатися на кантознавців Р. 

Джонсона та А. Кьютона, які зазначають, що обов’язок людини перед собою 

зводиться до вимоги стриманості, самообмеження та самоконтролю [380], а М. 

Барон додає, що обов’язок полягає у розвитку своїх здібностей і талантів, 

самовдосконаленні та самопізнанні [338, с. 13-16; 189, с. 76]. 
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Обов’язок перед іншими людьми знаходить свій вираз у любові чи 

людинолюбстві, яке розуміється Кантом не як почуття, а як принцип вчинку – 

максими «поваги», «благодіяння», «благовоління», які означають робити цілі 

інших людей власними цілями. Обов’язок поваги означає категоричну заборону 

зводити людей до засобу в досягнені власних цілей. Зворотнім боком благодіяння 

є вимога вдячності як пошани та поваги до актуального чи вже померлого 

благодійника. Розумне благовоління означає обов’язок людяності, що має 

знаходити вираз у співчутливості, співстражданні та здатності поділяти почуття з 

іншими людьми. Із таких позитивних велінь випливають такі негативні вимоги як-

от заборона заздрості, зловтіхи, лихослів'я, презирства інших, невдячності, 

зарозумілості, знущання [118, с. 255-282]. Викорінення зазначених вад повинно 

відбуватися шляхом самовдосконалення, тим самим Кант демонструє зв'язок між 

обов'язками перед собою та перед іншими. Отже, обов’язок сприяти щастю інших 

людей означає допомагати їм досягати їхні морально значущі цілі, не порушуючи 

свободи вибору цих людей та насильно не насаджуючи патерналізм у своєму 

благодіянні, на що вказує М. Барон [338, с. 13-14; 189, с. 76-77]. 

Окрім розрізнення «позитивних» та «негативних» обов’язків Кант здійснив 

розмежування обов’язків з позицій повноти їхньої реалізації у «широкому» та 

«вузькому» сенсах, що призводить до «досконалих» або «недосконалих» вчинків. 

Негативні вимоги є «вузькими», оскільки вони забороняють конкретні дії і не 

можуть мати варіацій та винятків, а так, їхня реалізація має бути повною, а вчинок 

«досконалим». Позитивні вимоги самовдосконалення та благодіяння є 

«широкими», а вчинки, в яких вони реалізуються, є «недосконалими» через 

свободу індивіда та неможливість обмежувати масштаби таких дій, а так, і досягти 

абсолюту та довершеності [118, с. 255-282]. Не можна вимагати від людини 

розвивати в собі абсолютно всі здатності, їй під силу максимально вдосконалювати 

лише окремі таланти. Так само нереально присвячувати себе винятково допомозі 

всім, в будь-яких обставинах та рівною мірою. Отже, «недосконалі» обов'язки 

мають наступні особливості: межі в широті їх реалізації, вибір методів їх 

здійснення (шляхом поваги, ненасильства, моральної допустимості) та мотивації 
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(безкорисливість і турбота про інших), на що звертає увагу М. Барон [338, с. 16-19; 

189, с. 77]. 

Як вже зазначалося у попередніх розділах, актуалізація обов’язків сприяти 

благу інших та спільному благу може наражатися на проблему «надналежного», 

реалізація якого може шкодити власним життєвим проектам. Особливого значення 

ця проблема набувала в сучасних консеквенціалістських дискусіях, коли 

послідовне слідування логіці максимізації спільного блага вимагало відмовлятися 

від максимізації власного блага. З одного боку, ця проблема знімалася в 

«непрямому консеквенціалізмі» за допомогою аргументів етики чесноти (підрозділ 

3.3.). З іншого боку, кантівська етика дозволяє зняти зазначену проблему, оскільки 

деонтологія орієнтує індивіда не лише на благо іншого, але й на перетворення 

власного життя в напрямі невпинного вдосконалення. І як зазначає М. Барон, 

реалізація цих двох головних цілей-обов'язків містить в собі інші досконалі та 

недосконалі цілі, інтереси, відношення [338, с. 20; 189, с. 77]. 

Незважаючи на доволі розгорнуте логічне обґрунтування належного в 

кантівській етиці, в наступних етичних пошуках висловлювалися критичні 

зауваження на її адресу. Стереотипні звинувачення пов'язувалися із зайвим 

формалізмом, втратою змістовного критерію моралі, практичною неспроможністю, 

ригоризмом деонтологічної етики. Необхідно зазначити, що така критика не є 

переконливою. Як вказує кантознавець Е.Ю. Соловйов в опорі на кантівські тексти, 

зокрема на «Критику практичного розуму», німецький філософ сам був критиком 

формалізму, а «його вчення про категоричний імператив є загостреним проти 

формального та абстрактного моралізування себелюбства» [284, с. 57]. Сам Кант в 

Третій главі «Про мотиви чистого розуму» писав про те, що моральний закон 

обмежує «себелюбство» і «зарозумілість», які приписували суб'єктивні умови 

себелюбства як закон, та обмежує чуттєві схильності своєї природи [116, с. 337-

350 189, с. 77]. 

Звинувачення у відсутності змістовного критерію моралі є явно 

безпідставними, оскільки «Метафізика нравів» доволі широко розкриває зміст 

моралі через конкретні приписи обов’язку, на чому і було зосереджено увагу в 
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даному розділі. Як наголошує А. Гусейнов, навіть якщо враховувати те, що 

кантівський імператив має справу лише із максимами волі, які формують вчинки, 

форма цих вчинків має конкретний зміст, пов’язаний із парадигмою людяності, 

самоцільності людської особистості та її моральної суверенності [76, с. 29]. Тому 

не коректними є зауваження А. Шопенгауера про те, мов Кант не надав етиці нічого 

нового, окрім заповідей Мойсея [326, с. 137-138]. Кант радше продемонстрував, що 

моральні вимоги мають абсолютний характер не через теономність, а через 

здатність до універсалізації. Але варто погодиться із Шопенгауером щодо 

постулатів практичного розуму, якими Кант підкріпив необхідність моралі. Але 

такий фундамент поставив під загрозу безумовність обов’язку, який «все-таки 

вимагає для себе згодом умови, та й не однієї тільки, у вигляді нагороди, а ще й 

безсмертя того, хто цю винагороду отримує, та існування того, хто її дає» [326, с. 

139; 189, с. 78]. 

 Критика практичної неспроможності моралі ґрунтується на зауваженні 

самого Канта, що «насправді абсолютно неможливо привести з повною 

достовірністю із досвіду хоча б один випадок, де максима взагалі-то згідного із 

обов’язком вчинку лежала б виключно на моральних засадах і на уявленні про свій 

обов'язок» [120, с. 239]. Таке міркування має сенс з огляду на те, що вчинки 

відбуваються в емпіричному світі, який Кант виносив за межі морального. Реальні 

мотиви і спонукання людей не випливають із морального закону, і тому є підстави 

казати, що «“абсолютна обов'язковість” моральних приписів виявляється 

філософської фікцією, нездатною примусово втілитися в людських діяннях» [147, 

с. 143], на чому наголошує російський етик Л. Максимов. Проте, як влучно підмічає 

А. Гусейнов, практика людських вчинків не може не мати ідеально-імперативні 

засади [76, с. 29]. Схожу думку висловлює М. Сендел, говорячи про те, що хоча 

імперативний вимір моралі та свобода не є емпіричними концептами, виявити сенс 

практичного життя неможливо, не апелюючи до них [291, с. 155]. Отже, за 

Гусейновом, практичність моралі виявляється у її впливі на якість вчинків та дій в 

аспекті визначення мети. І навіть якщо людина через певні обставини чинить зло, 
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завдяки автономії морального судження вона здатна адекватно оцінювати свій 

вчинок як злодіяння [75, с. 206; 189, с. 78].  

І тому «обов’язок заради обов’язку» є універсальним інструментом, який 

дозволяє поставати над ситуацією і «об'єктивно», незважаючи на емпіричні 

обставини оцінювати ситуацію та змінювати її. В такому сенсі «обов’язок заради 

обов’язку» постає посередником в переході від рішення до дії, від моральної 

рефлексії до реальної практики. Свідченням цього є політична практика, і як 

зазначає російський політичний філософ Б. Капустін, з огляду на високі ставки та 

ризики справжня «велика політика» не здійснюється через дрібні емпіричні 

мотиви. І саме «служіння обов’язку (який по-різному розуміється) є не прикриттям 

реальності великої політики, а є її дієвою пружиною. Напевно, з цієї причини те, 

що може називатися великою політикою, – є такою великою рідкістю» [122, с. 175; 

189, с. 78]. 

Як зазначає М. Барон, кантівську етику часто критикують за дискредитацію 

чуттєвої природи людини, мов її ригоризм притупляє людські почуття, призводить 

до нестачі душевності та прихильності, а так, і до непохитності й самовдоволення 

[338, с. 57-63]. Проте така оцінка кантівської деонтології гіперболізує виняткову 

роль розуму. Як зауважує А. Гусейнов, протиставлення емоційних схильностей та 

раціонального обов’язку є етико-гносеологічною процедурою, мета якої полягає у 

перевірці моральної мотивації [76, с. 28]. Тому призначення категоричного 

імперативу полягає не у зміні реальності та перетворенні аморальної людини на 

моральну, а в поясненні як можна постати моральною особистістю [75, с. 208]. До 

того ж, хоча Кант вбачає в обов’язку примус до закону, М. Барон зазначає, що 

філософ не дискредитує ані щастя, ані почуття, вважаючи, що вчинок набуває своєї 

реалізації саме завдяки суб'єктивно пережитому індивідом «почуттю обов'язку», а 

не правилами, які нав’язуються ззовні інститутами або суспільними очікуваннями 

[338, с. 52]. Вчинки людини з почуття обов'язку можуть мати нашарування інших 

мотивів, як-от любов, симпатія, співчуття, турбота, що характеризують доброчесну 

людину. Ба більше, сучасна деонтологічна етика не лише не ігнорує ролі емоцій в 
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моральному житті, але й демонструє зближення з етикою чесноти в аспекті 

необхідності культивування певних емоційних імпульсів [338, с. 61; 189, с.79]. 

В Передмові до антології текстів з деонтологічної етики Ст. Дарвол перелічує 

основні обов’язки, з якими сьогодні має справу деонтологічний дискурс: обов'язки 

благодіяння та непричинення шкоди; справедливості та вірності; визнання 

провини; подяки; заслуги та гідності; взаємності та чесної поведінки; обов'язки 

перед іншими біологічними видами [356, с. 4-7]. Очевидно, що всі ці обов’язки є 

важливими в міжлюдській взаємодії. Але коли виникають ситуації, в яких 

необхідно надавати пріоритет якомусь одному обов’язку, важливо розуміти 

порядок надання такої пріоритетності. І практичне значення кантівської 

деонтологічної етики полягає у тому, що вона містить систематизацію та 

класифікацію обов'язків, яка допомагає моральному суб'єкту не лише обрати 

правильну лінію поведінки в опорі на статус морального обов’язку, але й 

розв’язувати конфлікти негативних та позитивних моральних вимог, моральних 

обов’язків перед собою та перед іншими не лише в просторі міжособистісних 

відносин, але й в професіональному середовищі та в просторі соціальних практик. 

Кантівська типологія отримала свій розвиток у сучасних деонтологічних теоріях, 

зокрема в «доктрині подвійного ефекту», а також «доктрині здійснення та 

допущення шкоди», які обґрунтовують межі неприпустимих дій, про які буде йтися 

в наступних підрозділах дисертації [189, с. 79]. 

Інший варіант деонтологічного обґрунтування необхідності спрямованих на 

інших людей дій з позицій безпристрасності був розроблений сучасним 

американським моральним та політичним філософом Томасом Нагелєм, який 

типологізував причини дії з огляду на їхню цінність, яка може пов’язуватися із 

агентом дії (agent-relativity value) або бути безособовою, нейтральною щодо нього 

(agent-neutral value). Нагель зазначає, що більшість людей вмотивовані 

пов’язаними із агентом цінностями, які можуть знаходити свій вираз в: автономних 

власних бажаннях, проектах, особистих зобов’язаннях; універсальних 

деонтологічних обмеженнях та заборонах; спеціальних обов’язках перед своїми 

близькими, рідними, співгромадянами, нацією [395, с. 91; 173, с. 290].    
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До того ж дії агентів можуть мати об’єктивні безособові причини, 

безпосередньо непов’язані із суб’єктом, але які змушують його турбуватися про 

спільні цілі та спільне благо [395, с. 92]. Нагель стверджує, що оскільки раціональні 

індивіди визнають себе й інших лише через ідентифікацію із безособово 

визначеним мешканцем нашого світу, то «на засадах моралі лежить переконання, 

що благо та шкода для окремих конкретних людей (або тварин) сутнісно є благом 

або шкодою не лише з їх погляду, але з більш загальної точки зору, яка є доступною 

для розуміння будь-якої мислячої людини. І це означає, що у кожної людини є 

підстави брати до уваги не лише свої власні інтереси, коли вона вирішує як 

вчиняти, але й інтереси інших людей» [204, с. 60; 173, с. 290].  

Таким чином, за Нагелем, засадою наших оцінок може бути «безособова 

точка зору», через яку власне й виявляються безпристрасні агент-нейтральні 

мотиви дії (agent-neutral reason), які мають ціннісну значущість для всіх, незалежно 

від власних, часто гедоністичних уподобань. Оскільки такі стимули можуть 

поділятися всіма людьми, це свідчить про їхню достеменну моральність. Відомо, 

що будь-який біль сприймається всіма як негативний стан, тому він постає для всіх 

надособовою агент-нейтральною причиною діяти, уникаючи страждання. З цієї 

безособової точки зору, кожна людина є рівноцінною, не більшою і не меншою за 

інших у своїй значущості у всесвіті моралі, тому моральні вимоги, що висуваються 

до одного індивіда, можуть як належне висуватися будь-якому іншому індивіду 

[269, с. 244]. Отже, змістовно агент-нейтральні безособові цінності та мотиви дій 

пов’язані із рівною значущістю всіх людей, і окрім цього, із свободою, 

всезагальними можливостями та базовими ресурсами, які дозволяють проживати 

добре та гідне життя, сповнене задоволення та позбавлене страждань [395, с. 97; 

173, с. 290]. 

Однак, як свідчить практика, безліч суб’єктивних цінностей та мотивів здатні 

заглушати агент-нейтральні мотиви дії. І тому завжди існує спокуса щодо 

егоїстичних дій та реалізації особистих інтересів всупереч інтересам інших. Беручи 

до уваги те, що мало хто здатний не відчувати покликів егоїзму, важко уявити собі 

людину, здатну винятково на неупереджене та безпристрасне відношення до себе 
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та інших, і тому буде поставати питання про міру та силу такої безпристрасності 

[204, с. 61]. Зважаючи на це, Нагель визнає радше про двоступеневу мотивацію, яка 

є нашаруванням агент-нейтральних мотивів на особисті інтереси. Відповідно 

«етичний результат» дії буде залежати від суб’єктивних інтересів, безособових 

агент-нейтральних мотивів та фактичних обставин, в яких індивід діє [395, с.  98; 

173, с. 290].  

Зазначене пояснення умов вчинку є близьким до консеквенціалістських 

обґрунтувань, проте коли Нагель розглядає практику соціальної взаємодії 

індивідів, він тяжіє до деонтологічного розв’язання конфліктів суб’єктивних 

мотивацій індивіда та абстрактної позиції колективу [269, с. 249]. Безособова  точка 

зору дозволяє індивіду відстоювати особисті цінності та реалізовувати і водночас 

актуалізувати універсальну мотивацію. Цьому повинні сприяти (чи навпаки 

заважають) політичні інститути, які за допомогою безособових цінностей та 

мотивів дають можливість індивідам виконувати ролі громадян, виборців, 

платників податків, професіоналів [173, с. 291].  

Крім того, безособова точка зору спрямовує суб’єктів не лише на благо 

інших, але й на турботу про знедолених. Така турбота призводить до спільного 

блага, оскільки часто містить не лише адресну допомогу, але й заходи, що 

змінюють умови існування знедолених, і такі умови будуть позитивно впливати не 

лише на тих, хто має низькі соціальні статуси, але й на всіх членів суспільства, на 

що звертає увагу коментатор нагелівської філософії С. Седіві [269, с. 250-255; 173, 

с. 291].  

І така орієнтація на спільне благо, яке ґрунтується на безособовій точці зору, 

в соціальній практиці буде вимагати узгодження та ранжування безособових 

спільних цінностей, оскільки їхня реалізація відбувається завдяки спільним 

зусиллям та за підтримки благодійників чи держави. Нагель наводить приклад 

американського філософа Томаса Скенлона: якщо певний народ потребує 

допомоги в подоланні голоду та водночас допомоги в будівництві монумента своїм 

богам, підстав надати допомогу для боротьби із голодом буде більше, навіть якщо 

народ готовий відмовитися від їжі заради пам’ятника. Цей приклад засвідчує 
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необхідність коректної ієрархії безособових цінностей, які складають зміст 

спільного блага, для того, щоб моральний вибір як на індивідуальному, так і на 

інституційному рівнях був зрозумілим та переконливим [395, с. 99; 173, с. 291].  

Все зазначене дає Нагелю підстави стверджувати, що мотиви дій містять як 

особисті цінності, що спрямовують людину на власне благо та благо ближніх, так і 

безособові цінності, що орієнтують дію на спільне благо. В реалізації таких дій 

можливі різні конфігурації цінностей, з яких можуть випливати різні конфігурації 

конфліктів (конфлікти між особистими інтересами, конфлікти між особистими і 

безособовими цінностями, конфлікти між безособовими цінностями). Отже, є певні 

сумніви в спроможності знаходження єдиної несуперечливої шкали цінностей, з 

огляду на існування різних нормативних точок зору на належний спосіб життя та 

розмаїття обставин, які впливають на моральний вибір. Ця проблема є близькою до 

консеквенціалістської проблеми несумірності благ. Окрім цього, оформлення 

несуперечливої шкали цінностей ускладняється наявними деонтологічними 

обмеженнями – заборонами омани, зради, порушення угод та прав особистості 

(прав на життя, тілесної недоторканності, приватної власності), дискримінації, 

застосування тортур, принесення людей в жертву заради власного зиску чи 

спільного блага [173, с. 291].  

Із зазначених деонтологічних обмежень випливає проблема реалізації 

спільного блага, оскільки деонтологічні вимоги є обов’язковими і не можуть 

ситуативно відкидатися як особисто забарвлені чи безособові цінності, як 

наголошує Нагель, це – «вимоги, а не варіанти» [395, с. 107]. Інакше кажучи, 

деонтологічні обмеження створюють доволі жорсткий каркас здавалось би гнучкій 

конфігурації цінностей. Однак, як свідчить практика, існує удосталь ситуації, в 

яких слідування деонтологічним заборонам в акті бездіяння є більшим злочином, 

ніж би ці правила були б порушеними. Отже, мова йдеться про ситуації «меншого 

зла», коли свідоме вчинення шкоди є не лише необхідним, але й морально 

виправданим актом [173, с. 291].  
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4.2. «Негативна деонтологія» та «етика прав»: визначення морально 

виправданого та недозволеного заради спільного блага 

Як вже зазначалося, класичний образ моралі, що знайшов свій вираз в етиці 

І. Канта, був пов'язаний з реалізацією двох принципових вимог – турботою про 

власну досконалість та безкорисливою допомогою іншим. З огляду на це, мораль 

наділялася такими ознаками як-то добровільність, ініціативність, ненасилля та 

спрямованість на благо інших людей.  

Однак будь-яка людина може виявитися заручником ситуації, коли буде 

змушена безпосередньо здійснювати шкоду іншим або опосередковано бути 

учасником здійснення зла через власну бездіяльність. Яскравими прикладами 

такого індивідуального морального вибору є активна чи пасивна евтаназія, 

здійснення самооборони, болісний вибір реципієнта допомоги в умовах обмеження 

ресурсів. До того ж, низка сучасних соціальних практик зобов'язує суб'єктів 

завдавати шкоди іншим, оскільки цього вимагає їхня професійна роль. Політична 

практика рясніє такими прикладами: «брудні руки» як необхідний складник 

ефективності діяльності сучасного політика; свідоме заподіяння фізичної чи 

психологічної шкоди терористам для отримання від них інформації, яка могла б 

попередити масштабні катастрофи; необхідність військових дій, у наслідку яких 

ймовірно будуть жертви серед нон-комбатантів; втручання / невтручання у справи 

третіх осіб [162, с. 139].  

Проблема ускладнюється тим, що в умовах сучасних соціальних практик 

більшість дій є колективними та довготривалими, в яких окремий індивід не 

здатний усвідомити вагу свого внеску в спільний кінцевий результат, оскільки 

такий індивід є часто віддаленим від результату цієї дії в просторі та в часі. І це, як 

зазначає С. Шеффлер, проблематизує відповідальність індивіда за шкоду [419, с. 

44-45]. До того ж сучасна соціально-економічна ситуація породжує нові форми 

шкоди: зміна клімату, забруднення навколишнього середовища, виробництво та 

бездумне споживання неякісної продукції, часто виробленої на «потогінних 

підприємствах» – це ті речі, які завдають не лише актуальну шкоду, але є тим, що 

відчують у далекій перспективі ще ненароджені зараз люди [160, с. 116].  
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Складність морального вибору, перед яким опиняється сучасний суб'єкт, 

демонструє деяку нову симптоматику морального досвіду, яка кидає виклик 

сучасній етичній теорії. По-перше, такі класичні етичні критерії, як-от «добро-зло», 

«правильне-неправильне», «обов’язок-заборона» не завжди можна використати в 

оцінюванні ситуації та в моральній легітимації належного способу дії. Тому в 

сучасні етичні дискусії, здебільшого в деонтологічний дискурс, вводяться такі 

маркери дії, як-от «бажане», «дозволене», «допустиме», «неприйнятне», 

«негативне» для вимушеного морального виправдання певних дій в надзвичайних 

обставинах та ситуаціях. По-друге, осмислення таких ситуацій виходить за межі 

індивідуалістичного діалогічного дискурсу «Я-Інший», оскільки вимагає брати до 

уваги не лише позицію «Іншого», але й «Третього», «Конкуруючих інших», які не 

завжди можуть вступати в комунікацію та відстоювати свої інтереси [16, с. 141], на 

що вказує Р. Апресян. Саме тому процедури деонтологічного оцінювання дій та 

прийняття морального рішення здійснюються не лише в дискурсі поняття 

«правильного», але й «спільного блага», «шкоди», «моральних прав» [162, с. 139]. 

Отже, виникає питання коректного розсування меж морально належного та 

дозволеного водночас із предметною конкретизацією таких дій, щоб не лише 

виявити образ практично-дієвої в сучасному світі моралі, але й запропонувати 

певні «алгоритми» здійснення морального вибору. Звернення до сучасних 

дискусій, що розгортаються на тлі етичних концепцій, які морально виправдовують 

у виняткових обставинах необхідність активного заподіяння шкоди чи її 

допущення шляхом бездіяльності (Р. Белламі, Ф. Вулард, Ф. Говард-Снайдер, Е. 

Енском,  В. Квінн, Ю. Ліхтенберг, Е. Макінтайр, Дж. Рейчелс, В. Росс, Дж. Смарт, 

Дж. Томпсон, Ф. Фут, С. Шеффлер тощо), дозволить дослідити проблеми 

соціальної взаємодії крізь призму спільного блага та моральних прав людини. 

Вихідною точкою розвитку дискусій про допустимість шкоди вважається 

стаття англійської філософині Філіппи Фут «Проблема аборту та Доктрина 

подвійного ефекту» (1967 р.), в якій авторка розглядала дилемні ситуації 

морального вибору із неминучою шкодою іншим людям. Описані нею гіпотетичні 

ситуації про необхідність підірвати динамітною шашкою застряглого у виході  
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печери товстуна для порятунку групи людей від паводкової води; переведення 

рейок трамвая на шлях, де заради порятунку п'ятьох людей під його колесами 

загине одна людина; дозвіл судді звинуватити невинну людину для зняття 

соціальної напруги та попередження численних смертей [362, с. 21-24], надалі 

набули статусу широко відомих кейсів «дилеми трамвая» або «проблеми 

вагонетки» (Trolley Problem) [445, с. 139-161], «цапа-відбувайла» (Scapegoat) [435, 

с. 70]. Через загострену увагу до мисленнєвих експериментів за участю трамваїв, 

вагонеток, товстунів гансько-американський філософ Кваме Ентоні Аппіа 

жартівливо позначив такі інтелектуальні вправи як «вагонеткологія» (trolleylogy) 

[328, с. 26; 162, с. 139]. 

Незважаючи на те, що зазначені гіпотетичні ситуації-дилеми були вигадані 

для вирішення нормативно-етичних завдань та академічного обмірковування 

можливих альтернативних рішень, ці мисленнєві експерименти є значущими для 

практики прийняття моральних рішень. Беручи до уваги реальні життєві дилеми 

(згадані вже активна та чи пасивна евтаназія, надання чи ненадання медичної 

допомоги смертельно хворим), стає зрозумілим, що у низці ситуацій підтримка 

життя або невтручання в процес хвороби може принципово по-різному 

оцінюватися. Очевидно, що активне сприяння смерті викликає обурення на відміну 

від невтручання в природні процеси. Проте не завжди бездіяльність отримує 

моральне виправдання на противагу діяльнісному заподіянню шкоді. Відмова від 

паліативних заходів прискорить неминучу смерть хворого, але й зменшить 

тривалість страждань, проте смертельна доза медичних препаратів ще швидше 

зупинить передсмертні страждання. І такі міркування можуть свідчити на користь 

заподіяння зла та дають підстави вважати його морально допустимою дією, так 

само, як і бездіяльнісний дозвіл померти. З іншого боку, лікар, що вчасно не 

допоміг несмертельно хворому, у разі його смерті може вважатися винним, мов би 

лікар скоїв вбивство. Отже, як фіксує Дж. Рейчелс у своїй відомій статті, що дала 

поштовх до активного обговорення проблеми евтаназії, в деяких ситуаціях 

принципової моральної різниці між безпосереднім вбивством та пасивним 

дозволом померти немає [406, с. 79; 162 с. 139-140]. 
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Хоча зазначені дискусії почалися не так давно, розмежування дії та 

бездіяльності, а також відмінності в їхніх оцінках фіксувалося ще Томою 

Аквінським. У «Трактаті про людські дії, а саме дії, властиві людині» Аквінат 

диференціював вчинки за низкою ознак. Він зазначив, що моральними або 

аморальними можуть бути не лише діяльнісні вчинки, але й бездіяльність, за 

винятком таких дій, що пов'язані із зовнішніми обставинами – фізичною 

перешкодою здійснити дію [8, с. 97] та примусових дій під впливом інших осіб [8, 

с. 99; 162, с. 140]. 

Однак, якщо брати до уваги «внутрішній акт» – добровільність діяча, обидві 

такі дії підлягають моральному оцінюванню через схвалення або осуд: «ми є 

господарями як своєї дії, так і бездіяльності, як свого бажання, так і небажання. 

Отже, довільно можна як діяти та бажати, так і не діяти і не бажати» [8, с. 96-97], а 

«причину бездіяльності належить вбачати в діячі лише тоді, коли він може та 

повинен діяти» [8, с. 97]. Аквінський в цій невеликій частині тексту чітко не 

артикулює типологію шкідливих дій, які можуть чи не можуть знайти своє 

моральне виправдання, проте, така типологія випливає з його пояснень. Отже, за 

логікою Аквіната моральний осуд заслуговують наступні вчинки: по-перше, 

добровільні активні дії, що призводять до шкоди, які можна та необхідно уникати 

(«позитивні» або «активні» дії в термінології сучасних дискусій); по-друге, 

добровільна бездіяльність, у наслідок якої буде шкода, та яку діяч мусить уникати 

(незважаючи на свою «негативність» чи «пасивність» зазначена дія набуває ознак 

«позитивності» через свідоме ігнорування діячем її заборони); по-третє, 

добровільна умовно дозволена бездіяльність, що має за результат шкоду, яку 

можна уникнути («негативна» або «пасивна» дія). І лише остання дія із всіх 

перелічених може знайти певне моральне виправдання, оскільки бездіяльність не 

була категорично забороненою [162, с. 140]. 

Окрім типології допустимих і неприпустимих дій та бездіяльності, 

надзвичайно вагомим для сучасних деонтологів виявилося зроблене Томою 

Аквінським розмежування результату дії та її намірів. У «Трактаті про 

правосудність» він здійснив моральне обґрунтування шкоди, зокрема вбивства 
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лиходія. Таке виправдання будувалося, насамперед, в апеляції до спільного блага, 

мов позбавлення суспільства від лиходія «сприяє благополуччю всього 

суспільства», лише за умови, що воно виконується «високопоставленими та 

наділеними громадською владою особами» [9, с. 210], покликаними піклуватися 

про спільне благо. Складнішою є оцінювання вбивства невинної людини. Тяжкість 

такого вбивства є значущою, ніж вбивство грішника, зокрема й тому, що воно 

позбавляє суспільство більшого блага [9, с. 217], та вповноважена особа мусить 

зробити все можливе для недопущення такої несправедливості. Але якщо шкода чи 

вбивство скоєне приватною особою, зокрема в ситуації самозахисту, слід брати до 

уваги вже не резони спільного блага, а наявність двох наслідків дії – навмисного та 

ненавмисного. Морально значущим тут є те, що свідомо входило у намір діяча, за 

умови адекватності цієї мети [9, с. 218]. Ненавмисний наслідок або результат 

випадкових обставин не повинен вважатися гріхом, за умови обачності діяча [9, с. 

221; 162, с. 140]. 

Усвідомлення того, що шкода може бути побічним ефектом активної дії або 

її свідомою метою, призвело до появи «доктрини подвійного ефекту» (the Doctrine 

of the Double Effect) – концепції в сучасній католицькій етиці, що виправдовує певні 

види шкоди. Зазначене вчення засноване на принциповому розмежуванні того, що 

індивід має намір здійснити («прямий намір»), та того, що не обов’язково 

відбудеться, але що можна передбачити як побічний результат добровільної дії 

(«непрямий намір») [362, с. 20], на чому наголошує Ф. Фут. Отже, «подвійний 

ефект» означає, що дія має два наслідки: перший є бажаним необхідним ефектом 

дії, другий – очікуваний небажаний ефект, що має високий ступінь ймовірності, але 

не є неминучим [162, с. 140].  

 Елісон Макінтайр в статті Стенфордської філософської енциклопедії 

зазначає, що «доктрина подвійного ефекту» може виправдати дію, якщо вона буде 

відповідати чотирьом умовам. По-перше, дія сама собою має бути морально 

доброю, тобто націленою на благо, чи байдужою. По-друге, агент може 

безпосередньо не бажати зла, але може допустити його, у разі не спроможності 

відхилитися від нього. За умови можливості досягти блага без шкоди, шкода є 
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недопустимою. По-третє, добрий результат дії має досягатися безпосередньо 

самою дією, а не побічним шкідливим ефектом. Інакше кажучи, не можна 

використовувати погані засоби для досягнення доброго результату. По-четверте, 

добрий результат має бути доволі бажаним, щоб компенсувати можливий 

шкідливий ефект [389; 162, с. 140]. 

Філіппа Фут продовжує міркування щодо важливості знаходження межі між 

тим, що можна виправдати, а що в жодному разі не знайде такого виправдання. 

Філософиня пропонує два приклади. У першій ситуації недобросовісні торговці 

продають зіпсовані продукти, споживання яких здатне призвести до численних 

смертей. У другій ситуації безробітні гробарі мають проблеми із роботою, і тому 

для власного виживання навмисно просувають вкрадені отруєні продукти для 

збільшення смертності та отримання замовлень на поховання померлих [362, с. 22]. 

Відмінність цих ситуацій є мінімальною, але вона є істотною. Вирішальне значення 

в оцінюванні таких вчинків має розрізнення прямого і непрямого наміру, а також 

міркування спільного блага. В обох випадках неприпустимою є дія, що завдає 

свідомої шкоди для спільного блага. Тому у разі дефіциту медичних ресурсів 

морально допустимою буде відмова надати значний обсяг лікарських засобів одній 

смертельно хворій людині, залишаючи без лікування декілька інших пацієнтів. У 

такій ситуації спільне благо має значущість. Якщо згадати кейс «трансплантації», 

то вже не виникає сумнів, що вбивство невинної здорової людини для 

використання його як донора для п'яти смертельно хворих людей не може отримати 

морального виправдання [445, с. 139-140; 162, с. 141]. 

Оскільки послідовники «доктрини подвійного ефекту» зосереджують увагу 

на розрізненні намірів, для них не є принциповим розмежування дії та 

бездіяльності, унаслідок яких відбувається заподіяння зла. Тому ця теорія може 

морально виправдати навмисну бездіяльність. Американський філософ Джеймс 

Рейчелс загострює цю проблему в гіпотетичній ситуації. Сміт свідомо вбиває 

шестирічного кузена заради спадщини,  виставляючи справу так, мов дитина сама 

померла унаслідок нещасного випадку. Джон теж має намір вбити кузена, але 

застає його без свідомості та не надає допомогу, і як наслідок дитина вмирає. В 
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обох ситуаціях Сміт і Джон отримали гроші у спадок після смерті кузенів [406, с. 

79]. Рейчелс прагне показати цим прикладом, що не знаючи справжні наміри, 

Джона не можна було б звинувачувати у смерті хлопчика, оскільки Джон не був 

безпосередньою причиною смерті. Проте, знаючи справжні наміри та бажання 

чоловіків, обидві ситуації містять склад злочину [162, с. 140].   

Отже, враховуючи те, що в оцінюванні вчинка, який приносить шкоду, 

важливість має не лише його безпосередня мета, але й можливі ефекти, міркування 

спільного блага, намір діяча, його активність або пасивність, «доктрина подвійного 

ефекту» набула певних трансформацій, які знайшли свій вираз в оновленій 

«доктрині здійснення та допущення шкоди» (Doctrine of Doing and Allowing Harm) 

[456]. Ця теорія в моральному виправданні чи кардинальній забороні конкретних 

дій акцентує не лише на прямій навмисній або непрямій шкоді, але й на розрізненні 

активної дії та бездіяльності, у наслідок яких люди або отримують допомогу, або 

постають жертвами. «Доктрина здійснення та допущення шкоди» є 

неабсолютистською теорією, яка морально виправдовує вчинення шкоди певним 

індивідам заради допомоги іншим, і така дія набуває статусу prima facie – важливої, 

але не безумовної вимоги, так званого «умовного обов’язку» (в термінології В. 

Росса), інакше кажучи, спеціального фактичного обов'язку [411, с. 58; 162, с. 141].  

Зазначена теорія оцінює дії, що мають низку параметрів. Е. Енском у своїй 

невеликій роботі «Інтенція» звернула увагу на важливість виявлення справжніх 

причин дії для того щоб правильно її оцінити. Як ілюстрацію вона наводить 

гіпотетичну ситуацію, в якій чоловік закачує отруєну воду в будинок. Його дії 

зумовлені фізичними процесами – роботою м'язів та опорно-рухового апарату; 

технічною потребою поповнити запаси води; прагматично отримати оплату за 

набір води; відчути задоволення від плескання водою; свідомо отруїти мешканців 

цього будинку, оскільки вони винищують євреїв та планують війну, і у разі їхньої 

смерті зміняться політики, які ощасливлять всіх людей [335, с. 37-39]. У такий 

спосіб філософиня продемонструвала, що одна й та сама дія може мати різні 

причини, і виявлення свідомого наміру здійснити шкоду дозволяє надати моральну 

оцінку цій дії [160, с. 116]. 
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Отже, згідно із «доктриною здійснення та допущення шкоди», будь-яка дія 

може мати низку причин, але найважливішою причиною є та, що безпосередньо 

пояснює шкоду. Другий важливий момент полягає у тому, що коли відсутні 

особливі надзвичайні обставини прямий внесок у здійснення шкоди виникає через 

добровільність діючого або бездіяльного агента. І нарешті, шкода може 

реалізовуватися в особливих обставинах, які не залежать від агента і є 

непідконтрольними йому, і тому він є недобровільним пасивним учасником 

злодіяння [162, с. 141]. 

Моральне виправдання шкоди, яка здійснюється активно або ж постає 

результатом бездіяльності, в зазначеній Доктрині знаходить свої підстави, по-

перше, в  існуючих позитивних та негативних моральних обов’язках. Зокрема, Ф. 

Фут наголошує на необхідності розрізнення обов'язків допомоги іншим та 

обов'язків невтручання у справи інших людей [362, с. 26]. Другою підставою 

виправдання чи засудження шкоди є моральні права. Отримання допомоги є 

позитивним правом, яке зобов'язує до активної дії з надання допомоги. 

Невтручання в приватні справи є негативним правом, яке вимагає утримуватися від 

дії, що призводять до шкоди [362, с. 27; 162, с. 141]. 

Сучасні обґрунтування позитивних обов’язків надання допомоги та 

негативних обов'язків уникати шкоди відбуваються також і у межах дискурсу, який 

можна позначити як деонтологічна «етика прав». Ключовою позицією етики прав 

є факт рівності всіх людей від народження, які є носіями невідчужуваних прав, 

пов’язаних із самоцінністю та гідністю особистості. Квінтесенцією етичної 

концепції прав і свобод людини є те, що кожний індивід може прагнути досягти 

щастя у будь-який спосіб, який для нього є найкращим, але за умови, що він не 

повинен заважати іншим. І як влучно зазначив відомий канадський філософ Майкл 

Ігнатьєфф, «права людини мають значущість, оскільки вони дозволяють людям 

допомагати самим собі. Вони захищають їхню суб’єктність, що складає сутність 

людини» [109, с. 91]. Саме суб’єктність, на його думку, дозволяє людям 

самовизначатися, обирати те життя, яке їм здається найкращим,  визначати те, 
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заради чого вони хочуть жити та готові вмирати. І така суб’єктність підсилює 

людське в людині і водночас накладає на неї обмеження  [109, с. 92].  

Сьогодні є певні дискусії щодо типологій моральних прав, але вже існує 

певний консенсус відносно поділу всіх прав на позитивні та негативні. Звернення 

до робіт Г. Ломанна та Е. Тугендгата дозволяє стверджувати, що негативні права 

(«права першого покоління» / «негативні свободи» / status negativus / «свободи від 

примусу та насилля») захищають інтереси індивіда від втручання з боку 

суспільства, інших людей і держави, та містять права на життя й фізичну 

недоторканність, самооборону тощо. Позитивні права («права другого покоління») 

поділяються на «позитивні свободи або права участі» / status activus / «свободи для 

саморозгортання та розвитку», спрямовані на реалізацію соціально-економічного, 

політичного та громадянського життя індивідів, та «соціальні права частки» / 

«status positivus», покликанні гарантувати рівні та гідні умови життя  [142, с. 60-62; 

300, с. 55-58; 160, с. 118]. 

Як вже було зазначено, обґрунтування меж морально дозволених та морально 

неприпустимих дій відбувається з огляду на розрізнення прав та наданні пріоритету 

негативним правам, на чому уперше наголосила Ф. Фут, надавши у такий спосіб 

поштовх до розвитку так званої «негативної деонтології». Британська філософиня 

доводить пріоритет негативних прав та обов’язків (заборона активного чи 

бездіяльнісного вчинення шкоди, втручання в справи інших, нападу, агресії) перед 

позитивними правами та обов’язками (вимога допомоги та підтримки, які можуть 

виникати як наслідок вже отриманої шкоди чи її неминучої перспективи) з огляду 

на те, що негативні права важче анулювати, ніж позитивні [362, с. 27]. Отже, 

апеляція до негативних прав повинна утримувати агента від шкоди, навіть в тих 

ситуаціях, коли така шкода могла б призвести до максимізації спільного блага чи 

блага більшості людей [160, с. 118].  

Проте лише однієї фіксації прав людини буде недостатньо для запобігання 

шкодам, оскільки вони самі собою не мають зобов'язуючої сили. Тому для 

практичної дієвості прав людини принципово важливими є обов'язки, які 

випливають із цих прав, оскільки, як зазначає Р. Белламі, вони «забезпечують 
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набагато ефективнішу структуру для дій, ніж права, бо обов’язки безпосередньо 

визначають те, що слід робити» [39, с. 1020], та власне «право насправді 

визначається комплексом обов’язків, у якому воно міститься» [39, с. 1021].  Схожу 

позицію відстоює О. Гьоффе, стверджуючи, що «права людини пов’язані із 

корелятивними обов’язками людини» [78, с. 37], які виникають на засадах 

взаємності [160, с. 119]. 

  Пріоритетність негативних обов'язків перед позитивними обов'язками можна 

вивести із кантівської типології досконалих та недосконалих обов'язків, які вже 

були предметом розгляду в попередньому підрозділі. Вимоги надання допомоги є 

недосконалими, оскільки такий позитивний обов'язок не може реалізуватися у всій 

повноті через те, що він пов’язаний із невпинним моральним вдосконаленням 

індивіда. Джерелом такої моральної нормативності постає сам агент – це його 

персональний особистісний акт самовдосконалення та самореалізації [160, с. 119].  

Вимога ж допомоги стражденним через утримання від участі у шкідливій 

діяльності є конкретнішою, оскільки шкода часто здійснюється в конкретному часі, 

обриси такої шкоди є наочними. Тому негативний обов'язок не чинити шкоди є 

досконалим обов’язком через його здатність бути реалізованим у повній мірі. 

Стимулом до реалізації такої вимоги може бути свідоме бажання турбуватися про 

інших. Можуть існувати й інші, пруденційні резони – неучасть у шкоді є 

маловитратною порівняно із позитивною допомогою, але водночас є ефективним 

способом моральнісного перетворення світу. І як зазначає Дж. Ліхтенберг,  

негативні обов'язки є доволі сильними та водночас доволі простими: «Не вбивайте 

людей, як і не примушуйте їх, не нападайте на них, не грабуйте їх: якщо ви будете 

слідувати цим простим і безперечним правилами, ви будете робити те, що повинні 

робити, і не можете бути звинуваченими; у всякому разі, ви реалізували свої 

обов'язки» [386, с. 558; 160, с. 119].  

Проте, пріоритетність негативних прав та обов’язків постає предметом 

дискусій, в яких висвітлюються теоретичні та практичні проблеми етики прав. По-

перше, як зазначає Р. Белламі, забезпечення негативних прав на безпеку 

особистості та її майна також потребують витрат, як і позитивні права, зокрема на 
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утримання поліції, судів, в’язниць та інших інститутів правопорядку. І під 

прикриттям «турботи» про безпеку громадян може виникати загроза встановлення 

поліцейської держави [39, с. 1008]. Таке міркування дозволяє побачити, що 

порівняння моральних прав та моральних обов’язків актуалізує міркування 

спільного блага та потребу у ранжуванні прав [160, с. 119].   

Таке ранжування прав має базуватися на сумарному балансі блага, інакше 

кажучи, на спільному благові. Так, В. Квінн зазначає, що позитивне право 

більшості людей отримати допомогу переважить шкоди однієї людині, якщо вона 

буде перешкоджати на шляху до порятунку. Заборона таких негативних прав як 

право не бути вбитим або не зазнавати катувань може бути подоланою по 

відношенню до терористів чи злочинців у надзвичайній ситуації порятунку життів 

великої кількості людей [405, с. 308]. Отже, процедура деонтологічного 

оцінювання вчинків має враховувати міркування спільного блага. Проте це може 

привносити в деонтологію проблему, притаманну консеквенціалізму: людина, яка 

жертвується заради спільного блага, втрачає свою самоцінність та автономність. І 

як наголошує Квінн, таку людину розглядають як частину колективного цілого, 

заради блага якого можливі «незначні» жертви [405, с. 308]. Саме тому 

представники «негативної деонтології» відстоюють абсолютність та непорушність 

негативних прав заради самоцінності індивіда, а так і неможливості 

використовувати його заради спільного блага. І тут найяскравішою ілюстрацією є 

досвід ХХ століття, в якому тоталітарні режими мільйони самоцінних громадян, 

жертвуючи ними заради позірного спільного блага [162, с. 141]. 

По-друге, проблемами позначається й реалізація позитивних прав. Обов’язки 

сприяти благу інших є численними та різноманітними на відміну від заборони 

заподіяння шкоди іншим людям. Тому виникають складності із визначенням 

пріоритетності адресатів допомоги – рідним, ближнім, знайомим, незнайомцям. І 

оскільки така допомога потребує ресурсів, реально може здійснюватися лише 

вибіркова допомога, що несе загрозу підриву універсальності прав людини, на що 

вказує Р. Белламі [39, с. 1006]. І це, зі свого боку, вже ставить під сумнів 

абсолютність позитивних обов’язків допомоги іншим [160 с. 120]. 



      180 
 

По-третє, міркуванням щодо пріоритету негативних прав і обов’язків можна 

знаходити й емпіричні спростування. Дж. Ліхтенберг наводить приклади того, що 

люди ймовірніше з ентузіазмом здійснюють пожертви на реальну допомогу 

реципієнтам, які гостро її потребують, ніж жертвувати ті самі суми грошей на 

попередження шкоди, зокрема, на встановлення очисних споруд, або здійснювати 

свідоме самообмеження у споживанні товарів, що несуть шкоду екології або 

виробляються в умовах експлуатації робітничої сили [386, с. 563]. Але економісти 

висловлюють пересторогу щодо «захоплення» допомогою країнам «третього 

світу». А. Сен говорить про те, що у довгостроковій перспективі такі економіки 

мають зосереджуватися на розвитку власного потенціалу, а не на донорську 

допомогу таких зовнішніх інститутів як-от МВФ, Світового банку, різноманітних 

НГО, яка може у підсумку підривати стимули до праці, потурати корумпованій 

місцевій владі тощо [272, с. 77-78]. Але незважаючи на це, у короткостроковій 

перспективі, негативні обов'язки зменшення шкоди можуть «програвати» 

позитивним обов'язкам допомоги тим, хто опинився в надзвичайно скрутній 

ситуації [160, с. 120]. 

І нарешті, можна мати проблему із визначенням міри шкоди та величини 

внесків з боку численних учасників  в комплексних подіях. Дж. Ліхтенберг 

наводить ще один промовистий приклад: сьогодні політика колоніалізму, яка 

реалізовувалася європейськими країнами в XVI-XX ст., засуджується через її 

жорстокість у поневоленні та експлуатації. Проте, невідомо, якою би була  

політико-економічна ситуація в світі протягом останніх чотирьох століть і 

сьогодні, якщо б не було б політики експансії європейських країн. І важко сказати, 

які види шкоди така політика породила [386, с. 572]. Отже, з очевидністю постає 

питання складності виявлення базового рівня шкоди, від якого можна було б 

відштовхуватися у прийнятті рішення щодо втручання чи не втручання у ситуацію 

з метою її подолання чи відвертання [160, с. 120].  

  Незважаючи на зазначені проблеми, відвертання шкоди та реалізація 

допомоги буде вірогіднішою та ефективнішою за умови інституційної підтримки, 

оскільки «для реалізації будь-якого права людини його треба інституціалізувати і 
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сформулювати докладно», зазначає Р. Белламі [39, с. 1002]. Яскравим прикладом 

інституційного подолання екологічних проблем є урядова програма «Zero Waste», 

яка реалізувалася в Сан-Франциско, у наслідку якої це місто сьогодні демонструє 

нульовий рівень відходів та забруднення [367]. Цей приклад свідчить й про те, що 

політичні заходи, не лише здійснюють законодавче закріплення заборон, але й 

створюють фон для змін у моральній свідомості громадян, які спочатку 

переосмислюють своє ставлення до екології в широкому сенсі, зокрема під впливом 

громадянських рухів, та згодом вже демонструють відданість екологічним 

цінностям. У кінцевому підсумку таких заходів зростає ефективність комплексних 

колективних дій [160 с. 120]. 

 

4.3. «Деонтологічний лібералізм»: пріоритет прав щодо спільного блага 

Незважаючи на те, що деонтологічна етика є етикою принципів та обов'язків, 

вона жодним чином не ігнорує ідею блага та спільного блага зокрема. Особливо 

яскраво такий зв'язок моральних прав, обов’язків, блага та спільного блага 

виявляється в політичній філософії лібералізму, яка ставить завдання обґрунтувати 

кращий спосіб життя для громадян. І таке уявлення про добре життя завжди 

базується на певній концепції блага. Звернення до сучасних дискусій між 

представниками різних напрямів лібералізму (І. Берлін, Ф. Зелцнік, Дж. Кекес, Ф. 

Петтіт, Дж. Ролз, М. Сендел, Ч. Тейлор), дозволяє уточнити ідею блага, якою 

оперує соціальна та політична філософія в аналізі проблем політичної практики. 

«Політичний лібералізм» (в термінології Ч. Тейлора) як низка різноманітних теорій 

зростає на ґрунті деонтологічної етики, яка своє завдання має в обґрунтуванні 

основних прав і свобод громадян в певному порядку пріоритетності. Всі ці теорії 

оперують поняттям блага, яке змістовно пов'язується із різними ідеями – ідеєю 

розумності, свободи, рівності, єдності цілей та плюралізму цінностей, чесноти, 

добре організованого суспільства та доброго життя. І як зазначає Ч. Тейлор, самі 

права та моральні норми можуть вважатися спільним благом [297, с. 236].  

Отже, нормативні ідеї сучасної політики як форми спільного та 

відповідального життя громадян віддзеркалюють широкий спектр цілей та ідеалів, 
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серед яких американський політичний філософ Філіп Петтіт визначає наступні: ідеї 

демократії, заснованої на волі народу та його законно обраних представників; ідеї 

прав людини, вимоги їх поважати та реалізовувати в практиці; економічні ідеї, які 

кращий устрій суспільства пов'язують із ринком, що здатний максимально добре 

забезпечити задоволення бажань та уподобань громадян; ідеї благополуччя, 

справедливості та рівності [225, с. 32]. Ч. Тейлор звертає увагу на те, що основна 

частина теорій лібералізму розглядає суспільство як сукупність атомізованих 

індивідів, які мають власне уявлення про правильне, добре та гідне, а також 

самостійно розробляють плани його розгортання [297, с. 225-226], тому держава 

має впроваджувати політику нейтралізму щодо таких уявлень, інакше кажучи, 

держава не повинна нав’язувати своїм громадянам концепцію доброго та гідного 

життя. З огляду на це, головне завдання держави полягає у формуванні правил, які 

давали б можливість громадянам самостійно обирати такий спосіб життя, який 

вони самі визначають як правильний та добрий. У такий спосіб відбувається 

розщеплення нормативності: політичне та громадянське життя повинне 

регламентуватися системою прав, приватне життя має бути скерованим 

уявленнями про благо. Як підсумовує Дж. Кекес, лібералізм акцентує на 

обґрунтуванні системи прав, і головною цінністю, що визначає правові установки 

щодо блага, є цінність плюралізму [123, с. 116; 165, с.53].  

Таке бачення завдань держави породжує низку питань: чи можна принципово 

розрізняти права та благо? Чи знаходяться вони у відношенні рівнозначності, чи є 

певна пріоритетність і як вона узгоджується? Чи мусить нейтральність держави 

бути процедурною чи все-такі держава має підтримувати конкретні блага, які 

можна описати концептуально?  

Пошук відповідей на ці питання дозволяє зрозуміти, що лібералізм як етична 

теорія політики не може зводитися винятково до формули «деонтологічного 

лібералізму», головну ідею якого гарно описав Дж. Кекес: «Суспільство, що 

складається з множини індивідів, кожен з яких має свої власні цілі, інтереси та 

уявлення про благо, є найкраще облаштованим тоді, коли воно підпорядковується 

принципам, які самі по собі не передбачають жодного конкретного уявлення про 
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благо; переважним виправданням цих регулятивних принципів слугує не те, що 

вони максимізують суспільний добробут або якось інакше сприяють благу, а те, що 

вони узгоджуються з поняттям права – моральною категорією, що не залежить від 

блага і має пріоритет над нею» [290, с. 191; 165, с. 53].  

Як відомо, теоретичні засади «деонтологічного лібералізму», як і сучасної 

деонтології загалом, заклав І. Кант, який надав обґрунтування громадянському 

правовому стану з огляду на фундаментальні ідеї свободи, рівності та самостійності 

громадян, незалежних від щастя як мети людського існування та засобів його 

досягнення [119, с. 78-86]. З цих засновків випливає, що кращим буде суспільство, 

підпорядковане принципам, які змістовно не є пов'язаними із ідеєю блага. Саме 

такий ціннісний фундамент суспільства здатний забезпечити повагу до людини та 

виявляти ставлення до неї як мети, а не засобу чи об'єкту. І як зазначає М. Сендел, 

на цих засадах розвивається низка сучасних теорій етики лібералізму, які не беруть 

до уваги теорії особистості, особливості мотивації, розмаїття способів життя [290, 

с. 201-202; 165, с. 54].  

Як вже було зазначено у попередніх підрозділах, права людини є, по-перше, 

межею, порушення якої є морально неприпустимою дією, та, по-друге, 

мінімальним порогом людського благополуччя. І як вже було з’ясовано, моральні 

права є зворотнім боком свободи. Тому для виявлення зв'язку ідей блага та права 

важливим є розрізнення позитивних та негативних прав, а також позитивних та 

негативних свобод. Як відомо, розведення негативної та позитивної свободи 

уперше було здійснене одним із засновників сучасного лібералізму Ісаєю Берліном. 

Із його визначення негативної свободи, яке він описував у такий спосіб: «Я 

вважаюся настільки вільним, наскільки жодна людина або група людей не 

втручається в мою діяльність. Політична свобода в цьому розумінні є лише 

простором, в межах якого людина може діяти без перешкод з боку інших людей» 

[46, с. 548], випливає те, що повинен існувати простір свободи людини, і саме 

негативні права постають гарантією невтручання в людське життя. При цьому 

способи обґрунтування негативної свободи є різними, концептуально випливають 

із ідей природного закону та природних прав (Дж. Локк), суспільного договору (Т. 
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Гоббс), категоричного імперативу (І. Кант), корисності (Дж. Ст. Мілль), але 

незважаючи на відмінність в аргументації, всі вони призводять до відстоювання 

універсальності та безумовності негативних прав, і вимог захищати будь-яку 

людину від примусу і насильства, що випливають з них [165, с. 54].  

Позитивні права, з погляду І. Берліна, випливають із позитивної свободи, яка 

є виявленням «бажання особистості бути господарем самому собі» [46, с. 555], 

усвідомлювати себе як мислячого, активного, відповідального за свій вибір 

суб'єкта. І тому позитивні права є змістовно благами, оскільки мають забезпечувати 

умови для саморозвитку людини. Таким чином, сучасний лібералізм не лише не 

ігнорує ідею блага, а навпаки, передбачає певний набір об'єктивних цінностей-благ. 

Так, Берлін ще в 1958 р. у своєму есе «Прагнення до ідеалу» зазначав: «Наші 

цінності, чи зіткаються вони, чи ні, ми поділяємо з більшою частиною людства і з 

більшою частиною його записаної історії. Існує якщо не універсальний набір 

цінностей, то їхній необхідний мінімум, без якого суспільства навряд чи можуть 

жити. Мало хто сьогодні буде захищати рабство або ритуальні вбивства, або 

нацистські газові камери, або тортури заради задоволення, вигоди, навіть 

політичного блага, або обов'язок дітей доносити на батьків (чого вимагали і 

французька, і російська революції), або безглузді вбивства. Компроміси в цих 

справах не виправдовуються» [45, с. 25-26]. Головна ж проблема, на думку Берліна, 

полягає у тому, що соціальні практики не можуть повноцінно реалізувати весь 

набір благ, адже «ані в принципі, ані на практиці не можна мати все; якщо людська 

діяльність залежить від різних та несумісних актів вибору; якщо все це так, то, як 

колись запитували Чернишевський та Ленін: “Що робити”? Як можемо ми 

вибирати? Чим можемо ми жертвувати, і заради чого?” У мене немає простої 

відповіді» [45, с. 24; 165, с. 54]. 

В умовах, коли функціонуючі соціальні інститути не спроможні створити 

необхідний простір для реалізації всіх благ, неминуче виникають конфлікти між 

цінностями та способом життя, загальними принципами та людськими потребами. 

І як зазначають коментатори філософської спадщини І. Берліна – Дж. Чернісс та Х. 

Гарді, достеменна свобода може вступати у протиріччя із достеменною рівністю чи 
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справедливістю, громадський порядок – із безпекою, ефективність – із щастям 

тощо [348]. Берлін у своїх працях постійно повторює, що із природи конфлікту благ 

(помилки та обмеженість раціонального осмислення благ, схематизація, 

ілюзорність пріоритетності певного блага перед іншими) випливає неможливість 

знайти незаперечливу схему їх узгодження [452, с. xviii]. І такі конфлікти 

змушують індивіда до свободи власного вибору, який визначає його як морального 

суб'єкта. Оскільки реальне життя не є ідеальним та не завжди може втілювати 

моделі доброго та гідного життя, конфлікти можуть призводити й до помилок та 

трагічних втрат. Оскільки драматизм морального вибору відкриває шлях для 

патерналізму, Берлін відстоює непорушність певного набору свобод індивіда як 

найважливіший пріоритет політичного життя [165, с. 55]. 

 Знаковим філософом, який докладно обґрунтував необхідність концепту 

блага у межах деонтологічної теорії, є Джон Ролз. У «Теорії справедливості» 

американський філософ відстоював позицію пріоритетності прав перед благом, 

оскільки будь-що (цілі, цінності, якості, почуття, дії) набуває статусу блага лише 

тоді, «коли воно узгоджується із способами життя, сумісними з тими засадами, які 

є напохваті» [256, с. 543]. При цьому Ролз зауважує, що в процедурі обґрунтування 

та прийняття принципів права «необхідно спертися на якесь поняття благості, бо 

ми потребуємо припущень про мотиви сторін» [256, с. 543].  

 Насамперед, в деонтологічному лібералізмі телеологічна ідея блага 

пов’язується із розумністю, яка за визначенням Б. Сутора, виявляється у «пошуках 

та знаходженні засобів й шляхів до заданих або самостійно поставлених цілей» 

[289, с. 75], оскільки ігнорування мети та засобів, а також здатності їх правильно 

оцінювати, позбавило б змісту ідеї лібералізму. Самоочевидно, що будь-яка 

людина протягом життя прагне того, що вона уявляє благом, раціонально 

вибудовуючи свої життєві плани на засадах розумних очікувань з урахуванням 

майбутніх потреб. Тому Ролз стверджує, що будь-яка політична теорія має 

спиратися на ідею блага, «повинна містити в собі уявлення про людське життя та 

здійснення основних потреб і прагнень як блага і підтримувати розумність як 

основний принцип політичної та соціальної організації» [407, с. 254]. Така ідея 
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блага як розумності концептуально оформлюється Ролзом в «тонкій теорії блага» 

(the thin theory of the good) [255, с. 350; 256, с. 543], в якій він фіксує список 

«первинних благ» та пояснює раціональність мотивації учасників обговорення 

принципів справедливої організації суспільства, покликаних гарантувати цей набір 

благ [165, с. 55]. 

Із ідеї блага як розумності випливає ідея «первинних благ», про яку вже йшла 

мова в контексті плюралістичних концепцій блага. І є всі підстави стверджувати, 

що сукупність первинних благ є виразом ідеї спільного блага, оскільки ці блага 

складають засади суспільного благополуччя всіх членів суспільства. За Ролзом, 

«добре організоване суспільство» повинно базуватися не лише на взаєморозумінні 

щодо універсальності різноманітних моральних вимог (обов'язків, правил, 

принципів, норм), але й на усвідомленні правомірних вимог самих громадян до 

держави, яка мусить сприяти благополуччю всіх громадян. Головна проблема 

визначення сукупності таких благ виявляється у тому, що у вільному суспільстві 

способи життя громадян є різноманітними, і жодний з них не може набувати 

пріоритету для обов'язкової підтримки з боку державних інститутів. Якщо 

державні діячи будуть від імені держави просувати конкретний спосіб доброго 

життя, така політика буде явно патерналістською, що у кінцевому підсумку здатна 

підривати свободи громадян [165, с. 55-56]. 

В добре організованому суспільстві вільні та рівноправні громадяни не лише 

можуть мати первинні блага, але й мусять їх вимагати. Варто зазначити, ролзівська 

ідея первинних благ містить не повний набір благ, що змістовно відображають 

кінцеві цілі існування, а лише базовий перелік універсальних благ, а саме: основні 

права та свободи; можливості пересування та вільного вибору роду занять; 

відкритий доступ до посад і відповідальних позицій у політичних та економічних 

інститутах; дохід та матеріальні цінності; соціальні основи самоповаги особистості 

[407, с. 257; 165, с. 55]. 

Незважаючи на спроби Ролза змістовно визначити поняття блага, його ідея 

блага залишається доволі формальною. Усвідомлюючи, що конкретним змістом 

можна наповнити ідею первинних благ лише за умови наявності об'єктивних та 
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емпірично зафіксованих характеристик життя, Ролз до первинних додає ще 

«природні» первинні блага як-от здоров'я, енергія, інтелект, уява [255, с. 68], 

дозвілля та відсутність фізичного болю [407, с. 257], припускаючи можливості 

розширення списку цих благ. Як вже було продемонстровано в дисертаційному 

дослідженні, розвиток ідеї первинних благ знайшов своє продовження у 

плюралістичних теоріях консеквенціалістсько-орієнтованого лібералізму ( «підхід 

можливостей» А. Сен і М. Нуссбаум), що є свідченням взаємовпливу сучасних 

соціально-етичних теорій [165, с. 56]. 

Хоча розширення переліку благ, які сприймалися б всіма громадянами як 

ціннісно значущі, конкретизує і змістовно оформлює цілі й прагнення індивідів та 

спільнот, це ще не означає, що добре організоване суспільство буде гарантувати 

своїм громадянам повну реалізацію всіх цих благ, оскільки з позицій 

деонтологічної етики жоден з таких списків не може здобути абсолютної цінності 

в умовах плюралізму. Окрім цього, в деонтологічній перспективі принципово 

неважливо, чи досягнуть успіху індивіди в реалізації своїх життєвих планів (це 

питання прагнуть розв’язати консеквенціалісти), з цієї ж причини не береться до 

уваги внутрішня цінність цих життєвих планів (на противагу перфекціоністсько-

орієнтованій етиці чесноти) [165, с. 56]. 

 Крім того постає проблема моральної виправданості всіх різновидів 

життєвих планів з огляду на процедуру їхнього обґрунтування, яка 

унеможливлювала б ціннісні маніпуляції, та нейтральності держави щодо 

самостійного вибору громадянами цілей свого життя. На думку Ролза, уникнути 

процедурних конфліктів можна за умови застосування загальних принципів до 

схожих ситуацій в процедурі послідовного та неупередженого визначення благ 

(цілей і цінностей), та принципів [407, с. 261]. Нейтральність мети американським 

філософом вбачається в обов'язку держави надавати рівні можливості громадянам 

для досягнення їхніх різноманітних цілей, в забороні втручатися у вибір способу 

життя своїх громадян та в забороні підтримувати якусь конкретну доктрину, яка 

надавала б обґрунтування цілей життя. Але навіть якщо держава буде займати 

позицію процедурної нейтральності та невтручання у цілепокладання своїх 
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громадян, це ще не означає, що держава має займати нейтральну позицію щодо 

чеснот своїх громадян. Зокрема, ліберальна держава повинна заохочувати такі 

громадянські чесноти соціальної кооперації, як-от чесність, ввічливість, 

толерантність, коректність, почуття справедливості [407, с. 263]. Такі чесноти 

відрізняються від індивідуалістичних етичних чеснот, які виявляються у вузькому 

колі сімейного, корпоративного життя та міжособистісних відносин, тим, що 

громадянські чесноти виявляються у співробітництві всіх вільних та рівноправних 

громадян, незалежно від особистих та корпоративних інтересів. Отже, є підстави 

стверджувати, що не може існувати абсолютно нейтральної позиції держави щодо 

питань блага, спільного блага зокрема [165, с. 56-57]. 

І наостанок, ідея блага тлумачиться Ролзом як «специфічна ідея блага 

політичного суспільства, що реалізується як індивідами, так і колективними 

суб'єктами в підтримці справедливого конституційного режиму та в здійсненні 

його політики» [407, с. 268]. Благом є такий державний устрій, в якому всі 

громадяни відкрито нормативно встановлюють, поділяють та застосовують у 

практиці принципи справедливості. Гарантом існування справедливого суспільства 

як спільного блага постають, з одного боку, самі індивіди, їхнє розвинене почуття 

справедливості, з іншого боку, соціальні інститути, які об'єднують громадян в 

єдину систему кооперації [407, с. 269]. Отже, ідея блага справедливого суспільства 

постає фундаментом соціальної єдності, яка виникає у результати згоди громадян 

щодо політичної концепції справедливості [165, с. 57]. 

Зазначена ідея блага є ідеєю спільного блага, оскільки втілює єдину 

політичну мету для всіх громадян суспільства, яка Ролзом виявляється в 

необхідності «підтримувати справедливі інститути та ставитися один до одного 

відповідно справедливо» [407, с. 269]. Для кожного окремого індивіда ця ідея є 

благом, оскільки «людські істоти фактично поділяють свої кінцеві цілі і оцінюють 

свої спільні інституції та заняття як добрі в собі. Ми потребуємо одне одного як 

партнерів у життєві способи, до яких удаємося заради них же, а успіхи та насолоди 

інших є необхідними й доповняльними для нашого власного блага» [256, с. 710; 

165, с. 57].  
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Отже, добре організоване справедливе суспільство надає можливості для 

розвитку здібностей громадян, налаштовує їх на співпрацю, забезпечує передумови 

реалізації самоповаги для всіх член суспільства. У такому суспільстві кожна 

людина може брати участь в набутках всіх людей, тішитися досконалостями один 

одного, визнавати благо кожного як складник спільної діяльності, яка здатна всім 

приносити задоволення [256, с. 711]. У такий спосіб зрозуміла ідея блага є 

близькою до ідей громадянського гуманізму та республіканізму, що зростає на 

ґрунті аристотелевої етики чесноти, про яку вже йшлося у попередніх підрозділах. 

Ф. Петтіт, яскравий представник етики чесноти стверджує, що добре організоване 

суспільство є спільним благом, оскільки створює сприятливі умови для всіх форм 

соціальної кооперації, в яких громадяни можуть виявляти свої різноманітні 

комплементарні таланти та вміння [225, с.  273]. І тут можна побачити суголосність 

міркувань Ролза із ідеями Ч. Тейлора, який казав, що здійснення самореалізації 

означає не лише набувати автономії в добре організованому суспільстві, але й 

актуалізувати обов'язок громадян підтримувати сферу культури в її інституційних 

формах (музеї, творчі колективи, університети, видавництва, телебачення тощо) 

для відтворення суспільства з розвинутою культурою громадянськості [294, с. 258-

259]. Отже, можна побачити схожість ідей деонтологічного і комунітаристського 

лібералізму в розумінні спільного блага, яке допомагає демократіям «перетворити 

необхідність спільного життя на чесноту, вирішуючи проблеми та гуртуючи людей, 

а не лише стримуючи їх від накидання одне одному своєї волі», на що вказує Ф. 

Зелцнік [106, с. 51]. Розвиває ідеї деонтологічного лібералізму й представник 

комунітаризму Дж. Волдрон, який зазначає, що навіть якщо в добре організованому 

суспільстві люди й не поділяють всі ідеали і практикують різні способи життя, вони 

здатні абстрагуватися від персонального досвіду та ставитися толерантно один до 

одного [59, с. 83; 165, с. 57]. 

Надзвичайної актуальності питання прав та блага набувають в розгляді 

політичної практики сучасного суспільства, зокрема у зв’язку із визначенням 

спільних цілей та цінностей, які об’єднували б всіх громадян. Як відомо, перші 

спроби визначення таких універсальних цінностей, які сприймалися всіма членами 
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суспільства як спільне благо відбулися в новочасових теоріях суспільного 

договору, які є різновидом деонтологічної етики. Так, Т. Гоббс визначав, що 

суспільний договір покликаний забезпечити мир шляхом відмови від насилля та 

підпорядкування політичному порядку. Стан миру є спільним інтересом, а так і 

спільним благом, оскільки він є вигідним для всіх на противагу загрозі фізичного 

насилля та знищення, тому всім «слід шукати миру та слідувати йому» [67, с. 90].  

Дж. Локк спільний інтерес, та відповідно спільне благо вбачав не лише в безпеці та 

мінімізації насилля, але й в бажанні і необхідності розвитку у межах природних 

прав на життя, свободу та власність. У такий спосіб, політичний порядок повинен 

спрямовувати громадян на мир та свободу, «щоб жити відповідно до постійного 

закону, спільного для кожного в цьому суспільстві» [141, с. 274; 184, с. 10-11].  

На тлі численних громадянських та світових війн, терору, безробіття, 

соціальної незахищеності в другій половині ХХ ст. актуалізувалася третя спільна 

мета, яка є спільним благом для всіх – соціальна справедливість. Як зазначає О. 

Гьоффе, основними вимогами соціальної справедливості постають забезпечення 

прожиткового рівня для менш забезпечених громадян, встановлення вищого рівня 

фінансової рівності, гарантія безпеки, підвищення добробуту та розширення 

можливостей для його зростання [316, с. 131]. 

І нарешті, важливою цінністю сучасного суспільства є плюралізм. Очевидно, 

що плюралізм цінностей виявляється у всіх сферах соціальної практики. В 

політичній практиці плюралізм загострює конфлікти інтересів різних фінансово-

промислових груп, політичних партій та громадських активістів. В економічній 

практиці плюралізм виявляється у конкуренції продукції, підприємств та 

професійних груп. В соціокультурній практиці плюралізм засвідчує різноманіття 

світоглядних переконань та породжує численні дискусії між представниками 

різних шкіл та напрямів.  Плюралізм спільних цілей та цінностей набуває етичного 

звучання в двох аспектах: по-перше, коли постає потреба в моральному 

виправданні таких цілей, по-друге, коли виникає необхідність у підпорядкуванні 

різноманітних партикулярних інтересів вищій універсальній цінності, яка власне і 

постає спільним благом [184, с. 9].   
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Як вже зазначалося, в останні десятиліття особливої ваги набувають 

«плюралістичні концепції благ», які дозволяють артикулювати певні набори 

спільних цінностей, значущість яких поділялася б всіма членами соціальних груп 

та суспільств загалом. Зокрема мова йшла про список універсальних цінностей, які 

обґрунтовував Ш. Шварц [423, с. 934-938]. Методологія ізраїльського соціолога 

активно використовується в описі, дослідженні та прогнозуванні ціннісного виміру 

різних сучасних суспільств, українського зокрема. Проте об’єктивність таких 

досліджень залишає питання. Так, російські вчені В. Могун та М. Руднєв у 2005 р. 

шляхом опитування понад 2 тис. респондентів зафіксували, що в Україні яскраво 

вираженими є цінності «збереження» (безпеки, конформізму та традиції), а 

цінності «відкритості змінам» (самостійність, гедонізм, стимуляція) є слабкими. 

[149, с. 270-272; 184, с.14]. 

Проте події останніх років – Революція Гідності, активність волонтерських 

рухів та добровольчих об’єднань ставлять під сумнів результати дослідження 

Могуна та Руднєва. У «Договорі Гідності», укладеному представниками 

Несторівської групи у 2015 р., зазначається, що такі події були «наслідком появи в 

Україні великих суспільних груп, для яких гідність, свобода і самовираження стали 

центральними цінностями: заради них вони готові були жертвувати власною 

безпекою й навіть власним життям» [58, с. 7]. Важливим є не лише те, що українці 

засвідчили свою готовність вести боротьбу за гідність, свободу, самовираження, а 

й те, щоб відданість таким цінностям постала способом життя. І це може означати 

«прощання українського суспільства з традиціями домінування патерналізму й 

перетворення спільноти підданих у суспільство громадян, готових узяти на себе 

відповідальність за стан справ у країні» [58, с. 7].  Отже, процеси, що відбуваються 

в сучасні Україні, свідчать, що українська нація як суб’єкт політичних процесів 

відбулася, сформувалася спільним болем та спільною трагедією. Але для того, щоб 

відбувся цілковитий поворот до цінностей самовираження необхідно формувати 

цінності громадянської та політичної свободи [184, с. 14]. 

Однак для досягнення спільного блага однієї фіксації спільних цілей буде 

вкрай недостатньо. Реальна політична, економічна та соціокультурна практики 
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мають бути нормативно визначеними та забезпеченими спеціальними інститутами. 

Отже, політичні, економічні та соціокультурні інститути повинні бути 

посередниками між різноманітними інтересами громадян й різноманітних 

спільноти та спільним благом, постаючи умовою доброго та гідного життя. 

Інститути покликані полегшувати спрямовану на спільне благо поведінку громадян 

та груп через посередництво належних форм поведінки, відповідно до існуючих 

прав людини, усвідомлених обов’язків, певних правил та норм, які мають бути 

єдиними для всіх без винятків [184, с. 15]. 

Саме тому представники Несторівської групи стверджують, що 

інструментом здійснення ціннісних змін у нашому суспільстві  повинен постати 

новий суспільний договір, а саме, нові «правила гри», рамки взаємодії. Такий 

договір повинен фіксувати готовність еліт та громадянського суспільства 

визначати належні пріоритети; визнавати суспільне та регіональне розмаїття; 

переосмислити відносини суспільства та держави, де остання повинна бути лише 

інструментом, що гарантує безпеку та гідність громадян; дотримання принципу 

індивідуальної та колективної відповідальності; відкритість та прозорість правил 

гри, із скороченням «сірих зон»; повагу гідності іншого [58, с. 9-10; 184, с. 15]. 

Отже, звернення до проблеми з’ясування пріоритету моральних прав та 

блага, яка загострюється у сучасному деонтологічного лібералізмі дозволяє не 

лише переконатися, що заявлений пріоритет права не тягне за собою ігнорування 

ідеї блага. Навпаки, є підстави стверджувати, що спільне благо постає метою добре 

організованого суспільства. Змістовний вираз спільного блага пов’язується із 

такими цінностями, як-от основні права та свободи, можливості, відкритість до 

посад у політичному та корпоративному управлінні, благополуччя та добробут, 

здоров’я, дозвілля тощо, які є значущими для всіх громадян, оскільки вони 

сприяють їхньому саморозвитку та самореалізації. І оскільки реалізація спільного 

блага потребує співпраці взаємозалежних один від одного громадян та успішного 

функціонування суспільних інститутів, що забезпечують таку співпрацю, 

свідченням значущості спільних цілей є почуття гордості, що виникає в процесі 
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їхнього досягнення, та глибоке відчуття втрати у разі дисфункції демократичних 

інститутів [407, с. 271; 165, с. 57].  

 

ВИСНОВКИ ДО 4 РОЗДІЛУ 

Хоча завдання деонтологічної етики полягає у визначенні моральних 

належностей безвідносно до мети та результатів діяльності, проте в обґрунтуванні 

моральних обов’язків перед собою та перед іншими людьми імпліцитно присутні 

міркування спільного блага. Отже, звернення до текстів з класичної  та сучасної 

деонтологічної етики дозволяє виявити умови реалізації спільного блага та 

можливі небезпеки, що здатні завдавати шкоди.  

Визначено формальні характеристики моралі, які випливають із об’єктивного 

морального закону, який є висхідною точкою деонтологічної етики: 

законовідповідність, всезагальність, універсальність, безумовність, абсолютність, 

категоричність, добровільність, автономність, непруденційність (І. Кант). 

Практичної реалізації мораль здобуває завдяки суб’єктивному переживанню – 

моральному обов’язку, який є виявленням поваги до морального закону.    

Деталізовано кантівські типології моральних обов’язків для визначення дій, 

які повинні бути реалізованими за будь-що, та тих, які мають бути категорично 

забороненими, навіть якщо вони здатні призвести до спільного блага. По-перше, 

обов’язки можна розрізняти за їхнім адресатом: обов’язки перед собою та 

обов’язки перед іншими. По-друге, належне можна розглядати як «негативні 

обов’язки» – заборони (неправди, скупості, раболіпства, невдячності, знущання та 

ін.) та як «позитивні обов’язки» – вимоги самовдосконалення та благодіяння щодо 

інших (чесність, стриманість, самоконтроль, саморозвиток, вдячність, 

співчутливість та ін.). По-третє, обов’язки можна класифікувати за ступенем їхньої 

реалізації: заборони як «вузькі» обов’язки, що мають реалізовуватися повною 

мірою в «досконалих вчинках», та «широкі» обов’язки, що не в змозі реалізуватися 

у всій повноті через «недосконалість вчинків». Отже, із кантівської етики випливає, 

що «негативні» та «вузькі» обов’язки як заборони певних дій окреслюють морально 

неприпустиме щодо себе та щодо інших в будь-яких обставинах, навіть коли такий 
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вчинок може привести до спільного блага. «Позитивні» та «широкі» обов’язки є 

належністю, що призводить до власної досконалості та блага інших.   

Звернення до сучасних «агент-нейтральних теорій» (Т. Нагель) як варіації 

деонтологічної етики дозволило з’ясувати можливості реалізації не лише блага 

інших, але й спільного блага. Моральною вважається така дія, яка за мету має 

власні цілі агента, які можуть сприйматися всіма людьми як безособової цінності. 

Соціальні інститути повинні спрямовуватися на реалізацію саме таких безособових 

цілей, які поділяються всіма людьми рівною мірою, і які є власне спільним благом. 

Саме безособові цінності як спільне благо будуть мотивувати індивіда турбуватися 

про інших в процесі досягнення таких цілей як власної мети. Тим самим, сучасна 

деонтологічна етика демонструє точки дотику із етикою чесноти в аспекті 

самовдосконалення та з консеквенціалізмом в аспекті турботи про спільне благо як 

власне благо індивіда.   

Зазначено, що практика людської взаємодії засвідчує випадки, в яких 

індивіди мусять не лише турбуватися про благо інших та діяти заради спільного 

блага, але й вимушено чинити шкоду іншим для досягнення благих результатів, 

спільного блага зокрема. Тому складність морального вибору, в якому є ризики 

ненадання допомоги чи заподіяння шкоди конкретним особам через обмеження 

ресурсів потребує ускладнення типологій моральних дій та обов’язків для 

визначення меж морально належного, виправданого та недозволеного. Для 

оцінювання дій, що здійснюються в комплексних інституційних практиках, 

виникає потреба розрізнення «активної» / «позитивної» дії та «пасивної» / 

«негативної» дії як бездіяльності. Підставами такої типології визначено 

класифікації вчинків Томи Аквінського, який розрізняв морально виправдані 

(бездіяльність, через яку виникає шкода за умови можливості її оминути; свідома 

шкода злочинцям з боку держави заради спільного блага) та недозволені вчинки 

(добровільна бездіяльність, унаслідок якої обов’язково виникає шкода; 

добровільне активне заподіяння шкоди). 

Розвиток зазначених ідей знаходить у сучасній «доктрині подвійного ефекту» 

(Е. Макінтайр, Ф. Фут та ін.), у зверненні до якої було з’ясовано, що моральне 
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виправдання шкідливі дії здобудуть у разі, якщо: а) дія сама собою є доброю; б) 

суб’єкт не має злого наміру та не може оминути шкоди; в) шкідливі результати є 

побічним ефектом, що виникає через використання виправданих засобів; г) 

позитивні результати є бажаними та превалюючими над шкідливими ефектами. 

Морально недозволеними будуть такі дії, в яких свідомо обирається шкода як засіб 

для досягнення блага, зокрема спільного блага. 

Проаналізовані аргументи «доктрини здійснення та допущення шкоди» (Ф. 

Вуллард, Ф. Говард-Снайдер В. Квінн, Дж. Ліхтенберг та ін.) щодо морального 

виправдання або заборони. Визначено наступні критирії оцінювання дій: а) 

безпосередні причини; б) усвідомленність та добровільність дії агента; в) 

активність чи пасивність дії; г) зовнішні обставини вчинку; д) прямі наслідки дії; 

е) моральні переконання та «позитивні» і «негативні» обов’язки індивіда. Отже, в 

процесі сумарного оцінювання вчинків морального виправдання набувають різні 

конфігурації дій, спрямовані на благо та спільне благо зокрема. Однак морально 

недозволеними будуть такі дії, які заради спільного блага свідомо приводять до 

ушкодження невинних осіб. 

 Зазначено, що підґрунтям моральних обов’язків щодо надання допомоги чи 

неспричинення шкоди постають моральні права, які потребують вибудовування 

певного порядку пріоритетності задля зняття можливих конфліктів. «Негативна 

деонтологія» (В. Квінн, Дж. Ліхтенберг, Ф. Фут та ін.) в опорі на кантівські 

«негативні обов’язки» відстоює пріоритет «негативних прав», покликаних 

захистити самоцінність особистості і не дозволити використовувати інших чи 

завдавати їм страждань заради спільного блага. Таким чином, підставою заборони 

завдавати шкоди іншим заради спільного блага є самоцінність людини та її 

«негативних» моральних прав. 

Попри очевидний гуманістичний пафос «негативної деонтології» було 

виявлено низку проблем, пов’язаних із: необхідністю підключення 

утилітаристського розрахунку для визначення інституційних витрат на 

забезпечення «негативних прав» (функціонування інститутів безпеки, 

правопорядку та ризики встановлення диктатур); загрозами «надналежного», які 



      196 
 

через обмеження ресурсів здатні підривати універсальність прав людини; різною 

мотиваційною силою щодо реалізації «негативних» та «позитивних» обов’язків; 

складністю розрахунку міри шкоди. Але у будь-якому разі своєї повноти та 

ефективності реалізація «негативних прав» громадян здатна набути за умови 

інституційної підтримки з боку урядів та державних інститутів.  

І нарешті, проблематику спільного блага в деонтологічній етиці було 

виявлено в «деонтологічному лібералізмі» – сучасній соціально-етичній теорії 

політики. Хоча традиція «деонтологічного лібералізму» ґрунтується на ідеях 

природних прав (Т. Гоббс, Дж. Локк), свободи, рівності, автономії (І. Кант), а його 

сучасні варіації (теорії «добре організованого суспільства») відстоюють права та 

свободи громадян як регулятивні принципи політичного життя, ідея спільного 

блага імпліцитно присутня в міркуваннях про кращу організацію суспільно-

політичного життя.  

Попри намагання «деонтологічного лібералізму» відстояти пріоритет прав 

щодо блага, суперечки між теоретиками лібералізму (І. Берлін, Ф. Зелцнік, Дж. 

Кекес, Дж. Ролз та ін.) засвідчують необхідність врахування уявлень про благо в 

дискусіях про принципи справедливого суспільства. Саме тому деонтологічні 

теорії благ фіксують базовий перелік «первинних благ» (Дж. Ролз), який повинен 

гарантуватися державою та забезпечуватися її інститутами: основні права та 

свободи, зокрема вільний вибір діяльності, свобода пересування, рівні можливості 

у доступі до посад в системі управління економічними та політичними 

інститутами, добробут, самоповага та гідність. І це дає підстави стверджувати, що 

права, свободи, рівні можливості є не лише регулятивними принципами, але й 

цінностями, що поділяються всіма членами суспільства, та які об’єднують 

громадян для співпраці та взаємодії, а так, є спільним благом.  

Отже, спільне благо постає цінністю та регулятивним принципом «добре 

організованого суспільства», оскільки є фундаментом справедливого соціального 

устрою, справедливих інститутів, що забезпечує можливості для саморозвитку та 

кооперації індивідів. 
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РОЗДІЛ 5. МОРАЛЬНІ КОЛІЗІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ: 

ІНСТИТУЦІЙНЕ НАСИЛЛЯ ЗАРАДИ СПІЛЬНОГО БЛАГА 

 

5.1. Інститути безпеки в реалізації спільного блага: захист прав громадян 

vs застосування сили державою 

Як відомо, політика має різні масштаби, які пов’язані із політичними цілями 

та програмами (policy), політичним порядком, інститутами та врегулюванням 

процедур (polity), політичними діями та інтересами всіх громадян (politics) [289, c. 

48, 62]. В попередніх розділах мова йшла про визначення цілей політики, які 

пов’язані, насамперед, із безпекою і максимально можливим добробутом громадян, 

та про альтернативний характер політичних систем, що знаходять втілення в 

політиці морального нейтралізму та державного перфекціонізму (патерналізму). 

Наступні підрозділи будуть пов’язані із виявленням моральних колізій 

функціонування та управління державних інститутів, покликаних забезпечувати 

правопорядок та захист громадян.    

Уряд є метаінститутом, мета якого полягає в організації та перебудові інших 

інститутів таким чином, щоб вони реалізовували свої конкретні цілі та 

функціонували в інтересах суспільства загалом. При цьому низка урядових 

інститутів наділяються монополією на застосування примусу громадян щодо 

дотримання ними справедливих законів, тим самим обмежуючи їхнє свавілля та 

спрямовуючи їхнє життя в напрямі до кооперації, співпраці, завдяки яким 

уможливлюється реалізація суспільного інтересу та спільне благо. Але для цього 

важливим є визнання суспільством політики уряду та його керівництва. Незгода 

суспільства з діями та рішеннями уряду, втрата морального авторитету керівництва 

в очах громадян може призвести до втрати урядовцями права на владу, паралічу 

політичної системи, революцій, розвалу держави тощо. Отже, важливою умовою 

функціонування інститутів державної влади є моральна легітимність влади та її 

моральне обмеження.  

Низка інститутів державної влади має монополію на часткове обмеження 

громадян в правах, часто із використанням легального та морально легітимованого 
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насилля. Але як зазначалося, право на життя та право на свободу є абсолютними 

невід’ємними моральними правами людини. Враховуючи те, що взаємодія людей 

здійснюється на засадах взаємності, це означає, що, з одного боку,  жодна людина 

не може бути позбавленою прав, але, з іншого боку, жодна людина не може 

позбавляти прав іншу людину. І це не може не породжувати етичне питання: якими 

повинні бути умови, що легітимують обмеження в правах? На думку С. Міллера, 

відповідь є очевидною: коли певний індивід загрожує порушити права іншого, коли 

індивід чи група осіб свідомо порушує права інших, коли не має морального 

виправдання цьому порушенню [392, с. 328]. Саме в такий ситуації держава як 

третя сторона щодо правопорушника та жертви набуває обов’язків: а) захищати 

права жертви (потенційної жертви); б) затримувати та карати правопорушника за 

здійснений злочин (чи попереджуючи злочин) шляхом часткового обмеження в 

його правах.  

Таке обґрунтування легітимності позбавлення державою прав злочинців 

уперше було здійснене Дж. Локком, який пояснював необхідність передачі 

громадянами державі своїх прав карати для кращого захисту своїх свобод, коли 

індивід віддає свою владу «суспільству у всіх тих випадках, коли суспільство може 

охороняти його, може застосовувати такі засоби для збереження його власності, які 

воно вважає гарними, і які допускає природа, а також карати порушення закону 

природи іншими так, щоб (наскільки він може про це судити) це могло б сприяти 

його збереженню та всього людства» [141, с. 363]. Але для відвернення свавілля від 

імені держави необхідно встановити певні обмеження для ліберально-

демократичних урядів, які випливають із двох чинників. По-перше, використання 

сили для обмеження в правах злочинців може відбуватися в логіці самооборони, не 

виходячи за її межі [141, с. 364]. По-друге, цінність та гідність людського життя, 

яке не можна поневолювати (друга формула категоричного імперативу Канта), 

навіть якщо самі громадяни готові перетворитися на рабів [120, с. 256-257], не 

дозволяє відчужувати державі права громадян на життя та свободу.   

Громадяни, зі свого боку, прагнуть свідомо дотримуватися справедливих 

законів, тому що такі закони втілюють об’єктивні моральні принципи, а так, 
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громадяни відчувають внутрішню необхідність діяти відповідно до закону 

унаслідок того, що в процесі соціалізації відбувається інтеріоризація 

законослухняності як соціальної норми у внутрішню потребу, оскільки дотримання 

закону є вигідним, надає певні переваги, через свою загальноприйнятість постає 

розумною основою кооперації, на що звертає увагу С. Міллер [392, с. 332]. Тому 

дотримання законів (законослухняність) є внеском в порядок та безпеку всіх 

громадян, що в принципі постає спільним благом, і це, безперечно, є вигідним для 

всіх. У разі масового порушення закону спільне благо не реалізується, і тоді 

втрачається внутрішня мотивація для дотримання закону. Яскравим прикладом 

може бути тіньовий бізнес, який є розповсюдженим явищем на пострадянському 

просторі.  

В останні роки вітчизняний читач мав можливість долучитися до розвідок Х. 

Арендт, Б. Коппітерса, Д. Дюбена, Н.Фоушина; Р. Апресяна, А. Прокоф’єва та ін., 

в яких обґрунтовувалася необхідність використання сили як в актах індивідуальної 

самооборони, так і в умовах справедливої війни, що ведеться державами [20; 23; 

215; 236; 239]. При цьому за кадром залишилися моральні проблеми 

функціонування інституту, що забезпечує порядок та безпеку в середині 

суспільства, використовуючи легітимну силу – інституту поліції. Саме тому цей 

підрозділ присвячений розгляду колізій, що виникають на перехресті цілей 

поліцейської діяльності та її методів. 

Отже, поліція як соціальний інститут існує для реалізації спільного блага, яке 

змістовно пов’язане із забезпеченням правопорядку та безпеки в суспільстві, 

захистом та збереженням життя громадян. Будучи органом виконавчої влади, як 

зазначає Закон України «Про національну поліцію», поліція покликана слугувати 

суспільству «шляхом  забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку» [104]. Ширше тлумачить 

функції поліції С. Міллер: поліція повинна бути стримуючою силою під час 

масових заходів чи в суспільних заворушеннях, і у разі нагальної потреби може 

перетворюватися на примусову силу для попередження шкоди громадянам; вона 

здійснює правоохоронну функцію, яка передбачає контроль за рухом транспортних 
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засобів, розслідування злочинів, арешт підозрюваних у злочинних діях та їхній 

супровід у суд; проводить заходи щодо превенції злочинів та масових заворушень; 

рятує потерпілих [392, с. 260].  

Варто зазначити, що таке розширення функцій поліції відбулося лише в ХХ 

ст. До цього поліція виконувала роль «нічного вартового», забезпечуючи порядок 

суспільства, охороняючи його від основних загроз – «вогню, диких тварин та 

ганебної поведінки», на що вказують американські дослідники Дж. Вілсон та Дж. 

Келлінг [455, с. 108]. До ХІХ століття стеження за підозрілими особами, що мали 

загрозу суспільству, здійснювалося приватними детективами та ієрархічною 

системою державного нагляду, яка містила в собі «служби безпеки», до складу яких 

входили капрали та інспектори, а також «таємні агенти» – інформатори, які були 

вмотивовані або страхом покарання, або можливостями отримати винагороду. Як 

зазначав М. Фуко, одним із завдань такої служби було й накопичення та 

систематизація інформації, яка дозволяла виявляти та ідентифікувати  злочинців 

[310, с. 412-413]. Доволі важливим було й те, що такі інформатори, які часто мали 

шлейф серйозних злочинів, із захопленням виконували свої функції, згодом 

набуваючи офіційного статусу поліцейських чи приватних детективів. Тут 

показовою є біографія відомого французького авантюриста Ежена Франсуа Відока, 

який здійснив безліч різноманітних злочинів, неодноразово був ув’язненим, 

пройшов каторгу, набув надзвичайного авторитету в кримінальному світі, 

отримавши титул «короля ризику», і маючи такий потужний досвід, у 1811 р. 

створив при поліцейському управлінні Парижа перший у світі карний розшук – 

організацію «Безпека» із числа колишніх злочинців. За 18 років його роботи було 

піймано біля 17 тис. злодіїв, 400 з яких було страчено. Після звільнення з поліції у 

1833 р. він заснував перше в світі приватне детективне агентство, яке окрім пошуку 

злочинців надавало консалтингові послуги – довідки про чесність ділових 

партнерів та докази про подружні зради [110].  

Отже, Відок своїм професійним шляхом продемонстрував тенденцію ХІХ 

століття – інституційне поєднання злочинності та поліції, яку М. Фуко позначає як 

«делинквентність», яка постає водночас об’єктом і інструментом влади, діючи 
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проти неї та разом з нею [310, с. 415-416]. І лише з кінця ХІХ ст. поліція поступово 

була трансформована в муніципальний інститут правопорядку, який взяв на себе й  

функції розслідування злочинів, та лише в 70-х роках ХХ ст. поліція набула 

повноти сучасних функцій з огляду на зростаючий рівень злочинності та міських 

заворушень [455, с. 108].  

Недемократичні, тоталітарні держави (Нацистська Німеччина, Радянський 

Союз) використовували поліцію (міліцію) в становленні правопорядку радше як 

каральний інститут, який здійснював репресії проти своїх громадян. Отже, для 

того, щоб реалізація безпеки, ба більше, підтримка миру чи миротворчі операції в 

міжнародному просторі не призводили до поліцейського свавілля та 

невиправданого використання сили для реалізації інтересів уряду чи керівників 

самої поліцейської служби, необхідні певні обмеження. З одного боку, таким 

обмеженням постає закон, який встановлює рамки повноважень поліцейських. 

Однак в умовах тоталітарних режимів закон може дозволяти використовувати 

насилля проти громадян заради позірної безпеки. Варто згадати події 30 листопада 

2013 р. у Києві, які були стартовою точкою Революції Гідності. Нічим 

невмотивоване жорстоке побиття міліцією студентів вночі на тлі риторики  влади 

щодо необхідності застосування сили задля встановлення порядку, призвело до 

того, що наступного дня сотні тисяч громадян вийшли на акції протесту проти 

такого міліцейського свавілля. Важливою віхою в перебігу драматичних подій 

зими 2013-2014 р., в яких відстоювалася гідність людської особистості та повага до 

прав і свобод людини, була й спроба легітимізувати утиски громадян з боку 

держави шляхом прийняття з грубим порушенням регламенту та законодавчих 

процедур так званих «Диктаторських законів» від 16 січня 2014 р. в Україні [193, 

с. 174-175]. В результаті чого почалася чергова хвиля громадянських протестів, і 

незважаючи на наступну відставку уряду та амністію затриманих 

протестувальників, відбулися трагічні події у лютому 2014 р. Тому законодавство 

повинно прийматися в умовах демократичних процедур та мати такий зміст, який 

відповідав би моральним переконанням громадян.  
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З іншого боку, моральним обмеженням, що може закріплюватися та 

конкретизуватися й на рівні закону або таких нормативних документів як етичні 

кодекси поліцейських, є моральні права членів суспільства, які не можуть 

порушуватися поліцією, оскільки її призначення прямо пов’язане з їхньою 

підтримкою. В такому сенсі мета поліції як правоохоронного інституту пов’язана 

із реалізацією спільного блага – підтримкою безпеки та захистом юридично 

закріплених моральних прав всіх без винятку членів суспільства, що випливає із 

дослідження інституту поліції С. Міллера [392, с. 251].  

Проте тут важливим є розрізнення моральних прав та обов’язків, пов’язаних 

із ними. По-перше, коли йдеться про універсальні права людини на життя, 

недоторканність, свободу висловлювань тощо, зрозуміло, що всі люди є носіями 

таких прав, які кожна людина отримує під час свого народження, та яких вона не 

може бути позбавлена, тому й поліція покликана їх забезпечувати. По-друге, є 

низка прав, які набувають представники певних спільнот чи морально легітимних 

інститутів у зв’язку із виконанням певних інституційних ролей. І в такому сенсі, як 

зазначає Міллер, поліцейські самі набувають партикулярного права частково 

обмежувати права певних громадян у разі злодіяння, затримуючи чи беручи під 

арешт злочинця [392, с. 246]. Отже, моральні права породжують моральний 

обов’язок не лише не порушувати їх, але й захищати людину від можливого 

зазіхання на це право. При цьому поліція має право на застосування певної сили 

задля попередження злочину чи затримання того, хто вже скоїв злочин, і тим самим 

вже порушив права жертви. 

Так, «Правила етичної поведінки поліцейських» в Україні зазначають, що 

поліцейські здійснюють свою діяльність не лише відповідно до законодавства, але 

з огляду на верховенство права, дотримуючись прав і свобод людини, «до яких, 

зокрема, відносяться права: на життя; на повагу до гідності; на свободу та особисту 

недоторканність; недоторканність житла; на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань; на свободу світогляду і віросповідання; 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; на мирні зібрання; на свободу пересування, 
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вільний вибір місця проживання; інші права, які передбачені Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами України» [233]. При цьому, 

поліцейський «може застосувати заходи поліцейського примусу до затриманої 

особи лише у передбачених законом випадках, з дотриманням вимог законності, 

необхідності, пропорційності та ефективності заходу» [233].  

Важливим моментом є й те, що не всі права мають захищатися поліцією. 

Очевидно, що реалізація частини прав залишається винятково у сфері 

відповідальності самих громадян (сімейні відносини), або захистом цих прав мають 

опікуватися органи місцевого самоврядування (наприклад, реалізація прав на 

пересування громадян з обмеженими можливостями в ординарних ситуаціях). При 

цьому обов’язки перед рідними та друзями не завжди випливають безпосередньо із 

права людини як автономної особистості, що здатна до раціонального вибору, а 

радше із сильних біологічних чи емоційних прихильностей. Є низка 

некримінальних питань, які вирішує правосуддя у цивільних судах без участі 

поліції, та які, відповідно, не мають відношення до моральних прав чи 

опосередковано посилаються на них в апеляції до справедливого вирішення 

(господарські, майнові чи шлюбні питання). 

Поліція спрямовує свій захист на тих, хто опиняється під загрозою 

позбавлення життя, свободи або майна унаслідок чиєїсь злочинної дії чи унаслідок 

надзвичайної ситуації. І в останньому випадку в захисті громадян поліція не 

обов’язково використовує примус на службі юридично закріплених моральних 

прав. Проте свідоме порушення основних «негативних» моральних прав (право на 

життя, на фізичну безпеку, на власність та ін.) породжує кримінальні злочини 

(вбивство, напад, зґвалтування, крадіжка та ін.), і відповідно, поліція повинна 

затримати та примусово доправити до суду тих осіб, хто їх скоїв.  

Однак розрізнення «негативних» та «позитивних» моральних прав таїть в 

собі небезпеку зменшення зобов’язуючої сили щодо реалізації «позитивних» прав 

надання допомоги в надзвичайних ситуаціях, які не є результатом чийогось злого 

замислу, а є результатом збігу трагічних обставин. Справа в тому, що донедавна в 

більшості країн світу законодавчо закріплений обов’язок надавати первинну 
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допомогу чи рятувати постраждалих мали лише лікарі. Поліцейські, професійні 

рятівники, якщо вони не знаходилися на службі, звичайні перехожі могли 

відмовитися від надання допомоги, зокрема й тому, що якщо у разі 

некваліфікованих дій у постраждалого виникали ускладнення, він мав всі підстави 

подавати в суд на рятівника. І у разі доведення такої невдалої рятівної операції 

рятівник ще й залишався винним. Отже, це призводило до свідомого ухиляння від 

надання первинної допомоги жертвам, щоб в кінцевому підсумку рятівнику не 

постати самому жертвою правосуддя. Ситуація почала змінюватися лише на 

початку 2000-х р., коли у низці країн, зокрема в яких діє англосаксонське право 

(Велика Британія, США, Канада, Австралія, Ірландія), а також в Німеччині, 

Фінляндії, Ізраїлі, Китаї почали діяти норми права, позначені у своїй узагальненій 

формі як «Закон доброго самарянина» (Good Samaritan law), який зобов’язує 

очевидців нещасного випадку реалізовувати позитивне право постраждалих на 

отримання допомоги. Відповідно, після закріплення обов’язку надавати допомогу 

у надзвичайних ситуаціях на рівні закону, в юрисдикціях цих країн закріпилися й 

санкції за нездійснення рятівних дій [193, с. 177]. Отже, поліцейські мають 

моральний обов’язок й поза своєю роботою захищати як негативні, так і позитивні 

моральні права громадян.   

Мешканці міст здебільшого відчувають себе в небезпеці, по-перше, 

усвідомлюючи загрози насилля з боку реальних злочинців, по-друге, зустрічаючи 

«антисоціальні елементи суспільства» – наркоманів, безхатьків, повій, підліткові 

банди, п’яниць, які лякають потенційною шкодою [455, с. 103]. В межах 

поліцейського експерименту в місті Ньюарк, який в 80-х р. ХХ ст. був великим 

транспортним центром США, але при цьому надзвичайно занедбаним, з великою 

кількістю напівзруйнованих будівель, було збільшено кількість піших 

поліцейських патрулів. Такі поліцейські приділяли увагу спілкуванню з 

«антисоціальними» завсідниками вулиць, закликали їх до слідування 

елементарним правилам поводження в суспільних місцях. В результаті такого 

підсиленого патрулювання кількість жорстоких злочинів не зменшилася, але 

мешканці міста почувалися в більшій безпеці, оскільки часто бачили на вулицях 
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поліцейських, розуміли, що потенційно небезпечні елементи знаходяться під 

пильним оком поліції, і це все створювало відчуття порядку та надійності.  

Коли люди не реагують на невеликі правопорушення в умовах анонімності 

великого міста, у добропорядних громадян зростає спокуса дозволяти собі невеликі 

огріхи, тим самим постійно понижуючи планку припустимого та дозволеного. 

Потенційні злодюги відчувають безкарність та заляканість мешканців міста, що 

теж провокує їх до здійснення злочинів. Отже, такі спостереження породили теорію 

«розбитих вікон» (Дж. Вілсон, Дж. Келлінг), за аналогією цього міста, в якому 

занедбані будинки з розбитими вікнами та графіті провокували мешканців до актів 

вандалізму. Але, як зазначають американські соціологи Джеймс Вілсон та Джордж 

Келлінг, в тих містах, де панує атмосфера добросусідства, поваги до громадян та 

їхньої власності, турботи про власний та спільний простір життя, де мінімізована 

анонімність, рівень злочинності є значно меншим [455, с. 106]. 

Отже, такі спостереження дозволили Вілсону та Келлінгу зробити висновки 

про те, що ефективність поліції у підтримці своїх первинних функцій – 

забезпеченні правопорядку може зростати тоді, коли підсилюються неформальні 

механізми контролю самого суспільства. І тоді поліцейська діяльність може 

реалізовуватися не лише за законами держави, але й за стандартами сусідства, коли 

пріоритетом постає не лише процедура, але й спільна мета – безпека та 

правопорядок, а засоби є такими, які використовувала б сама спільнота, якщо б її 

члени були б рішучими, мужніми та впливовими [455, с. 109]. І така орієнтація на 

спільне благо, «чутливість» до потреб спільноти дозволяє зрозуміти, чому 

мешканці невеликих містечок більш задоволенні роботою їхньої поліції, ніж 

мешканці мегаполісів, оскільки в невеликих населених пунктах їхні жителі та 

поліція здійснюють спільні  зусилля щодо підтримки певного рівня якості життя 

громади [455, с. 112].  

У разі потреби, в умовах надзвичайних ситуацій члени таких громад швидко 

об’єднуються в групи допомоги поліції, що свідчить як про довіру громадян до 

інституту поліції, так і про усвідомлення спільної долі співгромадян.  Яскравим 

прикладом такої самоорганізації громадян в США є неприбуткова організація  
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Guardian Angels («Янголи-охоронці»),  девізом якої є гасло «Тільки об’єднавшись 

разом і допомагаючи один одному люди можуть жити в безпеці та мирі» [443]. Ця 

організація була створена в 1979 р. в Нью-Йорку, а на сьогодні існує у 130 містах 

та 13 країнах світу для захисту своїх громад та покращення якості життя шляхом 

патрулювання міст, навчання різних вікових груп навичкам самозахисту, 

спілкування з молоддю із груп ризику, позашкільних освітніх та дозвіллєвих 

програми для дітей, опіки над безпритульними тваринами.    

Не менш вражаючим прикладом самоорганізації українських громадян було 

створення груп «Самооборони» в трагічні дні 2014 р., коли в багатьох містах країни 

міліція просто була паралізованою. І завдяки громадянській солідарності, швидкій 

координації взаємодії забезпечувалася не лише безпека учасників протестів, але й 

підтримувався громадський порядок в містах і селах, не було актів вандалізму або 

мародерства. І в травні 2014 р. тисячі учасників «Самооборони» увійшли в склад 

новоствореної Національної Гвардії України, в структури ЗСУ та МВС [193, с. 179], 

а згодом і нової патрульної поліції міст України, що є свідченням довіри до 

оновлених державних інститутів та усвідомлення спільної відповідальності за 

безпеку і мир в країні. 

Розглядаючи моральні колізії функціонування інституту поліції, стає 

зрозумілим, що центральним стрижнем, на який нанизуються проблеми, є питання 

легітимного застосування примусової сили, яка є одним із механізмів реалізації 

спільного блага як мети поліцейської діяльності. Як вже було зазначено, поліція 

має різні функціональні ролі, і відповідно до них поліцейські ведуть переговори, 

використовуючи раціональні аргументи чи апелюючи до цінностей та почуттів, 

здійснюють рятувальні заходи тощо. Однак використання примусової сили з метою 

запобігання злочинам або затримання злочинця, особливо використання летальної 

сили, є тією дією, яка потребує морального виправдання. Зрозуміло, коли мова 

йдеться про спільне благо громадян на захист та безпеку, утилітаризм приписує 

використовувати силу, оскільки вона є меншим злом порівняно з благом безпеки та 

порядку. Але з позицій деонтології, використання сили, затримання особи є 

обмеженням її прав, чи навіть прямою нівеляцією її права на фізичну 



      207 
 

недоторканність. Приховане спостереження, яке здійснює поліція, навмисне 

введення в оману певних осіб, пов’язаних із потенційним злочинцем, проникнення 

в злочинне угрупування під прикриттям з метою реалізації оперативного плану, 

приховування фактів та проголошення офіційних заяв, які збивають з пантелику, є 

так само порушенням прав громадян, зокрема права на конфіденційність та права 

не бути введеним в оману.  

Однак, якщо ставити на терези спільне благо (безпека) та порушення певних 

прав та обов’язків щодо злочинців чи тих, кого підозрюють у цьому, 

консеквенціалізм доводить необхідність використання морально неприпустимих 

методів поліцією саме заради спільного блага. Але надмірне використання таких 

методів, що містять оману та насилля, може призводити до зловживань 

поліцейськими своєю інституційною роллю, що, зі свого боку може призвести до 

тотальної корупції та втрати довіри до державних інститутів безпеки з боку 

громадян. Саме такі негативні явища супроводжували розвал інституту міліції в 

Україні, який з 2014 р. під тиском громадянського суспільства вимушений був 

реформуватися у новий інститут поліції, який має мінімізувати використання 

морально неприпустимих методів. 

Проте використання таких шкідливих прийомів залишається необхідною 

складовою поліцейської діяльності, і є схожим із феноменом «брудних рук» в 

політиці. За аналогією із аргументами одного із найавторитетніших критиків 

утилітаризму, сучасного британського метаетика Бернарда Вільямса, які ним 

висловлювалися щодо використання аморальних методів політиками, можна 

стверджувати, що сумнівні дії поліцейських можуть знайти моральне виправдання 

за умови, що а) їхнє використання являє собою одиничний випадок у надзвичайній 

ситуації, а не є системною практикою; б) шкода чітко усвідомлюється 

поліцейським і він здатний відчувати ганебність скоєного; в) ці аморальні методи 

не слугують інструментом для реалізації корисних цілей; г) керівник поліцейського 

підрозділу не може надавати накази підлеглим застосовувати ці методи, якщо сам 

не готовий їх використовувати [302, с. 430-436, 446]. Можна помітити, що схожі 

аргументи використовуються й представниками «доктрини подвійного ефекту» в 
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моральній легітимації шкоди, які вже було розглянуто в дисертації. Отже, такі 

шкідливі методи поліцейської діяльності можуть поставати легітимним елементом 

інституту поліції тоді, коли такі дії визнаються членами демократичного 

суспільства як морально припустимі з огляду на те, що вони сприяють спільному 

благу з урахуванням зазначених вимог до поліцейських, і відповідно, такі дії 

знаходять своє закріплення на рівні юридичного закону та етичних кодексів 

поліцейських.  

Проблема виправдання примусу наражається не лише на проблему балансу 

між спільним благом та правами людини, але й ще на проблему сумірності прав 

жертви та прав злочинця. Презумпція невинності не дозволяє позбавляти 

потенційного злочинця права на життя, права на особисту недоторканність, а так, і 

не дозволяє піддавати його фізичному насиллю чи психологічному тиску. З такої 

точки зору, поліція має турбуватися не лише про права жертв (реальних чи 

потенційних), але й про права злочинця (того, хто скоїв чи збирався скоїти злочин, 

але чия провина ще не доведена в суді). Отже, це породжує певну напругу між 

вимогою поважати права та свободи того, кого підозрюють у злочині, та вимогою 

забезпечити докази його провини, арешту і супроводу до суду, які не можливі без 

примусу. Така колізія знімається інституційними механізмами, а саме юридичним 

оформленням меж необхідного та дозволеного в поліцейській діяльності, що 

знаходить свій вираз у конкретних законах. Однак це не означає, що закон здатний 

зняти ціннісний конфлікт, який може відчувати поліцейський, коли стикається із 

формально-процедурними вимогами сприяти справедливому правосуддю над 

злочинцем і відчуттям всієї несправедливості обставин, які змусили злочинця до 

злодіяння. Прикладом може слугувати відома колізія, відображена в романі Агати 

Крісті «Вбивство у «Східному експресі», коли детектив відмовляється повідомити 

поліцію про результати свого розслідування вбивства через міркування 

справедливості. 

Отже, в практиці поліцейської діяльності може виявлятися невідповідність 

між прийнятими законами, моральними устоями суспільства та моральними 

правами. Так, можна згадати драматичні епізоди  життя видатного британського 
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математика Алана Тьюрінга чи видатного радянського кінорежисера Сергія 

Параджанова, які у другій половині ХХ ст. постали жертвами юридично 

закріпленого насилля за статтями законів, пов’язаних із «протиприродними 

сексуальними контактами». І складна історія боротьби за свої права секс-

меншинами дотепер засвідчує те, що зміни в законодавстві та зміни в поглядах 

суспільства щодо морально припустимого чи неприпустимого відбуваються не 

одночасно [193, с. 182]. І це викликає не лише суспільний резонанс на рівні жвавих 

обговорень, але й проведення масових демонстрацій («марші рівності», «гей-

прайди»), безпеку яких покликані забезпечувати поліцейські. Така практика виразу 

своїх прав існує й в Україні, і незважаючи на безпрецедентні заходи безпеки з боку 

поліції, завжди є постраждалі, навіть самі поліцейські, які постають жертвами 

радикально налаштованих супротивників таких акцій [193, с. 182].  

Проблему невідповідності юридичних законів і суспільної моралі, та 

вразливість прав людини, що випливають із такої напруги, можуть демонструвати 

й інші приклади, пов’язані із дискримінаційними чи криміналізованими 

практиками, оцінка яких і сьогодні не є однозначною в демократичних країнах 

(проституція, обіг «легких» наркотичних засобів, створення, розповсюдження та 

споживання порнографічного контенту), ба більше, коли мова йде про регуляцію 

сексуальності чи наркотиків в тих країнах Сходу, в яких ці практики караються 

смертною карою. Отже, все вищезазначене свідчить про потребу знаходження 

певних об’єктивних критеріїв, за допомогою яких необхідно здійснювати 

оцінювання соціальних практик та дій, що є морально припустимими.  

З’ясовуючи специфіку моральних аспектів практики поліцейської діяльності, 

спрямованої на підтримку безпеки громадян, можна побачити певну схожість 

інституту поліції з армією, яка так само має на меті захист громадян. Характер та 

еволюція цих інститутів засвідчують, що їхні функції перетиналися, військові часто 

виконували поліцейські обов’язки, здійснюючи так звану «міжнародну 

поліцейську діяльність» (Руанда, Боснія, Косово), а поліція виконувала воєнізовану 

роль для підтримки порядку (британські колонії) [392, с. 252-253]. Проте, 

незважаючи на те, що сучасні військові можуть проводити гуманітарні інтервенції, 
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це не є їхньою основною ціллю. Армія має на меті, насамперед, національну 

самооборону.  

Однак в останні десятиліття поліція поряд із армією постала перед викликами 

забезпечення національної самооборони в світлі загроз міжнародного тероризму 

(Аль-Каїда, Хезболла, Талібан, Аум Сенрікьо тощо), метою якого є реалізація 

масштабної шкоди, що призводить до зміни державних політик як систем 

державного управління. Важливим є й той факт, що у своїй риториці терористи 

часто апелюють до ідеї блага [185, с. 600]. Особливого значення ця проблема 

отримала після теракту 11 вересня 2001 р. в США, коли загинули тисячі невинних 

громадян. Далі хвиля тероризму прокотилася європейськими країнами та країнами 

Сходу. Це спричинило підвищення рівня контролю з боку урядових організацій та 

збільшення повноважень поліції в багатьох державах. Зокрема,  підсилюються 

заходи безпеки в аеропортах та метро, оснащуються засобами відеофіксацій місця 

масових відвідувань, велика кількість цивільних, підозрюваних у зв’язках із 

терористами була переміщена та ув’язнена на невизначений термін у спеціальних 

в’язницях (Гвантанамо, Абу-Грейб).  

Тероризм спричинив і розширення уявлень про справедливу війну та її 

принципи, оскільки стороною військових конфліктів постають не регулярні 

військові сили конкретних держав, а певні озброєні угрупування, що здійснюють 

криваві теракти. І якщо країни-жертви таких терактів приймають рішення вести 

військові антитерористичні операції на територіях, де розташовані «штаб-

квартири» терористів, що знаходить своє моральне виправдання, втім, завжди 

виникає небезпека використання засобів, дозволених в театрах бойових дій за його 

межами, на мирних територіях. І це актуалізує проблему легітимності розширення 

меж застосування насилля. Американський філософ Нік Фоушин стверджує, що 

саме тому в етичному дискурсі виникає потреба трансформації класичної теорії 

справедливої війни (Regular Just War Theory), яка обґрунтовувала критерії 

справедливої війни «держави-проти-держави» (jus ad bellum – критерії вагомої 

підстави, крайнього засобу, співмірності, вірогідного успіху, добрих намірів, 

легітимної влади; jus in bello – принципи співмірності та розрізнення комбатантів 



      211 
 

та нон-комбатантів), в некласичну теорію справедливої війни (Irregular Just War 

Theory), яка має справу із конфліктами «держави-проти-не-держави» [306, с. 173-

177]. Фоушин доводить, що така некласична теорія морально виправдовує певну 

асиметрію дій між державою та групами, що не мають державного статусу, тим 

самим, з одного боку, скасовується принцип легітимності влади та вірогідного 

успіху для заколотників, а, з другого боку, дозволяється наносити державам 

превентивні удари по заколотникам і терористам, та послаблює принцип крайнього 

засобу [306, с. 177-179]. Однак можливість превентивних дій що недержавних груп, 

або як їх визначає Д. Любен – країн-ізгоїв (outlaw-state, rogue-state)  [144, с. 160-

163], які самі здійснюють терористичні акти, чи є спонсорами тероризму, завжди 

несе в собі загрози зловживання. Американська доктрина «Війни проти тероризму» 

дозволяє превентивну війну проти держав, що пов’язані із тероризмом, а так, 

виправдовує війну в Іраці та Афганістані на підставі розширеного права 

самооборони. Однак, Любен вказує на те, що згідно із доктриною превентивної 

війни, розпочинати активні дії проти терористів має потенційна жертва 

агресивного нападу (у даному кейсі Іран та Кувейт), а не треті сторони конфлікту 

[144, с. 163-164]. 

Практичні висновки із дискусій щодо дій урядів проти тероризму полягають 

в наступному. У разі здійснення терористичного акту на мирних територіях, 

введення надзвичайного стану із певним обмеженням прав громадян на цій 

території є необхідним заходом безпеки. Але це не дозволяє розглядати таку 

територію як театр бойових дій, а так, і не дозволяє використовувати всі військові 

заходи, дозволені під час війни, зокрема навмисне вбивство правопорушників, 

поготів невинних громадян. Відповідно такі антитерористичні операції мають бути 

чітко юридично закріпленими, із чіткою фіксацією території, часу її здійснення, 

повноважень військових, служб безпеки та цивільних представників уряду, які 

мають узгоджуватися із Міжнародним гуманітарним правом [392, с. 345]. 

Надзвичайну значущість для нашої країни має дотримання цих процедур, коли 4 

роки тривала АТО, яка із 2018 р. перейшла у формат Операції об’єднаних сил та й 

триває до сьогодні. 
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У зв’язку із загрозами тероризму окремої уваги заслуговує питання 

застосування катування в поліцейській діяльності. Історично катування 

використовувалися доволі активно у всіх країнах світу, інституційно така практика 

застосовувалася у військових, поліцейських, виправних установах, в яких були 

задіяні кати, інструктори з катувань, медичний персонал, що здійснював 

асистентську функцію. Сьогодні згідно з нормами міжнародного права, зокрема з 

прийнятою у 1984 р. Генеральною Асамблеєю ООН «Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання» будь-які дії державних посадових осіб, що призводять до 

навмисних фізичних чи моральних страждань з метою отримання інформації чи 

покарання, є забороненими у будь-яких обставинах, навіть в умовах війни чи 

надзвичайних ситуаціях (Ст.1-2) [132]. Однак, після терактів 2001 р. США 

поставили під сумнів абсолютність таких заборон, і згодом в американських 

військових центрах Гвантанамо (Куба) та Абу-Грейб  (Ірак) були зафіксовані 

катування осіб, підозрюваних у терористичних актах.  

Отже неминуче виникає низка питань: чи можна морально виправдати 

застосування тортур проти терористів з метою отримання детальної інформації про 

можливі плани інших, непійманих  терористів, які несуть загрозу тисячам невинних 

життів цивільних громадян? Чи можна легалізувати та інституціалізувати 

катування в умовах надзвичайної ситуації, коли мова йде про національну безпеку 

та безпеку світу загалом? Чи можуть в такому виправданні катувань збігатися 

мораль та право? Справа у тому, що закони складаються із певного набору 

узагальнень щодо дії, мораль є чутливішою до конкретної ситуації, незважаючи на 

її прагнення до однозначності суджень та велінь. Тому в конкретній ситуації 

утилітаризм дії може виправдати використання тортур, оскільки принесення 

страждань терористу дозволить відвернути страждання багатьох людей. Саме такої 

логіки дотримувався віце-президент США Річард Чейні, коли стверджував, що 

використання жорстких методів в допитах членів Аль-Каїди попередило нові 

терористичні акти в США [291, с. 52-54]. Непрямий консеквенціалізм теж може 

надати виправдання використанню тортур, оскільки це не лише забезпечить 
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мінімізацію шкоди, але й тому, що терорист є злочинцем, поганою людиною, і вже 

тому заслуговує на покарання.  

Однак поліцейські не завжди мають справи с терористами, які є апріорі 

«поганими хлопцями», по відношенню до яких вже є моральне упередження. 

Показовою є суто кримінальна ситуація, що сталася в 2002 р. в Німеччині, коли 

зник одинадцятирічний хлопчик, спадкоємець власника одного з найстаріших 

банків країни Ф. фон Метцлера. За хлопчика віддали викуп 1млн. євро, але 

пошукова команда, що складалася із тисячі поліцейських, не знайшла заручника 

протягом 3-х днів після викупу. Заступник начальника франкфуртської поліції В. 

Дашнер наказав викликати тренера з бойових мистецтв до головного 

підозрюваного – репетитора хлопчика М. Гефгена для того, щоб в процесі допиту 

він без серйозної фізичної шкоди завдав неймовірного болю підозрюваному з 

метою отримання інформації. Підозрюваний злякався лише самої загрози тортур і 

розповів про те, де слід шукати тіло заручника, який на той час вже був мертвий 

три дні. Ця справа отримала надзвичайний суспільний резонанс не лише у зв’язку 

із  тим, що жертвою постала заможна родина банкірів, але й через загрози тортур з 

боку представників державної влади. В. Дашнер пояснював своє рішення тим, що 

ніхто не міг сказати йому як правильно чинити, тому загроза тортур була 

виправданим засобом для врятування життя дитини [328, с. 67-69]. Прокуратура 

почала судову справу проти В. Дашнера та головного комісара О. Еннігкайта за 

загрози застосування тортур, які порушують права людини, та закінчилася 

обвинувальним вироком – сплатою багатотисячних штрафів та втратою посад 

звинувачуваними. Вбивця дитини, який до речі був студентом 4 курсу юридичного 

факультету, звернувся до Європейського суду з прав людини та Земельного суду 

Франкфурту-на-Майні із позовом до уряду ФРН і місцевої влади щодо виплати 

йому компенсації за причинену йому моральну шкоду. І в результаті розгляду цих 

справ в судах рішення були прийняти на користь позивача-дітовбивці М. Гефгена 

[193, с. 186-187].    

Ця ситуація викликала в Німеччині бурхливу дискусію як серед громадян, так 

і серед фахівців. Як зазначає один із активних учасників дискусії, екс-міністр 
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внутрішніх справ ФРН, відомий правозахисник Герхарт Баум, звучали аргументи 

на користь виправдання тортур в надзвичайних ситуаціях тоді, «коли гідність 

однієї людини протиставляється гідності іншої людини» [30, с. 119]. Низка 

правників пропонувала замінити поняття «тортури» на формулювання «допит з 

пристрастю з провини підозрюваного», що дозволяло б поліцейським 

використовувати цей метод на кшталт «останнього рятувального пострілу», коли 

поліцейський може стріляти, рятуючи життя заручників, якщо для них є загроза 

життю [30, с. 120-121]. Однак у відповідь на ці спроби морального виправдання 

тортур Г. Баум запитує: «Як далеко може зайти людина, що намагається поламати 

волю іншої шляхом заподіяння їй болю? Звідки їй відомо, що жертва дійсно щось 

знає? Яку роль тут відіграють особисті схильності та психопатологічні мотиви, такі 

як садизм, прагнення до демонстрації влади, бажання принижувати? Хто призначає 

тортури? Хто їх здійснює? Хто здійснює медичний нагляд?» [30, с. 115-116]. 

Очевидно, що розмисли над цими питаннями засвідчують серйозні колізії 

морального виправдання тортур та спроб їхньої юридичної легалізації.  

Узагальнюючи дискусії, що відбуваються в англо-американському дискурсі 

навколо проблеми тортур, сучасний британський філософ Девід Едмондс наводить 

наступні аргументи деонтологічної етики, які не дозволяють виправдати тортури 

для отримання інформації від злочинців чи терористів. По-перше, завжди є 

вірогідність того, що загрози позбавити життя заручників чи невинних громадян є 

лише загрозами і насправді ніколи не реалізуються, отже реальної шкоди може й 

не бути. По-друге, здобута тортурами інформація може бути неправдивою, а так, 

не може ефективно використовуватися, що не призведе до благого результату. По-

третє, з абсолютистських позицій є неважливою кількість людей, цінність 

особистості злочинця є рівнозначною цінності можливих жертв, тому тортури є 

виявленням неповаги до гідності, внутрішньо притаманної всім без винятку людям. 

По-четверте, сам факт того, що розглядається можливість використання тортур, 

вже свідчить про занепад духу та культури, отже, тортури не можуть навіть 

обговорюватися [328, с. 73-75]. 
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Є удосталь емпіричних даних, які засвідчують, що практика катування 

впливає на інші види інституційної діяльності та моральні установки персоналу. В 

таких організаціях якість розслідування є низькою, оскільки в слідчій діяльності 

доказова база збирається шляхом «вибивання» доказів, а не кропіткої праці 

слідства. І хоча практика катування у військових і поліцейських інститутах та 

пенітенціарних установах часто здійснюється нелегально, представники таких 

інститутів є потенційно готовими до легалізації катувань, а так, і до можливих 

зловживань такою практикою. 

Для протидії катуванням та для постійного моніторингу ситуації в країнах-

підписантах «Конвенції проти катувань» у 1988 р. ООН був створений Комітет 

проти тортур, у склад якого входять 10 осіб, що мають високі моральні якості та 

компетентності в галузі прав людини [232, с. 4]. Комітет приймає рішення щодо 

розслідування фактів, що фіксуються в Доповідях країн-учасників, здійснює збір 

додаткових свідчень за умови достовірності інформації про катування. І у разі 

доведення фактів катувань та жорстокого поводження Комітет оприлюднює 

інформацію про виявлені порушення Конвенції, стимулюючи тим самим країни до 

«виправлення» ситуації [232, с. 17]. Однак розроблення ООН міжнародних норм, 

форм контролю та розслідування не є достатніми механізмами подолання катувань. 

Згідно з останніми доповідями сесій 2017-2018 р., такі явища досі існують в 

демократичних країнах (Австралія, Данія, Канада, Швеція, Швейцарія та ін.) [84, с. 

14-16].  

Особливе занепокоєння та особливе емоційне сприйняття у українців 

викликають зафіксовані Комітетом проти тортур факти застосування жорстокого 

поводження із затриманими в Криму. Так, згідно зі звітом щодо ситуації в РФ, 

зазначено, що Крим знаходиться під контролем РФ, яка мусить дотримуватися 

норм Конвенції. Але є доведені факти, що свідчать про постійні порушення прав, 

викрадання та насильницьке зникнення людей, катування та позасудові страти 

проукраїнських активістів та кримських татар, які здійснюються співробітниками 

ФСБ. Комітет закликає до негайного припинення практики катувань, зокрема 

проти політичних опонентів та активістів, зокрема Олега Сенцова. РФ слід 
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оперативно, безпристрасно та ефективно розслідувати всі скарги на дії, здійснені 

співробітниками ФСБ  та силами «кримської самооборони» та покарати винних і 

надати жертвам право на відшкодування [444].   

Останній моніторинг ситуації в Україні місії Комітету проти тортур, який був 

проведений у 2017 р., та результати якого були узагальнені у звіті у вересні 2018 р., 

не містить свідчень про те, що співробітники СБУ, поліції та Державної 

прикордонної служби застосовують грубе фізичне насилля проти затриманих в 

тимчасових слідчих ізоляторах та місцях тимчасового утримання (затримання до 

72 годин). Але фіксуються факти побиття осіб під час їх затримання, використання 

кийків та наручників для завдання фізичного болю, відбуваються затримання та 

проводяться допити, які не оформлюються у протоколі, використовуються словесні 

образи, не здійснюється належний медичний супровід, зокрема не фіксуються 

травми. При цьому такі  факти зафіксовані здебільшого у Києві, в регіонах такі 

випадки є одиничними, та демонструють тенденцію до істотного зменшення рівня 

насилля але збільшення кількості випадків його застосування [409, с. 5-6, 20-23]. 

Найсерйозніші інституційні зловживання насиллям зафіксовані у всіх 

пенітенціарних закладах, умови утримання в київському СІЗО визнані жорстокими 

та такими, що деградують [409, с. 13]. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що практика застосування катувань, 

жорстокого поводження із затриманими не може бути інституціалізованою та 

легалізованою в поліції, службах безпеки та армії, в’язницях, оскільки таке насилля 

підриває автономію особистості, знецінює її життя, зводить до рівня раба. Звісно, 

одиничні випадки застосування насилля можуть знаходити моральне виправдання 

у надзвичайній ситуації як крайній метод, але за умови строгої підзвітності. Проте 

шлях до його інституціалізації має бути закритим, оскільки це може поступово 

розширювати межі дозволеного, що в кінцевому стані відкриє можливості для 

легітимації вбивства [392, с. 274], та зруйнує основи самої держави [30, с. 116]. 

Потурання катуванням та жорстокому поводженню із затриманими підриває 

головну мету поліцейської діяльності – забезпечення правопорядку та захист 

моральних прав. І тому залишається необхідність впливу на моральну свідомість 
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поліцейського, для того, щоб завжди у нього залишалося критичне ставлення до 

таких дій, розуміння того, що омана чи застосування насилля є крайніми засобами, 

які вимушено застосовуються для спільного блага. І що такі дії дозволені лише у 

межах цієї інституційної практики, і лише в конкретних обставинах. І такий вплив 

здійснюється вже механізмами інституційної етики, шляхом артикуляції цінностей 

та правил правоохоронної діяльності, проведення різноманітних тренінгів, на яких 

розглядалися б дилемні ситуації.  

 

5.2. Інститут покарання та виправлення злочинців як спільне благо: 

небезпеки “інституційного зла” 

Очевидно, що в будь-якому суспільстві відбувається порушення законів, 

перманентно заподіюються шкоди як окремим громадянам, так і суспільству 

загалом. Відповідно держава бере на себе функцію монопольного покарання 

злочинців через посередництво пенітенціарної системи як соціального інституту 

покарання. При цьому покарання застосовують до тих осіб, які вже здійснили 

умисні правопорушення, ізолюючи та ув’язнюючи особливо небезпечних  для  

суспільства злочинців. 

В’язниця як інститут покарання є доволі новим механізмом державного 

владного примусу, який з’явився в Європі на межі XVIII-XІX століть у зв’язку із 

появою нового законодавства, яке почало визначати владу карати як функцію 

суспільства, що застосовується для всіх його членів рівною мірою [310, с. 338]. 

Інстанцією реалізації такої функції суспільства постала держава, яка відмовлялася 

від варварської практики демонстративного тілесного покарання та публічних 

екзекуцій, що здійснювалися в логіці принципу таліону, та почала впроваджувати  

новий інститут обмеження свободи як цивілізовану форму еквівалентної відплати 

за скоєний злочин. Як зазначає Е. Соловйов, мірою відплати за здійснений злочин 

постає свобода, оскільки сутність злодіяння полягає у посяганні на свободу, тому 

й покаранням за нього має бути позбавлення свободи [285, с. 128-129].  

Читаючи фундаментальну працю Мішеля Фуко «Наглядати та карати: 

народження в’язниці», можна побачити, що в’язниця як соціальний інститут була 
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покликана забезпечувати дві мети – карати ув’язненого за здійснений злочин та 

виправляти, перетворювати злочинця, за допомогою дисциплінарних практик – 

фізичної муштри, праці, чіткої регламентації повсякденної поведінки та дозвілля, 

формування морального складу [310, с. 341, 344]. Будучи зліпком суспільства, 

в’язниця індивідуалізує ув’язнених в моральному сенсі, але й об’єднує їх в жорстку 

ієрархічну структуру через посередництво правил, шляхом нагляду та покарання. 

Залежно від статусу ув’язненого та ступеня його провини, цей інститут має різні 

форми – слідчий ізолятор, виправні центри, виховні колонії, військові в’язниці 

тощо.  

Фуко звертає увагу на те, що в основу першої в історії пенітенціарної системи 

– «пенсільванської в’язниці» або «філадельфійської моделі» було покладено 

погляди квакерів, які вважали основним елементом перевиховання дію моральної 

самосвідомості, совісті, яка актуалізувалася в умовах повної ізоляції від 

зовнішнього світу та повної самотності, яка призводила до усвідомлення провини 

та каяття. В основу другої моделі – «обернської пенітенціарної системи» було 

закладено вимогу спільної участі ув’язнених в соціально корисних діях та 

залучання до праці [310, с. 347-350]. При цьому праця із самого початку не 

мислилася як економічно виправдана та продуктивна діяльність ув’язнених, а була 

радше необхідним елементом перевиховання, засобом морально-дисциплінарного 

впливу на ув’язненого, постаючи «релігією в’язниць» [310, с. 354]. 

Отже, як зазначив Фуко, пенітенціарна система у своєму становленні 

використовувала три дисциплінарні схеми: «політико-моральну схему ізоляції та 

ієрархії, економічну модель сили, яку прикладали до примусової праці, й техніко-

медичну модель лікування та нормалізації. Камера, цех, лікарня»  [310, с. 362]. 

У розвитку пенітенціарної системи адміністрація в’язниць все більше 

перебирала на себе право визначати ступінь покарання, ранжувати його залежно 

від  обставин та поведінки ув’язненого під час перебування у в’язниці. Хоча міра 

покарання визначалася судом, управління покаранням, якість і суворість його 

виконання брала на себе пенітенціарна система. Тому директори в’язниць, 
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наглядачі, «вихователі» мали достатньо автономії, щоб вносити корективи в режим 

перебування в неволі та відбування покарання [310, с. 360]. 

Оскільки злодіяння розглядалося як моральна хвороба, за в’язницею 

закріплювалася функція нагляду за злочинцем та трансформаціями, що з ним 

відбувалися. Саме тому ідея Паноптікону, висловлена у 1785 р. Ієремією Бентамом, 

знайшла своє втілення саме у в’язниці, яка повною мірою поєднувала нагляд та 

спостереження, ізоляцію, прозорість, безпеку та постійний контроль, письмову 

фіксацію всіх подій, пов’язаних із виправною практикою, яка поставала 

конструюванням знання про регуляцію процесів перевиховання ув’язненого, 

перетворення його на корисного члена суспільства [310, с. 366]. У своїй праці 

«Свобода» З. Бауман описує сутність Паноптікону як архітектурного простору та 

ідеального механізму нагляду, яка полягала в асиметрії ув’язненого та наглядача, 

коли останній все знає та все бачить, залишаючись невидимим для бранців, але 

цілком тримаючи контроль над ними та позбавляючи їх будь-якої свободи в 

управлінні власним життям [33, с. 29].  

Фуко виділив сім основних принципів організації сучасної пенітенціарної 

системи, яка склалася після повоєнних реформ в Західній Європі, які й сьогодні не 

втрачають своє функціональне призначення: 1) принцип виправлення індивідів, 

перетворення їхньої поведінки; 2) принцип класифікації індивідів та умов 

утримання за гратами, враховуючи їхні фізичні й моральні відмінності; 3) принцип 

модуляції, який означає послаблення покарання у разі демонстрації прогресу у 

виправленні в’язня; 4) принцип праці як обов’язку та права, що означає 

використання важкої праці як елементу примусу, з одного боку, та набуття 

необхідних трудових навичок, з іншого боку; 5) принцип виховання злочинців як 

обов’язок по відношенню до нього та для безпеки суспільства; 6) принцип 

технічного забезпечення в’язниці, який передбачає високі моральні якості 

персоналу та технічні можливості для перевиховання бранців; 7) принцип 

допоміжного контролю вимагає підтримувати після звільнення тих, хто відбув 

покарання до повної соціальної реабілітації [310, с.] через систему інших інститутів 

(соціальні служби, освітні заклади, майстерні, лікарні).  
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Але якщо взяти до розгляду пенітенціарну систему тоталітарних режимів, 

СРСР зокрема, можна побачити гіпертрофію зазначених принципів. Примусова 

праця, яка мислилася класичною пенологією (теорія покарання)  як заміна тілесних 

покарань на інструмент виховання, в системі ГУЛАГ перетворилася на інструмент 

масштабного, часто довічного поневолення та фізичного знищення громадян із 

політичних міркувань. За даними американського історика, фахівця з історії 

Центральної та Східної Європи Тімоті Снайдера, система ГУЛАГ складалася із 476 

таборів, де було ув’язнено біля 18 мільйонів осіб, з яких від 1,5 до 3 мільйонів 

померло до кінця ув’язнення [281, с. 49]. Примусова праця у копальнях, рудниках, 

шахтах, в тайзі, на будівництві та в наукових «шарашках» постала тілесним 

покаранням, яке вбивало ув’язнених, але було рентабельним, оскільки приносило 

певний дохід державі через майже відсутні витрати на виробництво. І така система 

дозволяла не лише здійснювати нещадну експлуатацію наддешевої робочої сили, 

але й бути засобом залякування мільйонів радянських громадян, які потенційно в 

будь-який час могли опинитися в системі ГУЛАГ. 

Після війни мета примусової праці в таборах змінюється від знаряддя 

вбивства і залякування до економічної доцільності. Е. Соловйов зазначає, що 

радянська в’язниця поставала державним робітничим будинком, міцно пов’язаним 

із військово-промисловим комплексом, який хоча й нещадно експлуатував 

ув’язнених, проте вони вже були спроможні робити заощадження чи надсилати 

гроші родинам [285, с. 135-136].  

Отже, це дає підстави стверджувати, що праця далеко не завжди  може бути 

інструментом перевиховання, а навпаки, може поставати знаряддям дегуманізації 

та вбивства, особливо коли вона набуває ознак безглуздої дії. Але якщо брати до 

уваги те, що праця може бути й правом ув’язнених, варто взяти до уваги позицію 

Соловйова, який вбачає спокутний характер праці в’язнів за умови виробництва 

товарів масового споживання, які в подальшому будуть йти не на споживацькі 

ринки, а на забезпечення соціальної сфери [285, с. 139-141]. 

З огляду на практику та її етичну виправданість доволі цікавим виявилося 

питання можливості функціонування пенітенціарних систем в режимі приватних 
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підприємств. Така практика актуалізувалася в останні десятиліття в низці країн, 

зокрема в США, Великий Британії, Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Франції, 

Ізраїлі [193, с. 195]. Приватні в’язниці або орієнтовані на прибуток в’язниці почали 

працювати унаслідок нездатності державних в’язниць належним чином 

забезпечувати пенітенціарну функцію. Приватні організації постають інвесторами, 

що будують тюремну інфраструктуру, яка окрім будівель, в яких утримуються 

злочинці, містить медичні, освітні, спортивні, бібліотечні, дозвіллєві  установи, і 

головне, виробничі цехи. У такий спосіб приватні в’язниці забезпечують комплекс 

послуг з охорони та утримання злочинців, за що отримують гроші із державного 

бюджету, а прибуток формують за рахунок виробничих процесів, в яких 

виробляються як побутові товари, так і військове спорядження та амуніція [150]. 

Така практика призвела до мінімізації доволі серйозної корупції в пенітенціарній 

системі, яка була монополією держави. Корупція проявлялася в надмірно роздутих 

штатах працівників, які мають статус державних службовців із всіма привілеями, 

функціонуючих «чорних ринках» обігу різноманітних товарів, в надмірній 

жорстокості персоналу, використанні по суті рабської праці ув’язнених. Перехід в 

приватні руки в’язниці зробили менеджмент та діяльність цих установ 

ефективнішими, усунули ланцюг посередників із державно-бюрократичних 

структур, які отримували хабарі та «відкати». За рахунок комерціалізації 

виробництва зробили його гнучким та прибутковим.  

Однак, незважаючи на такі позитивні зміни, залишається низка питань. По-

перше, практика засвідчує, що зміна форми власності не позбавила персонал 

деяких в’язниць зловживань, які проявляються у надмірній жорстокості та, що є 

серйознішим, у трудовій експлуатації тих, хто відбуває покарання. Отже, 

фіксуються численні порушення прав людини, що в США призвело до постановки 

питання про закриття приватних в’язниць [447]. По-друге, питання виникає і в суто 

етичній площині. Чи можна дозволяти отримувати прибутки приватним особам від 

діяльності, яка обмежує свободи громадян та є насильницькою дисциплінарно-

караючою практикою за своєю суттю, що була прерогативою винятково держави, 

яка тим самим забезпечувала спільне благо – безпеку своїх громадян. Інакше 
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кажучи, чи можуть отримати моральну легітимність інституційні практики, які 

отримують комерційний прибуток на насиллі?  

Отже, як засвідчує практичний досвід, поява та розширення в’язниць не 

призвели до зменшення рівня злочинності, а навпаки демонструють зростання 

злодіянь, оскільки спосіб життя у в’язниці з його жорстокими дисциплінарними 

практиками в сукупності із непрофесіоналізмом охоронців провокує рецидивізм та 

заохочує ув’язнених до солідарності та готовності до майбутніх злочинів. 

Обмеження, з якими стикаються звільнені після покарання, часто призводять до 

неможливості вписатися в добропорядне суспільство, що спонукає до повторних 

злодіянь, на що вказував Фуко [310, с. 388-392]. Окрім цього, не є доведеною 

залежність між частотою здійснення злочинів певного типу та важкістю покарання 

за них, але існує підтвердження того, що рівень злочинності зростає, коли 

правоохоронні інститути демонструють серйозні функціональні збої, на що звертає 

увагу А. Прокоф’єв [236, с. 472].  

І тут важливим є висновок Фуко про те, що в’язниця  має за мету не лише 

подолання правопорушень, але й їхню диференціацію, нейтралізацію одних 

індивідів та використання інших, вписування порушення закону в загальну 

практику підкорення [310, с. 399]. Однак такі практики підкорення можуть бути 

вкрай небезпечними як для ув’язнених, так і для персоналу пенітенціарної системи, 

апарату державної влади й суспільства загалом. У 2004 р. вибухнув грандіозний 

скандал, коли спочатку в Інтернеті, а згодом в ЗМІ спливли фотографії знущань 

(зокрема сексуального характеру) американських військових над бранцями в 

іракській в’язниці в Абу-Грейб. Згодом (станом на 2006 рік) з’ясувалося, що в армії 

США відбувалося розслідування біля 600 подібних випадків (в’язниця Гвантанамо, 

табір Бакка, Кроппер, база «Меркурій» біля Фалуджі, в’язниці міст Басри, Мосула, 

Самарра, Багдада, база «Орган-Е» в Афганістані та ін.) [107, с. 577-578, 595], які 

засвідчували системний характер зловживань всупереч Женевським конвенціям 

про захист жертв війни та ставлення до військовополонених [365].  

В процесі розслідування з’ясувалося, що в’язниця в той час була під 

керівництвом жінки-генерала, в провину якій поставили незнання про те, що  там 
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була організована ціла програма з дегуманізації та тортур. В’язниця була 

переповненою, в кожній камері знаходилося біля 50 агресивних ув’язнених. 

Охоронці працювали по 12 годин на день, без вихідних, належних умов для 

відпочинку, харчування, особистої гігієни та сну. Військовий персонал складався 

із представників військової поліції, розвідки, слідчих, кінологів та інших 

державних служб. Філіп Зімбардо провів паралелі між ситуацією, що склалася в 

Абу-Грейб та сконструйованими ним обставинами під час експерименту у 

Стенфордському університеті, та виявив певні закономірності. По-перше, і 

військова в’язниця, і експериментальна в’язниця продемонстрували схожі процеси 

дегуманізації ув’язнених (примусова нагота, навмисне одягання чоловіків в жіночу 

білизну, примус до сексуальних дій девіантного характеру, використання собачих 

ошийників, «еротичні тортури» та ін.) По-друге, одним із міцних стимулів для 

розваг охоронців була нудьга, особливо у нічні години, коли за ними не наглядало 

керівництво. По-третє, механізмом, що запускав злодіяння, постала «колективна 

відповідальність» охоронців, яка відключала самоконтроль та дозволяла 

позбуватися особистої  провини за участь в злочинному поводженні з бранцями, 

конформізм та підкорення авторитетам [107, с. 516-520]. В Абу-Грейб сильним 

мотивом до знущань була помста охоронців за поранених чи загиблих товаришів, 

яка породжувала у військових відчуття вседозволеності [107, С. 534]. 

Ретельний аналіз зловживань, які відбувалися у в’язницях для військових на 

початку 2000-х років, дозволив Зімбардо побачити, що під гаслом боротьби із 

тероризмом в США відбувалася системна інституціалізація злодіянь, здійснених 

особами, які мали владні повноваження, отримані від держави. В цій системі були 

задіяні «архітектори» – вище керівництво країни, «інженери» – юристи, які 

знайшли нові способи легалізації тортур, «виконроби» – військове керівництво, 

прості «робітничі» – солдати розвідки, агенти ЦРУ, цивільні та військові слідчі, 

перекладачі, медики, поліцейські, які зловживали примусовими методами та 

тортурами [107, с. 575].  

Міжнародна неурядова правозахисна організація Human Rights Watch 

стверджує, що такі злочини стали можливими тому, що вище керівництво країни, 
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знало про тортури і злодіяння військових, міністр оборони Д. Рамсфельд навіть 

схвалював методи допитів, які суперечили Женевським конвенціям та Конвенціям 

проти тортур (використання поз, що приводять затриманого в стресовий стан, 

тривала ізоляція, вдягання на голову мішків  під час транспортування чи допиту,  

позбавлення жертви світлових та звукових сигналів, позбавлення одягу та речей, 

що надають відчуття комфорту, примусове гоління, стимулювання фобій 

затриманих, зокрема собаками) [365, с. 33]. І незважаючи на те, що армія прагнула 

пояснити ці зловживання лише як дії конкретних «поганих хлопців», Human Rights 

Watch покладає провину за тортури на всіх видимих і невидимих учасників, і на 

вище керівництво країни, зокрема, згідно з доктриною «командної 

відповідальності». Оскільки розслідування засвідчило, що злодіяння відбувалися в 

системі, яка мала чітку структуру субординації, в якій керівники мали всі підстави 

знати та мусили знати про злодіяння всіх учасників, і при цьому керівництво 

проявило бездіяльність і не покарало винних [365, с. 88].   

Отже, на хвилі війни із тероризмом, адміністрація Джорджа Буша заклала 

підвалини для нехтування заборон міжнародного права, використання 

превентивних дій проти Іраку, змінила визначення тортур, обмежила свободу 

громадян шляхом незаконного прослуховування та перехоплення телефонного та 

інтернет-трафіку. І це призвело до парадоксальної інверсії, яку фіксує Зімбардо: 

«Прагнучи позбавити світ від зла тероризму, адміністрація Буша сама постала 

яскравим прикладом “адміністративного зла”. Вона перетворилася на систему, яка 

несе біль, страждання та смерть, навмисно використовуючи офіційні, раціональні 

та ефективні процедури, щоб замаскувати справжню сутність своїх дій, – вона 

вважає, що будь-які цілі виправдовують те, що її творці вважають високими 

цілями» [107, с. 625].  

Отже, моральна специфіка покарання проявляється в етичній легітимації 

застосування сили з боку держави щодо людини, яка вже здійснила злочин. І мета 

покарання полягає, по-перше, у встановлені справедливої  відплати за шкоду, 

нанесену вчинком злочинця, по-друге, в попередженні можливих майбутніх 

злочинів шляхом стримування та залякування потенційних злочинців. Тим самим, 
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інститут покарання здійснює захист законних інтересів громадян, які полягають в 

безпеці та благополуччі всіх членів суспільства. Інакше кажучи, караючи за 

здійснені шкоди та відвертаючи майбутні, держава через посередництво інституту 

покарання реалізує спільне благо. 

Таке моральне виправдання використання сили державою щодо тих, хто 

скоїв злочин чи збирається його здійснити, відбувається в руслі  

консеквенціалістського підходу, що починається із висловленої Т. Гоббсом у 

сьомому природному законі ідеї: «Люди повинні узгоджувати власні дії не з 

розмірами скоєного зла, а з розмірами того блага, яке має слідувати за відплатою. 

Цим законом забороняється накладати покарання з будь-якою іншою метою, аніж 

виправлення злочинця та застереження інших» [67, с. 106]. Більш розгорнуте 

етичне обґрунтування покарання пізніше надав класик утилітаризму І. Бентам, 

який стверджував, що головна мета карного судочинства полягає у попередженні 

шкоди, а інструментом її досягнення є покарання, що покликане мати стримуючий 

ефект. Керуючись принципом корисності, який передбачає, що цінність покарання 

буде більшою за всі вигоди, які може отримати злочинець, можна досягти чотири 

другорядні цілі. По-перше, це – запобігання злочинам за допомогою загрози 

використання покарання. По-друге, якщо не вдається відвернути злочин, покарання 

має вмотивувати злочинця обирати такі вчинки, що призведуть до менш шкідливих 

злочинів. По-третє, покарання має стимулювати до мінімізації шкоди у межах 

конкретного вчинку. По-четверте, відвертання шкоди має відбуватися 

найдешевшими засобами [42, с. 230-231].  

Щодо сучасних консеквенціалістських обґрунтувань інституту покарання, 

вартий уваги огляд утилітаристських превентивних та ретрибутивних теорій 

покарання, який зробив американський професор права Г. Байндер. Тут можна 

побачити виправдання наступних заходів: повна ізоляція, утримання в колоніях, 

страта, виправлення та реабілітація шляхом лікування й виховання, які мають 

попереджати рецидиви у тих, кому призначені ці покарання за здійснені злочини, 

та мати попереджуючий ефект залякування для потенційних злочинців [343, с. 323-

325].   
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Однак реалізація превентивної політики покарання, покликаної запобігати 

майбутні злочини, може мати доволі серйозну проблему зіткнення вимоги 

спільного блага та цінності особистості, з одного боку, вимоги спільного блага та 

справедливості, з іншого боку, яка випливає з консеквенціалістської логіки 

мінімізації шкоди та вибору «меншого зла» заради максимізації спільного блага. В 

якості ілюстрації можна взяти вже згадану у зв’язку із обговоренням проблем 

консеквенціалізму гіпотетичну ситуацію «цапа відбувайла» (a scapegoat). У 

невеличкому місті назріває серйозний бунт, унаслідок якого достовірно точно 

загинуть сотні людей. Причиною такого бунту є нерозкритий злочин, що обурив 

місцеву громаду. Оскільки відвернути майбутній бунт та майбутні смерті можна не 

просто шляхом розкриття злочину, а лише стративши злочинця, якого принципово 

не можна знайти, шериф опиняється в ситуації вибору меншого із двох зол: 

майбутні численні смерті або затримання та страта невинної людини, яка 

приноситься в жертву заради спільного блага – безпеки та порядку в місті [435, с. 

69-70]. Ця гіпотетична ситуація демонструє готовність прямого консеквенціалізму 

до інструментального використання людини, яку обирають на роль «цапа 

відбувайла» заради спільного блага. Тим самим, консеквенціалістський принцип 

максимізації спільного блага вступає у протиріччя із фундаментальним принципом 

моралі – рівного ставлення до кожної унікальної особистості як самоцінності.  

Піклування про спільне благо шляхом покарання невинних осіб не лише 

ображає почуття справедливості громадян, якщо вони дізнаються про навмисну 

оману, але як наслідок, така практика швидкого вирішення небезпечних суспільних 

проблем може призвести до підриву довіри до таких суспільних інститутів, як-от 

поліція, служба безпеки, суди, пенітенціарна система. Варто зазначити й те, що 

ситуація, коли через принципову неможливість знайти злочинця виникає загроза 

масштабних заворушень, які обов’язково призведуть до різноманітних шкод, не є 

такою вже й надуманою та гіпотетичною. В Україні в останні роки було здійснено 

доволі багато нерозкритих вбивств відомих журналістів, громадських активістів, 

що призводить до збільшення градусу незадоволення в суспільстві, а це, зі свого 

боку, уможливлює політичну маніпуляцію протестними настроями. Показовим тут 



      227 
 

є «кейс Бабченко», який продемонстрував неоднозначну оцінку спецоперації СБУ 

з інсценування вбивства відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. 

Спецоперацію здійснили заради порятунку життя не лише журналіста, але й життя 

ще сорока осіб, та з метою а) доведення участі громадян й вірогідно спецслужб 

іншої держави в замовних вбивствах наших громадян; б) покарання замовника та 

організаторів злочинів, що планувалися. В медійному просторі висловлювалися не 

лише схвальні відгуки щодо роботи наших спецслужб та радість за врятовані 

життя, але й вказували саме на втрату суспільної довіри до інститутів безпеки і ЗМІ 

та спекуляції на почуттях громадян через невпевненість у тому, що таке 

інсценування було безальтернативним [40].  

Отже, в зазначеному кейсі не лише загострився конфлікт між вимогою 

мінімізації шкоди й порятунку життя та неприпустимості введення в оману заради  

спільного блага. Він засвідчив багатощаблевість моральних ефектів від 

комплексної дії, коли на меті конкретного вчинку постає мінімізація шкоди 

(врятувати життя конкретних людей), яка зрештою може максимізуватися в 

ширшому контексті (недовіра до суспільних інститутів). Ця ситуація демонструє й 

всю складність розрахунку можливого або реального результату, коли до 

калькуляції необхідно брати шкоди й задоволення як жертви й злочинця, так і 

широкого кола осіб, дотичних до ситуації. І тут виявляється проблема 

міжособистісного порівняння шкоди і задоволень різних осіб – злочинців, реальних 

та потенційних жертв, інститутів, які не є сумірними, і цю проблему 

консеквенціалізм не спроможний подолати. 

І саме тому виникає потреба в іншій логіці етичного обґрунтування інституту 

покарання, яка апелювала б не лише до спільного блага й мінімізації шкоди, але й 

надавала б можливості справедливої відплати за вчиненні умисні злодіяння. Аналіз 

таких «ретроспективних» теорій здійснює А. Прокоф’єв, послідовно розглядаючи 

«теорії інтуїтивної наочності», які апелюють до самоочевидності необхідності 

покарання; «теорії втрати права злочинцем та його згоди на покарання», які 

розглядають злочинця як нерівнозначного з огляду на права на недоторканність; 

«теорії подолання нечесних переваг в кооперативній діяльності», які вбачають в 
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покаранні подолання умов нечесності і відтворення рівності всіх учасників; «теорії 

анулювання злочину», які стверджують, що лише шляхом каяття та реабілітації в 

процесі покарання закінчується злочин [236, с. 472-478]. Всі ці теорії не лише 

претендують на етичне виправдання пенітенціарної практики, але й слугують 

зовнішнім обмеженням спроб маніпуляції інститутами покарання заради спільного 

блага. 

 

5.3. Механізми організаційної діяльності: між спільним благом та 

“інституційним злом” 

Багатий фактологічний матеріал, зібраний дослідниками Голокосту (Х. 

Арендт, З. Бауман, М. Терещенко); свідчення про масові злочини останніх 

десятиліть під час війн у В’єтнамі, на Балканах, знущання і тортури у в’язницях для 

військовополонених, які чинили військові; експерименти соціальних психологів 

Філіпа Зімбардо (1971 р.) та Стенлі Мілгрема (1960-63 р.); різноманітні реальні 

ситуації, які пізніше відтворювали в житті та описувалися експериментальним 

психологами; організаційні злочини – все  це свідчить про наявність певних 

механізмів деморалізації людей, які потрапляють в певні інституційні, 

організаційні або професійні умови. Нажаль, є підстави стверджувати, що 

формальні групи, професійні організації та соціальні інститути можуть поставати 

простором «інституційного зла», яке коїться членами організацій щодо тих, хто 

знаходиться за межами цієї групи.  Аналіз таких умов та механізмів, що призводять 

до організованих колективних злодіянь, дозволить виявити небезпеки сучасних 

інституційних практик, моральну неоднозначність інститутів, призваних 

забезпечувати спільне благо – безпеку та добробут громадян.  

Голокост постав тією історичною подією, який продемонстрував механізми 

появи нової форми зла, яке укорінене в інструментальній раціональності, та яке є 

вплетеним в тканину суспільного життя та діяльність інститутів. Загальною 

характеристикою такого зла є те, що учасники таких колективних злодіянь, будучи 

прекрасними професіоналами або адміністраторами, часто не усвідомлюють, що 
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вони чинять неправильно, та навпаки розглядають свою діяльність як таку, що веде 

до спільного блага. 

У своїй відомій роботі «Банальність зла. Ейхман в Єрусалимі» Ханна Арендт 

досліджувала умови «банальності зла», того, як можливі інституційні злочини 

проти людяності. По-перше, Арендт дослідила новий тип злочинця та з’ясувала, шо 

завідувач відділу гестапо, який відповідав за «остаточне рішення єврейського 

питання» О.А. Ейхман не був винятково аномальним вбивцем-чудовиськом, 

проблема полягала в тому, що «таких як він, було багато, і багато хто з них не були 

ані збоченцями,  ані садистами – вони були і є жахливо та жахаюче нормальними» 

[22, с. 411]. Отже, це задає потенційну можливість повтору такої ситуації, де на 

місці «ворога людства» може опинитися будь-яка нормальна людина [22, с. 413; 

168, с. 87].  

По-друге, дії багатьох нацистів не були скеровані «низькими» мотивами, 

психіатри стверджували, що психологічний склад Ейхмана був не просто 

нормальним, він був «людиною з цілком позитивними поглядами». Його 

виховували в традиціях християнства, і він ніколи не мав негативних почуттів до 

жертв, не був фанатиком чи жертвою пропаганди, а коли було прийняте «остаточне 

рішення», він втратив радість від роботи [22, с. 57]. Він мав ті самі бажання, що має 

будь-яка людина – бути оціненим іншими, добре робити свою роботу, просуватися 

кар’єрними щаблями, які в інших обставинах могли б призвести до продуктивних 

та суспільно корисних дій.  

По-третє, як багато інших нацистів-бюрократів, Ейхман був одержимим 

процесом своєї роботи, був впевненим, «що не є inner schweinhund, тобто брудним 

виродком у своїй натурі; відносно совісті, він прекрасно пам’ятав, що він чинив би 

всупереч своїй совісті як раз в тих випадках, якщо б не виконував те, що йому було 

наказано» [22, с. 48]. В останньому слові на суді Ейхман сказав, що його провина 

полягає лише у слухняності, але така якість завжди вважалася чеснотою [22, с. 369]. 

Отже, будучи старанним функціонером, Ейхман опинився в таких інституційних 

умовах, в яких він не здатний був відрізняти добро від зла. І виконання його 

інституційної ролі не залежало від моральних якостей виконавця, а так винуватими 
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були всі рівною мірою. Тим самим, американо-німецька філософиня загострила 

проблему персональної відповідальності, адже, «коли всі або майже всі винні, ніхто 

не є винним» [22, с. 413]. 

Однак як засвідчують численні описи колективних злодіянь (Г. Адамс, Є. 

Арансон, З. Баум, Ф. Зімбардо, С. Мілгрем, С. Райкер, Р. Рат, Л. Свендсен, М. 

Терещенко тощо), однакові потреби, механізми та процеси у формальних та 

неформальних групах можуть призводити як до позитивних ефектів, так і до 

злочинних наслідків.  

Як зазначає відомий американський соціальний психолог Філіп Зімбардо, 

низка фундаментальних потреб людини, що мають надзвичайну важливу 

значущість для її життя, у своїй реалізації можуть перекручуватися і набувати 

небезпечних форм. Зворотнім боком потреби  в єднанні з іншими, яка реалізується 

в моральнісному відношенні до іншого – солідарності та кооперації з іншими, може 

бути конформізм, некритичне підкорення групі, сліпе пристосування до існуючих 

в групі порядків та групова ворожнеча що до членів інших груп. Потреба в 

автономії і контролі, які постають стрижнем моральнісної самореалізації 

особистості, може породжувати зловживання владою. Зворотнім боком реалізації 

потреби у раціоналізації та розширення знання, яка надає осмисленості людському 

існуванню та є засадою науки, філософії та мистецтва, може перетворюватися на 

засіб витонченого самовиправдання у своїх аморальних діях. Потреба в стимуляції, 

що спонукає людину до активної життєвої позиції та активної дії, в ситуаціях, в 

яких не відбуваються цікаві події, може призводити до аморальних розваг [107, с. 

365-364; 168, с. 87].  

Всі ці інверсії фіксувалися соціальними психологами в організованих групах 

під час численних експериментів, зокрема у широко відомому «Стенфордському 

експерименті», в процесі експериментів в одній з державних лікарень США (Elgin 

State Hospital), де лікарі добровільно були пацієнтами психіатричного відділення у 

своїй лікарні протягом місяця, в експерименті, що проводила компанія ВВС у 2002 

р. (BBC Prison Study) [441]. Схожі перетворення моральної свідомості засвідчували 

у реальному житті не лише цілком психічно нормальні дорослі люди, які в 
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специфічних обставинах здійснювали свої інституційні функції – у в’язницях, а 

саме в Абу Грейб [353] та Гвантанамо [342], але й навіть діти в школах, зокрема в 

Паоло Альто, де підлітки під час занять за один тиждень відтворили атмосферу 

нацистської Німеччини [80], апелюючи до цінності дисципліни, спільноти, дії, 

гордості; в школі Райсвілля, де дружелюбні діти в початковій школі швидко 

підпали під вплив расистських забобон і почали чинити утиски проти 

однокласників [168, с. 87-88; 193, с. 138].  

Британські дослідники колективної поведінки та психології організацій 

Стівен Райкер, Алекс Геслем та Ракші Рат, спираючись на широкий масив 

досліджень, виявили п’ять механізмів, які визначають соціальну ідентичність та 

слугують об’єднуючим чинником для групи. При цьому, ті ж самі механізми 

можуть розпалювати міжгрупову ненависть та призводити до крайніх форм 

дегуманізації, здійсненої від імені організованої групи.  

По-перше, це – процес самоідентифікації групи, який згуртовує членів групи 

чи організації через артикуляцію та усвідомлення спільних цілей, завдань, 

переконань, норм. Це дозволяє членам групи спільно діяти доцільно та 

усвідомлено, оскільки спільна ідентичність надає впевненості у спільних діях через 

зрозумілість спільної позиції членів групи, що створює фундамент для взаємної 

довіри та поваги, взаємної допомоги та солідарності [408, с. 1328]. Така очікувана 

підтримка та солідарність з боку членів групи дозволяє досягати спільне 

благополуччя, мінімізувати стреси від непередбачуваних речей, долати небажані 

виклики та перепони, отже, здійснювати спільну самореалізацію та творити свою 

історію, будучи її активними та ефективними агентами. Будучи обмеженим своїми 

когнітивними здібностями, фізичними характеристиками, часовими ресурсами 

індивід прагне отримати більше, тому приєднання до групи дозволяє йому 

отримувати більше можливостей. Однак організація являє собою вже новий 

колективний суб’єкт, який демонструє іншу поведінку, ніж індивідуальна 

поведінка її окремих членів. Така організація має у своєму фундаменті певний набір 

норм, але часто вимагає конформізму, сліпого підкорення групі. Отже, зворотнім 

боком таких процесів самоідентифікації, коли належність до групи становить зміст 
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соціального життя її членів, може бути агресивне відстоювання цілісності та міці 

групи, якщо хтось буде на неї зазіхати ззовні. Саме тому члени такої групи можуть 

померти заради збереження групи або бути готовими до вбивств агресорів [408, с. 

1330].  

По-друге, членство в групах може надавати інституційні переваги, зокрема 

належність до певних професійних організацій чи правовий зв’язок з державою 

надають права участі в спільній діяльності, що має ціннісну значущість, 

збільшують можливості для повноцінного та якісного життя. Втрата належності до 

такої організації, позбавляє індивіда не лише певних прав, виводить його за межі 

спільноти, політичного та громадянського суспільства, що може призводити до 

різних форм дискримінації, а у крайніх формах навіть до геноциду [408, с. 1331]. 

По-третє, взаємодія різних груп може мати як позитивний, так і негативний 

вплив один на одного. Так, мобільність представників різних груп може приносити 

позитивні ефекти для всіх, оскільки встановлюються нові контакти, збагачується 

досвід. З іншого боку, мобільність може нести загрози для приймаючої сторони, 

коли представники груп, що інкорпоруються в нове середовище, привносять свої 

правила та порядки, які істотно відрізняються від існуючих в цьому соціальному 

середовищі. Яскравим прикладом є іммігранти, які в нових країнах проживання 

створюють анклави, не бажають асимілюватися та не беруть на себе громадських 

зобов’язань. Відповідно виникає низка економічних, політичних та культурних 

загроз щодо країни, яка приймає мігрантів з огляду на те, що вони впливають на 

ринки праці, не поділяють культурні цінності та спосіб життя. І такі іммігрантські 

групи, що не трансформували свою соціальну ідентичність, можуть негативно і 

вороже сприйматися місцевим населенням, оскільки вони «підривають 

ідентичність» приймаючої сторони. В крайніх негативних формах, коли група 

визначалася в біологічних термінах, така загроза часто позірного та надуманого 

«підриву ідентичності» знімалася владними політичними режимами низкою 

законів, зокрема які забороняли міжетнічні шлюби (нацистська Німеччина, режим 

апартеїду в ПАР) [408, с. 1333]. 
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По-четверте, культивування та вихваляння чеснот своєї групи, визначення 

«своїх» як однозначне благо, сприяє єднанню групи, моральній  легітимації 

спільних дій, дозволяє проявляти великодушність та благородність щодо інших 

груп саме завдяки артикуляції своїх моральних заслуг. І нацизм, і сталінізм 

займалися звеличуванням своїх цілей та чеснот, обґрунтовували своєї ідеології та 

дії як цілком моральнісне перетворення соціального світу на найкращій. І така 

гіперболізація чеснот сприяла масовій підтримці їхньої репресивної політики [408, 

с. 1334]. Однак зворотнім боком такого звеличування може бути не лише ціннісна 

нівеляція інших груп (механізм такого знецінення та перекручування ціннісної 

значущості описав Ф. Ніцше, назвавши його ressentiment [212, с. 309-312]), але й 

радикалізація ненависті щодо «ворогів народу» і представників певних етнічних 

груп в тоталітарних державах, з якими необхідно вести боротьбу, яка переводиться 

вже у площину морального обов’язку. І в такій викривленій логіці знищення 

супротивників постає елементом механізму «соціальної інженерії», кінцева мета 

якого, за визначенням З. Баумана, є «чарівний образ кращого, радикально 

зміненого суспільства» [31, с. 115]. В аналізі причин та наслідків Голокосту Бауман 

зазначав, що жертв радянського терору та нацистського Голокосту вбивали часто 

без емоцій, знищували для побудови «об’єктивно кращого світу – раціональнішого, 

більш моральнісного, гарнішого. Комуністичний світ. Або расово чистий 

справжніх арійців. В обох випадках – світ гармонійний, без протиріч, покірний, 

впорядкований, керований» [31, с. 117]. 

По-п’яте, прославляння своїх чеснот у крайніх формах потребує не лише 

чіткої фіксації ворогів, але й їхнього знищення заради збереження своєї групи, а 

також чесноти та блага загалом. Тому така боротьба позиціонується як боротьба 

добра із злом [408, с. 1337]. І така логіка вкладалася у відомий вислів Р. Рейгана 

«СРСР – імперія зла» і на сьогодні має центральне значення в боротьбі із 

тероризмом.  Як зазначає Зімбардо, для початку війни або придушення опозиції 

держава створює образ ворога [107, с. 36, 37], що несе «загрозу національній 

безпеці», створює атмосферу страху, що наприкінці зумовлює громадян 

відмовлятися від своїх основних свобод в обмін на гарантії безпеки з боку влади та 
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призводить до встановлення диктатур. «Образ ворога» є такою психологічною 

конструкцією, яка глибоко інкорпорується у свідомість населення засобами 

пропаганди та супроводжується сильними почуттями ненависті та страху, що 

дозволяє урядам легко маніпулювати громадянами, переводити на військові рейки 

життя країни, а незалежним людям підкорюватися наказам. І така практика 

нав’язування «образу ворога» активно застосовувалася під час геноцидів, коли 

знищувалися мільйони «небажаних» народів – вірмен, євреїв, поляків, українців, 

коли здійснювалися масові зґвалтування під час Другої світової війни та локальних 

війн сьогодення [107, с. 38-45, 469-470; 185, с. 600]. 

Отже, зазначені механізми групової самоідентифікації, які спрямовані на 

спільне благо всіх членів групи, в певних умовах можуть мати жахливі трагічні 

наслідки, призводити до масових злочинів та злочинів проти людяності. Чим 

раціональнішою є колективна діяльність, коли використовуються зазначені 

механізми в умовах функціональної спеціалізації дій, закріплених відповідною 

владною ієрархією, тим більшими постають можливості для «інституційного зла». 

Якщо поглянути на цю проблему, яка в сучасній літературі описується 

термінами «адміністративне зло», «організаційне зло», крізь призму дії, що 

відбуваються у межах організацій та формальних груп, можна виявити низку 

механізмів, які призводять до неусвідомленого самими діячами «інституційного 

зла». «Інституційне зло» – це зло, що здійснюється в організаціях чи завдяки 

організації, коли до його реалізації долучаються люди, які не усвідомлюють 

аморальності своїх вчинків та вчинків колег через моральну нечутливість та 

моральні інверсії. Як зазначає дослідник такого різновиду соціального зла, Гай 

Адамс, таке зло проявляється в прямому чи опосередкованому причинені 

несправедливих та безглуздих страждань іншим людям і навіть у спричиненні 

смерті окремих людей чи груп осіб [332, с. 276]. Таке зло важко розпізнати, воно є 

недоцільним, колективним у тому сенсі, що всі учасники роблять свій особистий 

внесок в комплексний злочин, який постає інструментально та технічно 

облаштованим бюрократичним процесом, в якому запускаються механізми 
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моральної інверсії, коли всі учасники вважають, що чинять правильно та 

конструктивно, відповідно до ідеї спільного блага [332, с. 277].  

Отже, варто розглянути докладніше механізми «інституційного зла», до яких 

можна віднести: підкорення владному авторитету, лояльність до організації, 

розщеплення моральної свідомості, технічно облаштований бюрократизований 

процес, некритичність та «моральна сліпота», конформізм, анонімність, 

дегуманізація, колективна безвідповідальність. 

Запуск механізму підкорення владному авторитету починається ще до того, 

як індивід потрапляє в організацію чи під владу групи. Практикування підкорення 

індивіда починається в сім’ї, яка привчає дитину слідувати правилам та 

підкорюватися соціальним нормативам. Згодом практика підкорення 

продовжується в інституційних рамках школи та армії, в яких привчають 

підкорюватися безособовому авторитету та абстрактному рангу шляхом 

заохочення чи покарання. Важливим є те, що входження в професійні організації, 

інститути влади та культурні інститути, які є системою авторитетів, здебільшого 

відбувається добровільно, і як вже зазначалося, такі інститути є морально 

легітимними сферами  діяльності, оскільки ґрунтуються на спільних цінностях та 

слугують спільному благу членів суспільства. Таке моральне виправдання 

інституційної діяльності є необхідним, оскільки саме воно забезпечує добровільне 

підкорення індивіда, оскільки він вірить в те, що слугує гідним та надзвичайно 

важливим для суспільства цілям, на що вказує С. Мілгрем [196, с. 186-194]. Отже, 

індивідуальні вчинки, що здійснюються в організаціях, та колективні дії майже 

завжди виправдовуються конструктивними «високими» цілями та цінностями, які 

вбачаються благородними в світлі певної ідеології та такими, що сприяють 

спільному благу.  

Лояльність до організації починає доволі легко формуватися тоді, коли така 

організація декларує ціннісно привабливу місію і коли вона мала високі досягнення 

в минулому, і цей «ореол» сприймається членами організації як гарантія того, що 

нічого поганого не може відбутися в майбутньому. А. Прокоф’єв у дослідженні 

впливу професійного середовища на здійснення зла зазначає, що у такий спосіб  
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«ефект німбу» культивує у членів групи і спільнот гордість минулим, тим самим 

затьмарює очі та робить їх морально нечутливими до теперішньої ситуації [241, с. 

59]. Таку «міфологію» у свій час використовували нацисти, що плекали міфи про 

героїчне минуле Німеччини, схожі елементи використовують й сьогодні різні 

терористичні організації, апелюючи до своїх минулих перемог. 

За Прокоф’євим, лояльність та слухняність по відношенню до керівництва і 

відповідна готовність виконувати накази може бути спричинена критичною 

залежністю індивіда в довготривалій перспективі його соціального та економічного 

положення від теперішнього успіху в організації [241, с. 53]. При цьому кар’єрні 

перспективи необов’язково є суто егоїстичним складником мотивації, вони часто є 

виявом турботи про рідних, виконанням сімейного обов’язку. Так, Х. Арендт 

писала про новітній тип функціонера, який з’явився через відчуття 

відповідальності перед своєю родиною, коли суспільство безробіттям забирає у 

звичайної людини нормальне існування та самоповагу, така людина стає готовою 

на будь-яку професійну функцію. І такий функціонер, за Арендт,  доводить «розрив 

між особистим та суспільним, між професією і сім’єю до того, що навіть сам вже 

не здатний виявити зв’язок між тим та іншим. Якщо професія змушує його вбивати 

людей, то він не вважає себе вбивцею як  раз тому, що він робить це не із 

схильності, а лише через професію. Сам то він й мухи не скривдить» [24, с. 53].  

Лояльність до організації може бути проявом абстрактного виразу 

міжособистих моральних відносин між колегами. Французький філософ М. 

Терещенко в дослідженні банальності зла описує відому історію із 101 

поліцейським батальйоном, у склад якого входили 500 звичайних літніх чоловіків, 

добропорядних сімейних бюргерів, що не мали бойового досвіду, та які під час 

Другої світової війни лише за 1,5 роки вбили понад 83 тисяч людей. Після війни 

вони продовжили свою роботу в поліції, і лише в 60-х роках почалося 

розслідування їхніх злочинів, за які в 70-х роках було засуджено лише 3-х 

поліцейських із всього батальйону. Під час допитів поліцейські не пояснювали свої 

дії кар’єрними міркуваннями, своє виправдання вони пов’язували із необхідністю 

виконувати накази легітимної влади, «корпоративним духом», тим, що товариство 
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та братерство з колегами, належність до групи були істотно значимими, ніж життя 

жертв [298, с. 95-114]. 

Закріплення владних відносин між керівником та підлеглими шляхом певних 

письмових або усних зобов’язань підсилюють залежність індивіда від організації. 

Так  в експериментах Зімбардо та Мілгрема це були офіційні угоди, які не 

дозволили учасникам виходити із експерименту, хоча такий вихід дозволив би 

«зберегти обличчя» жертвам. В реальному житті це може бути контракт, в якому 

прописуються заздалегідь невигідні умови для працівника. Однак потреба в роботі 

під час укладання такого контракту може бути вищою за деталі, які нечітко 

прописані, чи про які усно домовилися, що являє собою пастку для працівника, 

особливо в умовах безробіття. Отже, висока «ціна виходу» із організаційної дії як 

в експериментах [107, с. 419], так і в деяких реальних професійних колективах 

(організовані злочинні групи, органи державної служби безпеки деяких країн, 

здебільшого авторитарних) примушують до слухняності та виконання злочинних 

наказів без вагань та сумнівів. І як помічає Зімбардо, чим серйознішою є ініціація 

під час входження в таку організацію, тим вищою постає лояльність до неї [107, с. 

545].  

Шлях до організаційного зла починається із нешкідливого першого кроку. 

Поступово, непримітно для самої себе людина починає відходити від 

фундаментальних моральних принципів. В експерименті Стенлі Мілгрема всі 

учасники-«вчителі» починали навчання «учнів» ударами струмом з напругою 15 

вольт, але 60% від них натискали на кнопку із позначкою 450 вт. Сам Мілгрем 

пояснював це так: піддослідний не може відмовитися від наступних дій, інакше він 

має визнати, що все те, що вже він зробив поганого, є насправді злом. Тому 

дискомфорт попередніх дій нейтралізується наступними кроками, тим самим 

учасник дії крок за кроком занурюється у злодіяння [196, с. 201]. Для припинення 

такої дії необхідні неабиякі моральні зусилля, рішучість дій, оскільки учасникам 

такої діє надзвичайно не приємно буде усвідомлювати масштаби злодіяння. Тому 

за Г. Адамсом, кращою стратегією учасників в ситуації організаційного злодіяння 

є «послідовна ратифікація», прийняття та продовження своїх дій [332, с. 283]. 
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Існуюча в організаціях деталізована система правил-кодексів, яка з першого 

погляду може виглядати розумною та об’єктивною, сприяє тому, що працівник 

такої організації відчуває себе в безпеці, захищеним буквою закону. Як зазначає 

Зімбардо, в процесі функціонування колективу такі кодекси можуть 

наповнюватися додатковими, але розмитими правилами, які керівництво чи 

бюрократи починають використовувати вибірково, виправдовуючи своє бездумне 

підкорення таким безособовим правилам [107, с. 418]. І це може викликати ефект 

відданості правилам, коли легше покладатися на чинні правила, а не брати на себе 

відповідальність у вирішенні проблем інших. Тому чиновнику-бюрократу легше 

сказати: «Я нічим не можу Вам допомогти, оскільки згідно із нашими 

правилами…», на що звертає увагу З. Бауман [241, 61]. Нацистські функціонери 

підкорювалися наказам, слідували протоколам та процедурам, часто проявляли 

себе як новатори та креативні професіонали, які ефективно виконували свої 

завдання. СС піклувався про запобігання корупційних дій та санкціонував 

непохитне слідування професійним нормам. Г. Адамс наводить фактаж такого 

«адміністративного зла»: сотні тисяч юристів, лікарів, інженерів, фахівців з 

планування та економістів сумлінно виконували свої професійні обов’язки в 

рамках «професійної етики», вбиваючи мільйони людей [332, с. 278-279]. 

Принципово важливим ефектом такого підкорення правилам «професійної 

етики» є те, що індивід не відчуває особистої відповідальності за характер своїх 

вчинків, але відчуває сором або гордість за виконання наказів. У зв’язку із цим 

Мілгрем зазначає, що «такий тип моралі називають різними словами: лояльність, 

обов’язок, дисципліна… Ці поняття свідчать не про те, наскільки людина є 

«гарною», а про те, наскільки успішно вона як підлегла відіграє свою соціально 

задану роль» [196, с. 197]. Отже, в системі самооцінки відбувається зміщення 

фокусу від якості вчинку до успішності функціонування в системі організаційних 

авторитетів. У наслідок цього, така людина не відчуває провини за жорстокість та 

злодіяння, які чинить за наказом. І тому комендант концтаборів Франц Штангль, 

будучі засудженим за свої злочини лише в 1970 році, визнавав себе винним, але 

водночас стверджував, що його сумління є чистим. Як він пояснював в інтерв’ю 
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перед смертю, що «якщо «суб’єктом» був уряд, «об’єктом» – євреї, «дією» – 

умертвіння газом, то четвертого елементу, «наміру» не вистачало» [298, с. 78]. Він 

не отримував задоволення від страждань бранців, але працював завзято, відповідно 

до вимог службової моралі [267, с. 204-212].  

Отже, індивід, який опиняється в специфічному професійному середовищі 

може не помітити, як його моральна свідомість «розщеплюється» через 

«розщеплення» простору його діяльності на приватне, позапрофесійне життя, яке 

переплетене моральними мотивами та моральнісними якостями суб’єкту, та на 

організаційно-професійні відносини, які дозволяють йому відступати від 

моральних принципів особистості. При цьому такі індивідуальні моральні цінності, 

як-от вірність, обов’язок та дисципліна в умовах організації сприймається як 

технічна потреба бюрократичного механізму [196, с. 244]. Так, Ейхман щиро 

стверджував, що сам він особисто нікого не вбивав, що він лише виконував свій 

професійний обов’язок і виконував накази фюрера, які для нього були абсолютним 

законом як категоричний імператив Канта.  

В умовах організаційної субординації члени організації або професійного 

колективу зазвичай не відчувають конфлікту бажань та переконань, з якими 

стикаються індивіди в просторі приватного життя та в ситуаціях морального 

вибору. Мілгрем це пояснює тим, що в умовах організації рушійними силами 

постають соціальні відносини, кар’єрні міркування, слідування рутинним 

регламентам [196, с. 245]. Отже, в організаціях та професійних колективах не часто 

зустрічаються патологічні садисти чи мученики, що карають себе через внутрішні 

моральнісні конфлікти. Індивіди в середині колективу радше постають 

функціонерами, що виконують роботу, яку їм доручили і яку вони прагнуть 

виконати, щоб не мати догани від керівництва або навпаки отримати від нього 

заохочення. Саме тому кращими функціонерами є малодушні люди, які скеровані 

амбіціями кар’єрного зростання та прагненням старанно виконувати свої функції, 

для яких дисципліна та виконання наказів керівництва є чеснотою. Варто 

зазначити, що можуть виникати ситуації, в яких через «розщеплення» моральної 

свідомості може загострюватися конфлікт між індивідуальним моральним 
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обов’язком та інституційним обов’язком. Тут варто згадати твір Миколи 

Хвильового «Я (Романтика)», який власне й демонструє інституційний обов’язок 

представника революційного трибуналу засуджувати до розстрілу тих, хто являє 

загрозу для більшовиків, та моральний обов’язок синівської любові до матері, 

конфлікт між якими вирішується головним героєм новели на користь 

інституційного обов’язку не лише винести вирок власній матері, але й ще 

власноруч її вбити [168, с. 89]. 

Для підсилення «ефективності» персоналу у виконанні наказів керівництво 

організацій часто доручає підлеглим виконувати «важливу» роль, яка має 

позитивну цінність для виконавця, що у підсумку активізує певні психологічні 

сценарії поведінки [107, с. 418]. При цьому опис самої дії, часто здійснюється у 

закамуфльованій семантичній формі, використовуючи підміну понять. Підсилення 

такої бажаної для виконавця риторики відбувається і за рахунок застосування 

евфемізмів або технічних термінів, які захищають виконавця наказу від можливих 

внутрішніх моральних протиріч, на які може наражатися людина, якщо буде 

усвідомлювати весь масштаб злодіяння. Так, З. Бауман наводить приклад 

службової записки, яку склав інженер Віллі Юст для технічного вдосконалення 

газових фургонів: «…Оскільки з’єднуючий патрубок швидко іржавів через “рідке 

середовище”, газ повинен подаватися згори, а не знизу. Для полегшення чистки в 

підлозі слід зробити отвори від восьми до дванадцяти дюймів, з покрівлею, що 

відкривається назовні. Підлога має бути з невеликим ухилом, а покришка – 

оснащена невеликим сітчастим фільтром. Таким чином, все “рідке середовище” 

виходило б під час операції, а “тверде середовище” змивалося б пізніше» [31, с. 

233].  

Отже, те що не може мислитися моральнісною свідомістю як нормальне за 

посередництво технічної термінології перекладається мовою нормативно-

належного, не викликаючи у агентів будь-яких внутрішніх дискомфортів з приводу 

того, що «вантаж» – це вмираючі люди, а «середовища» – їхні фізіологічні 

виділення перед смертю. Вражаючим є й те, що відділ СС, який займався 

знищенням євреїв, мав назву «Адміністративно-економічний відділ», та який у 
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своїй діяльності процедурно не відрізнявся від будь-яких інших бюрократичних 

структур, пов’язаних із плануванням і виконанням технічних та економічних 

завдань, контролем їхнього виконання [31, с. 30-34]. Мілгрем звернув увагу на те, 

що багато учасників його експериментів поглинали із головою в технічну 

деталізацію того, як краще зачитувати слова та переключати напругу для того, щоб 

бути бездоганними виконавцями [196, с. 30]. Неважко помітити, що й сьогодні 

більшість функціонерів мислять статистичними даними, діаграмами, графіками, 

які надають кількісні та фінансові показники фінансового успіху підприємства, але 

не відображають того, що є метою виробничих та комерційних процесів, 

наприклад, виробництво зброї масового знищення, будь-то автоматів чи хімічних 

речовин, які будуть використанні наприкінці для вбивства.  

Розвитку моральної нечутливості сприяє заборона критики дій організації та 

керівництва. В нацистській Німеччині вважалося дурним тоном вести розмови про 

«остаточне рішення». Створення умов «моральної сліпоти» через некритичність та 

глупоту персоналу не означає відсутності у них інтелекту. Так у дослідженні 

організаційного зла Л. Свендсен наводить приклад, що 7 із 14 учасників 

Ванзейської конференції (1942 р.), на якій приймалася програма «остаточного 

вирішення єврейського питання», були докторами юридичних наук. 6 із 15 

командирів загонів смерті на Східному фронті були докторами різних наук  [267, с. 

212]. Готовність діяти згідно з наказами керівництва всупереч власному судженню 

з’являється в тих організаціях, де є чітка ієрархія влади, і більшою мірою 

виявляється у членів таких «закритих» інститутів, як-от армія, в’язниці, секти, 

притулки, в яких не дозволяється критика.  

Відсутність критики створює умови тиску групи на індивіда, для якого 

кращим вибором послідовної лінії поведінки є конформізм, пристосування, 

відсутність автономії. Американський психолог Соломон Аш провів серію 

експериментів, в яких зафіксував те, що в умовах групового тиску, індивід часто 

добровільно підкорюється одностайності групи, в якій всі учасники мають рівний 

статус [196, с. 160]. Моральна чутливість притуплюється, коли більшість колег 

беруть участь в злодіянні і не реагують на це. Такі внутрішні трансформації з 
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індивідом Мілгрем називає «агентним станом», коли людина постає частиною 

системи і перестає вважати свої дії результатом власного цілепокладання, коли 

вона починає розглядати себе як «знаряддя виконання чужих бажань» [196, с. 184].  

Таке сліпе підкорення авторитету використовується керівниками організацій 

закритого типу, які не лише нещадно експлуатують своїх членів, зводять їх до рівня 

рабів, але у своїх крайніх формах змушують до самогубств. Яскравим прикладом 

сліпого підкорення авторитету керівника організації є ситуація з каліфорнійською 

конгрегацією  «Храм народів» (Peoples Temple), пастор якої Джим Джонс змусив 

покінчити життя самогубством з одночасним вбивством власних дітей понад 900 

членів цієї організації, які в Південній Америці створили місто Джонстаун за ім’ям 

голови-засновника та будували там соціалістичну утопію. Схожа ситуація 

відбулася в тоталітарній секті «Гілка Давидова» (Branch Davidians), коли на «Ранчо 

Апокаліпсису» загинуло понад 80 членів цієї общини в результаті свідомого 

самогубства [320, с. 80-95]. 

Отже, організаційна дисципліна передбачає здатність бути відданим 

інтересам організації, ототожнювати себе із організацією, готовність позбутися 

автономії та виконувати накази керівництва. І така готовність до самопожертви 

розглядається як моральна чеснота. А для зняття можливого дискомфорту від 

втрати автономності, вища інстанція проголошує свою відповідальність за 

підлеглих [31, с. 39]. Тим самим, відбувається створення умов «колективної 

відповідальності», яка за своєю суттю є радше колективною безвідповідальністю, 

коли унаслідок фрагментації вчинків індивідуальна відповідальність 

перекладається на інших осіб, за визначенням Мілгрема, «коли ніхто конкретно не 

вирішує здійснити злодіяння і не відповідає за наслідки. Людини, яка бере на себе 

всю відповідальність просто не існує» [196, с. 34]. Така колективна 

відповідальність, за влучним висловом З. Баумана, є радше «блукаючою 

відповідальністю», яка не знаходить своє закріплення в совісті індивідів, а 

асоціюється із владною інстанцією в структурі інституту [31, с. 193-194].  

Отже, така ситуація засвідчує розрив індивідуальної та колективної 

відповідальності. Колектив може бути виним, але кожний його член не відчуває 
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персональної відповідальності. І це несе в собі серйозну загрозу колективно 

організованих злодіянь, учасники яких здатні легко знімати з себе провину та 

вважати себе порядними людьми. Масові злочини нацистської Німеччини, 

Великого терору в Радянському Союзі, організація Голодоморів в Радянській 

Україні є жахливими прикладами «інституційного зла», в якому приймали участь 

сотні тисяч осіб, не усвідомлюючи особистої відповідальності.  

Проте, будь-який колектив складається із індивідів, а колективна дія завжди  

складається із низки взаємопов’язаних індивідуальних дій, спрямованих на спільну 

мету. Тому будь-який індивід має усвідомлювати цю спільну мету, і якщо він 

приймає участь у її реалізації, повинен бути відповідальним за результат такої 

комплексної дії. Хоча різноманітні історичні приклади розстрільних команд чи 

революційних трибуналів (Радянська Україна 20-30-х років ХХ ст.), здавалось би, 

розмивають персональний внесок учасників масових вбивств чи навпаки надмірно 

конкретизують, проте немає принципової моральної різниці в оцінюванні 

відповідальності за екзекуції, оскільки винними є всі члени команд трибуналів, які 

засуджували на смерть та вбивали невинних громадян.  

Втрата індивідуальної відповідальності супроводжується й втратою власної 

ідентичності та функціонуванням в режимі анонімності. Атмосфера анонімності 

значно послаблює внутрішній контроль, може призводити до швидкого звільнення 

деструктивних імпульсів та здійснення аморальних вчинків. Саме тому футбольні 

фани, учасники радикальних протестів, вдягаючи маски чи ховаючи обличчя, з 

легкістю переступають через соціальні та моральні норми. Спеціальний військовий 

одяг дозволяє актуалізувати почуття тимчасової анонімності у військових [107, с. 

457-458]. Деіндивідуалізація діючих суб’єктів може відбуватися завдяки алкоголю 

чи наркотичним речовинам, зосередженості винятково на миттєвих бажаннях та 

задоволеннях. І як зазначає Зімбардо, це призводить до швидкого переходу в 

екстатичні стани, в яких не працюють моральні «гальма» та не беруться до розгляду 

наслідки, що відкриває можливості для деструктивної поведінки [107, с. 459-461].  

Часто деіндивідуалізація агента приводить до деіндивідуалізації жертви. 

Об’єктивація інших, їх деперсоналізація знімає моральні обмеження з агента, 
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оскільки він не відчуває до жертви співчуття, може ігнорувати її вимоги, 

використовувати її в своїх інтересах, зводити до рівня раба та навіть вбивати. При 

цьому жертві ще можуть ставити в провину її позірні вади чи позірні злочини, тим 

самим легітимуючи насилля проти неї. Такі практики засвідчують не лише масові 

злочини ХХ ст. В експериментах Мілгрема удосталь часто учасники після 

здійснення жорстокості вважали за необхідне зганьбити жертву, пояснюючи 

необхідність її покарання відсутністю у неї розуму чи слабкістю характеру [196, с. 

32]. Показовий приклад наводить Е. Аронсон в аналізі деструктивності соціальної 

поведінки, описуючи трагічну подію в Кентському університеті (США), яка  у 1970 

р. продемонструвала те, як швидко можна звільнити від осуду солдатів 

Національної гвардії, які вбили невинних студентів під час демонстрації проти 

війни у В’єтнамі. Після вбивства 4-х молодих людей містом поширилися чутки про 

те, що ці студенти були сексуально розпущені, хворі та нечистоплотні, хоча 

насправді це була абсолютна неправда. Мешканці міста та гвардійці прагнули 

повірити в гріховність жертв, що давало їм підстави стверджувати, що студенти 

заслуговували смерті. Хоча комісія, яка розслідувала цю трагедію, визнала 

невиправданим використання зброї, ніхто не був покараний за цей злочин [27, с. 

267]. 

Дистанція від жертв через їхню деперсоналізацію, стереотипізицію та 

дегуманізацію, «розподіл праці» між всіма учасниками колективної дії, анонімність 

таких процесів може призводити до огидної жорсткості та вкрай аморальної 

поведінки членів організації. Дистанція від жертви послаблює емпатію через 

відсутність візуального зв’язку; звужує когнітивне поле, коли про жертву можна не 

думати; полегшує покарання жертви (жертвам закривають очі чи обличчя для того, 

щоб катам було легше приводити в дію вирок); втрачається єдність та 

комплексність дії, коли спільні вчинки фрагментуються, а наслідки віддаляються 

від учасників; здатна згуртовувати учасників. Отже, «ніщо так не об’єднує як 

спільно здійснене злодіяння», зазначає Мілгрем [196, с. 65-69].  

Таким чином, створення фізичної та психологічної дистанції між агентами та 

наслідками їхньої дії часто здатне розщеплювати цілісність морального вчинку, а 
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так, агент не відчуває внутрішнього конфлікту через невидимість причинних 

зв’язків. Такій дистанції сприяє функціональний «розподіл праці» між учасниками 

спільної дії. Тому ті, хто знаходиться на верхніх щаблях адміністративної ієрархії, 

часто не знають, якими будуть реальні наслідки виконання їхніх наказів. Як влучно 

помітив З. Бауман, «може, й правда, що кожний солдат носить у своєму рюкзаці 

маршальській жезл, але лише деякі маршали, а також полковники й капітани, 

тримають у своїх валізах солдатські багнети» [31, с. 124]. 

Важливим механізмом «інституційного зла» є умови, в яких члени 

організацій надавали пріоритет пасивності та бездіяльності. Р. Френк зазначає, що 

дослідження соціальних психологів в США, засвідчують, що чим більше є свідків 

надзвичайної ситуації, тим більшою є вірогідність того, що вони залишаться 

байдужими та не будь втручатися в ситуацію [309, с. 231-235]. Така пасивність 

виникає через небажання усвідомлювати серйозність ситуації, страх здійснити 

помилку, неготовність втручатися не в свої справи, перекладання персональної 

відповідальності на інших свідків [107, с. 472-473]. Є численні приклади, в яких 

прикриваються зловживання своїх колег в корумпованих приватних корпораціях, 

так і в різноманітних державних інститутах. У своїх крайніх формах бездіяння та 

пасивність може призводити до суспільної легітимації масових вбивств та 

геноцидів вже на рівні колективної свідомості громадян.  

Сучасні соціальні філософи Зігмунт Бауман та Леонідас Донскіс визнали 

байдужість та «адіафоризацію» поведінки парадигмальною проблемою сучасності, 

оскільки вони породжують нові форми «плинного зла», коли зло не  є явним і 

самоочевидним; коли злодіяння відбувається без усвідомлення всіх його 

масштабів, а злочинець впевнений, що виконує обов’язок; коли моральне 

сприйняття інших замінюється статистикою; коли в суспільстві панує 

невпевненість, гнучкість та вибірковість; коли демократичні інститути не 

демонструють здатності виконувати свої обіцянки [35, с. 11-33]. Стан байдужості, 

який британський та литовський філософи назвали «моральною сліпотою», є 

вільно та самостійно обраною здатністю нечутливості, коли відбувається «умисне 

зневажання Іншого, свідома відмова розуміти та визнавати людину іншого 
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типу…схильність віддалятися, одночасно удаючи дружбу… бажання спілкуватися 

не з тим, хто поруч і страждає у тиші, а з кимось уявним і вигаданим… це бажання 

супроводжується інфляцією близьких понять і слів», які співіснують «з 

канібальською мовою, знайденою в Інтернеті, й розгортаються у вербальних оргіях 

безликої ненависті, віртуальних клоаках дефекацій на інших, безприкладних 

виявах людської нечутливості (особливо в анонімних коментарях)» [34, с. 16-17]. 

Така «моральна сліпота» та «адіафорізація» як навмисне, здійснене за суспільною 

згодою оцінювання певних дії чи бездіяльності поза «універсумом моральних 

обов’язків» [34, с. 52] як морально нейтральних та вільних від можливих мук 

сумління, є результатом рутинізації буденного та професійного життя, масовізації 

культури, зростання нестримного споживання та позірного самоствердження й 

самовиставляння. Філософи застерігають: баналізація насильства під час війни 

призводить до ігнорування жахів війни та нечутливості до неї; зловживання 

суспільними почуттями – до відсутності належного відгуку щодо необхідності 

допомоги; надмірність насильства й жорстокості в ЗМІ, постійні політичні 

скандали та брутальні коментарі знищують соціальну чутливість [34, с. 48-53].  

Отже, що можна протиставити інституційному злу? Які дії мають захистити 

індивіда від пасток, які його чекають в професійній організації, в спілкуванні із 

сучасними бюрократами? Відповіді водночас простими для усвідомлення, але 

складними для реалізації: стимулювання етичної пильності та моральної уяви, 

дослідження «моральної сліпоти» та роз’яснення моральних пасток; практикування 

вміння ставити себе на місце іншої людини, розуміти її позицію та мотиви; 

розвиток вміння бачити альтернативність рішень; подолання стереотипності [241, 

с. 64-65]; розвиток креативності; культивація емпатії та безпристрасності; вміння 

визнавати свої помилки; вміння не втрачати пильність та не піддаватися фреймінгу; 

вміння брати на себе персональну відповідальність; усвідомлювати власну 

унікальність та унікальність інших людей; цінувати власну незалежність, але й 

вміти працювати разом та поважати авторитет, заснований на професіоналізмі, 

мудрості, статусі, що заслуговує довіри та поваги; не жертвувати особистими і 

громадянськими свободами заради ілюзій безпеки; чинити супротив 
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несправедливій системі [107, с. 633-642]; культивація плюралізму думок та 

авторитету власної совісті [31, с. 197, 210-212]; розвиток публічної сміливості [332, 

с. 284; 168, с. 90].  

ВИСНОВКИ ДО 5 РОЗДІЛУ 

Практичні проблеми, пов’язані із спільним благом знаходять свій яскравий 

вираз у політичній практиці не лише як просторі спільного життя, але й як сфери 

державного управління на рівні спеціальних інститутів, призначення яких полягає 

у підтримці правопорядку, безпеці та запобіганні правопорушень, що є змістовним 

виразом спільного блага. Саме тому тема морального виправдання шкоди та 

насилля проти громадян з боку представників державних інститутів набуває 

гострої практичної значущості. 

Історичний огляд становлення інституту поліції дозволив побачити 

ускладнення його функцій та законодавче закріплення інституційних повноважень 

поліцейських, які виходять за межі морально дозволеного в просторі 

індивідуальної дії, та які пов’язані із використанням делегованого державою 

насилля проти правопорушників для захисту прав громадян як спільного блага. 

Особливістю захисту моральних прав з боку інституту поліції є те, що, по-перше, 

правоохоронці захищають не всі права, оскільки частина з них залишається у сфері 

відповідальності самих громадян та органів самоврядування. По-друге, поліція має 

захищати громадян від можливого посягання на їхні «негативні» права та рідше 

підтримувати «позитивні» права шляхом надання допомоги. По-третє, поліцейські 

самі мають специфічні інституційні права обмежувати права злочинців та 

використовувати проти них обмежене насилля. Отже, інституційна практика 

захисту правопорядку надає підтвердження висновкам деонтологічної етики щодо 

порядку пріоритетності реалізації «негативних» прав громадян та морального 

виправдання обмеження в правах злочинців заради спільного блага громадян. 

Своє підтвердження в практиці поліцейської діяльності знаходять і висновки 

комунітаристської етики щодо ефективності державних інститутів в умовах 

розвинутої культури громадянськості, що зростає на ґрунті добросусідства (Дж. 
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Вілсон та Дж. Келлінг), коли визначальними постають не лише формальні 

процедури контролю, а радше усвідомлена всіма членами громади спільна мета – 

спільне життя в безпеці та в умовах порядку. 

З’ясовано, що деонтологічна етика прав не знаходить моральне виправдання 

деяким методам в поліцейській діяльності, що засуджуються індивідуальною 

мораллю (свідоме введення в оману, порушення конфіденційності громадян, 

використання примусу), але які можуть використовуватися заради спільного блага. 

Хоча консеквенціалізм з легкістю може виправдати такі дії, оскільки вони є 

меншим злом порівняно із спільним благом, але зворотнім боком такого 

виправдання може бути зростання свавілля поліцейських, корупція та втрата довіри 

до цього державного інституту. Тому оптимальною лінією виправдання морально 

сумнівних методів може бути аргументація «брудних рук» (Б. Вільямс) та висновки 

«доктрини подвійного ефекту»: дозволяється використання таких методів заради 

спільного блага у надзвичайних ситуаціях з одночасним усвідомленням їхньої 

згубності та за умови нормативного закріплення таких можливостей на рівні 

законів або етичних кодексів. Але й такі обмеження залишають відкритими 

наступні питання: несумірності прав жертви і злочинця; можливості конфлікту 

моральних обов’язків учасників правосуддя в несправедливих обставинах; частого 

неспівпадіння юридичних законів, вимог суспільної моралі та моральних прав.  

Зазначається, що своєї гостроти проблема застосування надмірного насилля 

з боку державної влади набуває на тлі новітніх загроз тероризму. З’ясовано, що 

утилітаризм дії та непрямий консеквенціалізм чесноти можуть знаходити 

виправдання превентивного насилля проти терористів заради спільного блага, 

апелюючи до запобігання страждань невинних громадян або гідності жертв та 

заручників. Деонтологічна етика категорично забороняє подібну практику через 

можливість помилок та неповагу до людської особистості. Тим самим інституційна 

практика використання тортур не знаходить своє моральне виправдання через 

знецінення людського життя, що суперечить основній меті поліцейської діяльності 

– захисту моральних прав громадян. Отже, незважаючи на те, що метою 
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поліцейською діяльності є спільне благо, не всі методи такої діяльності знаходять 

моральне виправдання. 

Історичний огляд становлення пенітенціарної системи як державного 

інституту, покликаного карати та виправляти злочинців шляхом застосування 

владного примусу заради спільного блага, дозволив виявити моральні принципи її 

організації: ізоляція, що активізує механізми моральної самосвідомості; спільна 

участь в соціально-корисних справах та праця як морально-дисциплінарний вплив; 

«паноптікон» як організація нагляду та контролю в процесах виховання (І. Бентам); 

послаблення покарання у разі прогресу у виправленні злочинця, моральні якості 

наглядачів, соціальна реабілітація за допомогою спеціальних інститутів (М. Фуко) 

з метою перетворення злочинців на добропорядних громадян. 

Зазначено, що інститути покарання в тоталітарних режимах демонструють 

гіпертрофію зазначених принципів під гаслом «спільного блага», що призводить до 

дегуманізації та залякування, масштабного поневолення, експлуатації та фізичного 

знищення громадян з огляду на «політичну доцільність». Інститути покарання у 

сучасних демократичних суспільствах демонструють небезпеки викривлення 

зазначених принципів, що знаходять свій вираз у надмірній жорстокості персоналу 

та корупції керівництва, трудовій експлуатації та порушенні прав бранців. І 

головним механізмом цих негативних явищ, які є виявленням «інституційного зла», 

постає «колективна відповідальність» як членів пенітенціарної системи, так і 

представників владних структур (Ф. Зімбардо). Отже, інститути покарання, які 

покликані функціонувати заради спільного блага громадян, в його реалізації 

спираються на моральні механізми (самосвідомість, соціально-корисна спільна 

діяльність, моральне виховання та реабілітація, моральні чесноти). Однак в певних 

політичних чи організаційних умовах такі чинники здатні призводити до 

зворотного ефекту щодо спільного блага – «інституційного зла». 

Неоднозначність інституту покарання потребує його морального 

виправдання, зокрема застосування примусових дисциплінарно-виховних 

процедур. З’ясовано, що таке моральне виправдання надає консеквенціалізм, 

зокрема утилітаристські ретрибутивні та превентивні теорії (І. Бентам, Г. Байндер), 
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пояснюючи необхідність покарання для встановлення справедливості та 

запобігання майбутніх злочинів заради спільного блага всіх громадян. Проте було 

виявлено, що істотною проблемою такого етичного обґрунтування є конфлікт 

вимог спільного блага, справедливості та цінності особистості, який загострюється 

через несумірність спільного блага та шкоди, які отримують жертви, злочинці, 

державні інститути та суспільство загалом. Ретроспективні теорії покарання (А. 

Прокоф’єв), що виникають на ґрунті деонтологічної етики та етики чесноти в 

апеляції до прав людини, чесності, рівності всіх людей, необхідності щирого 

каяття, окреслюють межі недозволеного заради спільного блага для 

унеможливлення інституційних зловживань. 

Розгляд інститутів безпеки (поліція) та покарання (в’язниці) загострив 

проблему «інституційного зла» як вияву колективних злодіянь, що здійснюється 

членами організованих груп, часто професійних організацій та інститутів 

«закритого типу». Такі організації створюють особливі умови, в яких їх члені 

нездатні розрізняти добро і зло, що призводить до інституційних злодіянь заради 

позірного «спільного блага» під прикриттям «колективної відповідальності». 

Звернення до соціально-філософських робіт Х. Арендт, З. Баумана, Л. 

Свендсена, М. Терещенко, досліджень фахівців в галузі психології організацій (Г. 

Адамса, А. Геслема, С. Райкера, Р. Рата)  експериментальних психологів (Ф. 

Зімбардо, С. Мілгрема), дозволило зробити висновок про те, що одні й ті самі 

потреби людини і механізми колективної дії здатні призводити як до спільного 

блага, так і до «інституційного зла». Так потреба в єднанні породжує кооперацію 

або сліпий конформізм; потреба в автономії призводить до самовдосконалення або 

до свавілля; потреба в раціоналізації призводить до розширення знання або до 

цинічних самовиправдань; потреба в стимулюванні розкриває можливості для 

активної діяльності або для аморальних розваг; артикуляція спільних цілей 

об’єднує та створює фундамент для взаємної довіри, солідарності і благополуччя 

або агресії по відношенню до інших; членство в групах надає інституційні переваги 

або призводить до дискримінації; гіперболізації спільних цілей та чеснот членів 

групи легітимує дії або слугує фундаментом для боротьби із «ворогами». 
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Розгляд проявів «інституційного зла» крізь призму конкретних історичних 

подій, так і на прикладах експериментальних ситуацій дозволив визначити 

наступні механізми «інституційного зла»: добровільне підкорення владному 

авторитету заради спільного блага; лояльність до організації як прояв «турботи» 

про спільне благо та благо інших (рідних, колег); відданість нормам та 

деталізованим кодексам; бюрократизація та технологізація діяльності, в якій за 

допомогою технічної мови та евфемізмів морально недозволене переводиться в 

модус морально належного; розщеплення простору діяльності на приватну сферу, 

в якій моральні якості суб’єктів мають значущість, та на організаційно-професійну 

сферу, в якій моральні чесноти заміщуються технічними навичками, що призводить 

до інверсій моральної свідомості; некритичність, яка з моральними інверсіями 

породжує «моральну нечутливість» та «моральну сліпоту», конформізм, сліпе 

підкорення авторитету; «колективна відповідальність», яка не знаходячи 

закріплення в моральній свідомості суб’єкта, перетворюється на «колективну 

безвідповідальність»; втрата власної ідентичності, деіндивідуалізація членів групи 

породжує вседозволеність та дегуманізацію «ворогів»; моральне знецінення інших 

та значущості певних дій призводить до байдужості, бездіяльності та баналізації 

насильства. 

Як наслідок, стверджується, що запобіжником «інституційного зла» є не 

лише критичне мислення, але й розвиток моральної чутливості та налаштованості 

на інших, незалежність та індивідуальна відповідальність в умовах колективної 

діяльності. 
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РОЗДІЛ 6. СПІЛЬНЕ БЛАГО В ЕКОНОМІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: НА ШЛЯХАХ 

ДО ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН ТА СУСПІЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

6.1. Матеріальний добробут та суспільне благополуччя як мета 

державної економічної політики 

Як вже зазначалося, етичні пошуки нормативної програми доброго та гідного 

життя завжди були пов'язані із проблемою щастя та благополуччя людини. В історії 

етики щастя мислилося як вище самоцінне благо або як одне з інструментальних 

благ; трактувалося як особливий психічний стан піднесення, пруденційна цінність, 

функція задоволення, задоволеність бажань та уподобань, складник благополуччя 

або повний його еквівалент. Як зазначає відомий американський філософ моралі 

Томас Скєнлон, актуалізація щастя та благополуччя відбувається у трьох 

площинах. По-перше, індивід замислюється про благополуччя та щастя в просторі 

індивідуального раціонального вибору способу власного життя. По-друге, ці 

питання набувають значущості в просторі взаємодії з ближніми, коли постає 

питання благодіяння на їхню адресу. По-третє, благополуччя актуалізується в 

просторі неупередженого благодіяння щодо будь-якої іншої, навіть незнайомої 

людини [417, с. 93-94]. Отже, міркування щастя чи благополуччя знаходяться в 

центрі етичної аргументації, оскільки, всі етичні доктрини мислять моральні 

відносини як такі, що передбачають турботу про благо інших, доброзичливість та 

діяльнісне благодіяння на адресу інших на шляхах до власного блага [188, с. 294]. 

Очевидно, зазначені модуси реалізації щастя та благополуччя, насамперед, 

пов'язані з індивідуальною біографією будь-якої людини, і на це звертали увагу 

філософи моралі ще за часи античності. Проте нового звучання тема благополуччя 

набуває, коли актуалізується не просто питання індивідуального щастя, а щастя та 

благополуччя громадян – членів політичної спільноти, чий статус підкріплюється 

не лише індивідуальним вибором власного способу життя, особистими 

моральними переконаннями та психологічними схильностями, належністю до 

конкретної групи людей, але й системою прав та обов'язків як суб’єктів політичних 

відносин всередині держави. Отже, виникає потреба роз’яснення нормативних 
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концептів «суспільного щастя» та «суспільного благополуччя», які є необхідним 

складником державної політики у багатьох країн світу та приписуються як 

обов'язкові нормативні цілі економічної політики держави [188, с. 294].  

Звернення до праць класиків філософської та економічної думки (Ж.-Ж. 

Руссо,  Л. фон Мізеса), а також до сучасних англо-американських дискусій в 

соціальній етиці, політичній філософії лібералізму та економічній теорії (Дж. 

Волдрон, Ф. Зелцнік, М. Нуссбаум,  Дж. Ролз, В. Рудт, Л. Самнер, А. Сен, М. 

Сендел, Т. Скенлон тощо) дозволяє простежити спроби концептуалізації ідеї 

суспільного благополуччя як мети політики ліберально-демократичної держави. 

В науковий обіг тема щастя громадян / суспільного щастя увійшла в XVIII ст. 

у філософсько-етичних та економічних трактатах італійського історика та 

економіста Лудовіко Антоніо Мураторі, який уперше обґрунтував необхідність 

досягнення «pubblica felicita» [394]. Згодом Ж.-Ж. Руссо у невеликому есе «Про 

суспільне щастя» заявив про те, що «влада є лише засобом для досягнення мети, 

яка полягає в щасті людей» [412, с. 1], а завданням державного управління не може 

бути винятково забезпечення заходів безпеки. Щастя всіх людей в державі – це 

«щастя держави», яке уможливлюється завдяки прийняттю мудрих корисних для 

всіх громадян загальних законів [412, с. 5-6]. Отже, Руссо інтерпретував «суспільне 

щастя» як свободу громадян вибирати закони, які мають слугувати об’єднуючим 

фундаментом для всіх. Змістовно суспільне щастя Руссо пов’язує із багатством, яке 

спроможне задовольняти потреби та бажання громадян, добре налагодженою 

торгівлею та процвітаючими мистецтвами [412, с. 7]. Тим самим суспільне щастя 

знаходить свою реалізацію у сфері політики, економіки та культури. Важливим 

моментом є й те, що саме суспільне щастя займає ключове місце в ідеї суспільного 

договору, оскільки воно слугує засадою для розрізнення між пересічною особою та 

громадянином, який бере на себе моральні зобов'язання, що випливають із 

правових відносин, а не з особливостей психічної природи індивідів [188, с. 294]. 

Надалі актуалізація «суспільного щастя» вже в термінології «благополуччя» 

та «добробуту» здійснювалася в контексті розвитку доктрини лібералізму у його 

різновидах – «класичного лібералізму» (Classocal Liberalism), «лібералізму 
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загального добробуту» (Welfare Liberalism), «комунітаристського лібералізму» 

(Communitarian Liberalism), в річищі ідей раціональності, свободи та рівності, які 

закладають фундамент особистісного розвитку, самореалізації та здійснення 

життєвих планів громадян. Л. фон Мізес сформулював мету класичного 

лібералізму, яка полягала у забезпеченні блага всіх громадян, як прагнення «надати 

людям єдину річ – мирний, спокійний розвиток матеріального добробуту для всіх, 

щоб у такий спосіб захистити їх від зовнішніх причин болю і страждань, наскільки 

це взагалі лежить у сфері компетенції суспільних інститутів. Зменшити 

страждання, збільшити щастя – це його мета» [197, с. 18]. У такий спосіб видатний 

економіст фіксував нормативну вимогу реалізації «спільного блага», яке змістовно 

втілювалося в щасті як матеріальному добробуті. Ф. Зелцнік головну вимогу 

комунітаристського лібералізму пов’язував із забезпеченням «суспільного блага» 

[106, с.50-51], а Дж. Волдрон – із втіленням ідеалів «доброго життя» [59, с. 83], які 

покликані забезпечувати єдність політичної спільноти [188, с. 294].  

  Як вже зазначалося в попередніх підрозділах у зв’язку із аналізом 

консеквенціалістської інтерпретації спільного блага, варто розрізняти поняття 

«щастя» та «благополуччя», які можуть застосовуватися як синонімічні. Однак 

попередній аналіз заявленої проблематики дозволяє стверджувати, що відмінність 

щастя та благополуччя полягає у тому, що щастя є радше моральним ідеалом та 

суб’єктивною метою життєдіяльності індивіда, благополуччя ж є моральним 

ідеалом для всіх та метою індивідуального та суспільного життя.  

Розробка теоретико-нормативного концепта суспільного благополуччя 

сьогодні здійснюються з реальною практичною метою – для обґрунтування 

конкретного соціально-політичного порядку та відповідної економічної політики. 

Теоретиками політичної економії такі спроби узагальнюються в концепті 

велферизму (Welfarism) – сучасній теорії благополуччя, яка головну цінність 

індивідуального та суспільного життя зводить до цінності матеріального 

добробуту, який визнається універсалією на тлі варіативних соціально-політичних 

устроїв, способів життя та культурних традицій [425, с. 260]. Велферизм, будучи 

різновидом консеквенціалізму, розглядає добробут як сумарну агент-нейтральну 
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мету всіх індивідів у суспільстві. І за визначенням Л. Самнера, максимізація 

добробуту постає критерієм правильності в процесі обґрунтування прав та 

обов'язків, справедливості та неупередженості, визначенні структури чеснот, які 

повинні сприяти зростанню добробуту громадян [438, с. 217]. Отже, «велферизм» 

стверджує матеріальний добробут як «внутрішню цінність» політичної й 

економічної практики та проголошує його зростання за мету державної 

економічної політики загалом [188, с. 294].   

Проте наголос на універсальності цінності матеріального добробуту та 

ствердженні його як мети спільного життя наражається на певний парадокс: 

оскільки одне з фундаментальних положень сучасного лібералізму полягає у 

плюралізмі, різноманітності способів життя зокрема, з цього випливає за заборона 

державі просувати якусь конкретну концепцію блага як способу життя. Тому, 

Самнер зазначає, що велферизм не може бути аген-нейтральною теорією, він радше 

є однією з рівнопорядкових змістовних теорій блага, які можуть реалізуватися в 

ліберальному суспільстві, але без державного примусу [438, с. 220]. Отже, у 

представників велферізму немає підстав стверджувати ціннісну пріоритетність 

добробуту, поготів це поняття є доволі формальним і його зміст зі свого боку 

залежить від ціннісних уподобань тих, хто веде про нього мову.  

Така неоднозначність зростання добробуту як мети суспільного життя 

виявляється в сучасних дискусіях, що точаться в міждисциплінарному науковому 

просторі політичної філософії, економічної теорії та етики. Отже варто зазначити 

основні положення таких дискусій, що проблематизують добробут як єдину мету 

економічної практики.  

По-перше, Т. Скенлон звертає увагу на те, що хоча кожна людина бажає 

покращити матеріальний складник свого життя, це ще не означає універсальності 

цінності добробуту як «еталонної значущості» (master-value) [418, с. 107-109], 

здатної інструментально підпорядковувати собі інші цінності, поставати «вищим 

благом» та  універсальним принципом політичного життя. Як вже зазначалося в 

аналізі консеквенціалістських теорій, оцінювання вчинків, індивідуальної та 

колективної діяльності, соціальних практик та інститутів може здійснюватися з 
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різних позицій, зокрема з таких, що не беруть до уваги міркування матеріального 

добробуту. Отже із міркувань добробуту не можна виводити універсальний 

моральний обов’язок турботи про збільшення добробуту всіх громадян [188, с. 

295].  

По-друге, не варто казати про матеріальний добробут як універсальну 

цінність в масштабах історико-культурного процесу. Хоча в більшості країн світу 

велферизм впливає на формування принципів державної політики, проте поява 

самої цієї концепції добробуту є наслідком певного соціально-політичного устрою, 

який впливає на формування бажань громадян. Як зазначає В. Рудт, уявлення про 

цінність добробуту утворюється в процесі реалізації політики західноєвропейських 

країн, яка залежить від вже здійсненого морального обґрунтування правової 

системи, що актуалізує політичні принципи [410, с. 464; 188, с. 295]. 

По-третє, складність надавати добробуту ознак універсальності та вбачати в 

ньому нормативний політичний принцип пов’язані із неоднозначністю трактувань 

природи людини. З одного боку, плюралістичні концепції блага та теорії 

сатисфакціонізму розглядають життя людини крізь призму різних цілей, цінностей, 

якостей її характеру, які протягом життя зливаються в певну цілісність. З іншого 

боку, моністичні концепції блага, зокрема евдемонізм та гедонізм, розглядають 

життя людини як задану цілісність, в якій її цілі, цінності, здібності 

інструментально підпорядковуються головній меті. І з огляду на це важко казати 

про однозначність та пріоритетність цінності матеріального добробуту.  

По-четверте, можна помітити певну колізійність між вимогою максимізації 

матеріального добробуту та реалізації принципів соціальної справедливості, 

оскільки велферизм не означає рівності в добробуті як меті політичного устрою. 

Отже високий рівень матеріального добробуту не може бути критерієм оцінювання 

суспільства як справедливого, оскільки можуть існувати такі суспільства, в яких 

максимізація добробуту відбувається водночас із обмеженням прав та свобод 

громадян. Саме тому все більшої актуальності набувають плюралістичні теорії 

благополуччя (зокрема М. Нуссбаум, А. Сен), в яких матеріальний добробут є лише 

одним із набору інших благ. І як зазначає Л. Самнер, у такий спосіб зрозуміле 
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благополуччя, яке є змістовно ширшим за добробут, вже не буде мати напруги із 

справедливістю, а економічна політика стимулювання певних благ може 

вибудовуватися з урахуванням соціокультурного фону [438, с. 223].  Однак такий 

перехід від добробуту до благополуччя означає неможливість ствердження 

матеріального добробуту як самоцінності та головної мети економічної політики 

[188, с. 295]. 

Отже, якщо брати до уваги зазначені вище проблеми, в аналізі мети сучасної 

економічної практики та економічної політики виникає потреба у новій системі 

оцінювання і вимірювання не лише динаміки матеріального добробуту (welfare), 

але й ширшого феномену – благополуччя (well-being), що вбирає у себе як 

матеріально-фінансові показники, так і соціально-культурні індикатори, які 

покликані відображати розмаїття людського досвіду та зв'язки між усіма аспектами 

життя сучасної людини, що далеко виходять за межі суто економічних відносин. 

Така зміна кута зору дозволить звільнитися від пут «економізму», який зводить 

вимір людського життя винятково до матеріально-економічного, і зрозуміти кращі 

варіанти розвитку та успішного функціонування сучасного ліберально-

демократичного суспільства. І тут не можна обійтися без виходу у сферу етичного 

судження, оскільки в таких розмислах наріжним каменем постають параметри 

доброго та гідного життя, які неможливо описати та обґрунтувати поза ціннісними 

судженнями [161, с. 80]. 

Читаючи статтю Р. Кріспа в Стенфордській філософській енциклопедії, 

можна побачити, що теоретико-концептуальну основу дослідження благополуччя, 

закладають теорії «суб'єктивного благополуччя» (які вже згадувалися в попередніх 

розділах як складник моністичних консеквенціалістських теорій) та теорії 

«об'єктивних характеристик благополуччя» (плюралістичний консеквенціалізм) 

[352]. Концепції «суб'єктивного благополуччя» базуються на розумінні 

фундаментальної мети людського існування як прагнення задоволеності своїм 

життям. Отже, щастя чи задоволення / задоволеність постають критерієм 

оцінювання як індивідуального благополуччя та життя індивіда, так і соціального 
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благополуччя та якості життя громадян в державі загалом. І такий критерій 

оцінювання постає фундаментом формування економічної політики в державі. 

Одним із варіантів теорій суб’єктивного благополуччя є концепція 

«евдемоністичної економіки добробуту», звернення до якої дозволяє побачити, як 

економісти здійснюють синтез утилітаристської етики із економічною теорією, 

розглядаючи щастя в якості універсального індикатора благополуччя та успішності 

не лише окремих індивідів, але й національних економік. Слідуючи за яскравим 

представником зазначеної теорії британським економістом сером Річардом 

Лейардом, можна дослідити, як щастя проголошується основною метою через його 

очевидність: «Щастя є такою кінцевою метою, тому що, на відміну від всіх інших 

цілей, його благий характер є самоочевидним. Якщо нас запитають, чому щастя є 

важливим, ми не зможемо привести додаткову причину. Воно є важливим – і все» 

[143, с. 161]. 

 Лейардом здійснює обґрунтування самоцінності щастя в класичних етико-

евдемоністичних традиціях. Він стверджує, що щастя є єдиною об'єктивною 

цариною нашого досвіду, яке є благом саме собою безвідносно до будь-якої іншої 

мети, а так, є спільним благом, яке бажають всі індивіди. Всі інші цілі життя –  

дохід, соціальні зв'язки, здоров'я, освіта, справедливість, рівність – необхідні 

людині, щоб жити щасливо. Незважаючи на те, що джерела щастя можуть бути 

різними, людина спрямована на такі речі, які у найкращій спосіб сприяють її 

виживанню та розвитку як біологічної та соціальної істоти, і таке спрямування є 

генетично запрограмованим та підсиленим культурними традиціями [143, с. 82-94]. 

Сьогодні існує доволі великий масив соціально-психологічних досліджень щастя, 

які дозволили Лейарду здійснити певні узагальнення щодо джерел щастя (за його 

визначенням, «велика сімка»), які мають найбільшу значущість для будь-якої 

людини. Економіст визначає наступні чинники щастя, у порядку їхньої значущості: 

сімейні відносини, фінансова ситуація, робота, суспільство та друзі, здоров'я, 

особиста свобода, особисті цінності [143, с. 96; 161, с. 81].  

В дослідженні суб’єктивних параметрів благополуччя сучасні економісти 

(Дж. Стігліц, А. Сен, Ж.-Р. Фітуссі)  звертають увагу на те, що в оцінюванні життя 



      259 
 

людина зазвичай враховує два аспекти: по-перше, різні виміри та модуси життя 

(життя загалом, сімейні взаємини, робота, матеріальні та фінансові умови), по-

друге, реальні почуття та когнітивні оцінки, що фіксують прояви життя 

(задоволення, гордість та повага, біль, занепокоєння, гнів) [288, с. 119]. Із таких 

фіксацій випливає нормативний консеквенціалістський висновок, що найкращий 

стан суспільства – це суспільство з максимальним щастям для всіх громадян. Тому 

практичним нормативним висновком цієї теорії є формування такої державної 

політики, яка буде зменшувати нещастя своїх громадян та реалізовувати заходи 

щодо забезпечення реалізації спільного блага – найбільшого щастя всіх громадян, 

а не лише максимізацію економічної ефективності [143, с.318-320, 337; 161, с. 81].   

Зазначаючи психологічну привабливість такої економічної теорії, варто 

зосередити увагу на її можливих проблемах, які випливають із невирішених 

проблем консеквенціалістської теорії спільного блага. По-перше, теоріям 

суб’єктивного благополуччя, та евдемоністичній економіці добробуту зокрема, 

притаманна складність вимірювання суб'єктивних позитивних та негативних 

почуттів, які фіксують аспекти життєвого досвіду, оскільки почуття різних людей 

мають несхожий діапазон глибини, частоти, тривалості. По-друге, вибір життєвих 

умов та чинників щастя не завжди здійснюється суто раціональним шляхом, і це 

проблематизує як оцінювання індивідуального, так і суспільного благополуччя. 

По-третє, різні виміри життя можуть по-різному оцінюватися в залежності від того, 

що береться до уваги: зрозуміло, що сімейні взаємини не є сумірними роботі. Отже, 

такі зауваження свідчать про суб'єктивність як самого процесу оцінювання, так і 

сумарних оцінок якості життя громадян [161, с. 82]. 

Незважаючи на зазначені проблеми, важливим теоретичним результатом 

«суб’єктивних теорій благополуччя» було те, що вони виявили розбіжності між 

аксіоматикою класичної економічної теорії та фактами реального життя людини. 

Високий рівень матеріального доходу громадян не означає, що вони будуть високо 

оцінювати своє життя та його якість. Проте, є один важливий аспект, який здійснює 

прямий вплив на сумарну оцінку життя громадян: це втрата роботи та безробіття, 

які завжди породжують негативні почуття та негативні оцінки. Такі фіксації 
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здійснив не лише Лейард [143, с. 201-202, 233-246; 115, с. 226-234], але й 

представники сучасної поведінкової економіки (Д. Канеман, Р. Талер, К. Санстейн 

тощо).  Це пояснює, чому здійсненні в кінці ХХ ст. Р. Рейганом, М. Тетчер, Дж. 

Бушем політичні заходи мінімізації соціального захисту, гостро критикувалися, 

незважаючи на економічний успіх [161, с. 82]. 

В останні десятиліття у межах «евдемоністичної економіки добробуту» 

активізувалися дослідницькі проекти, спрямовані на збір та аналіз емпіричних 

даних для з’ясування кореляцій між зростанням матеріального добробуту та 

суб'єктивного почуття щастя у представників різних соціальних, етнічних груп та 

країн. Інформативною є «База даних щастя світу», яка була впорядкована та 

оприлюднена голландським соціологом Руутом Веєнговеном. На підставі даних 

про народження та смерть, офіційних доповідей ООН про розвиток людини, 

системних опитувань резидентів різних країн щодо оцінки задоволеності своїм 

життям, командою вчених були розраховані коефіцієнти середнього щастя, 

кількості щасливих років протягом життя, рівень середнього щастя громадянина 

країни з урахуванням нерівності в щасті через порівняння з іншими громадянами 

своєї країни [457; 177, с. 60]. Надзвичайно важливими є висновки Р. Інглгарта, 

зроблені у підсумку крос-культурних досліджень цінностей, що відбувалися 

протягом 30 років, про які вже шла мова в попередніх розділах. Зокрема, він виявив, 

що рівень щастя залежить від системи вірувань: люди в країнах з високим рівнем 

релігійності або з міцними ідеологічними установками, відчувають себе більш 

захищеними та впевненими в майбутньому. Хоча країни Латинської Америки та 

постсоціалістичні країни мають однакові економічні показники, перші країни 

демонструють вищі показники задоволеності життям, ніж останні. Деякі 

пострадянські країни засвідчують зростання релігійності, націоналізму та 

патріотизму, компенсуючи травматизм розпаду радянської системи цінностей, і це 

фіксує тенденцію до зростання суб’єктивного благополуччя громадян. Також 

Інглгарт зафіксував, що рівень щастя залежить від рівня свободи вибору, який 

підвищується в тих країнах, де відбуваються активні процеси модернізації та 

демократизації, які відкривають можливості для самоконтролю, самовираження та 
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саморозвитку громадян. Отже, тоталітарні або патерналістські суспільства, в яких 

відсутні умови для автономного прийняття рішення, засвідчують низькі показники 

матеріального добробуту та благополуччя громадян [111, с. 199-236].  

Отже, політики ліберально-демократичного суспільства змушені звертатися 

до ідеї благополуччя та добробуту для самовиправдання перед своїми 

громадянами, демонструючи піклування державних інститутів про суспільне 

благополуччя громадян як спільне благо. Проведені масштабні дослідження 

дозволяють «евдемоністичній економіці добробуту» сформулювати практичні 

рекомендації для урядів: необхідність моніторингу не лише індикаторів ВВП, але 

й показників щастя; впровадження поміркованої податкової та соціальної політики 

для утворення здорового балансу між роботою та всіма іншими проявами життя; 

подолання безробіття за допомогою заходів, в яких не було б зловживань з боку 

служб зайнятості та безробітних; підтримка сім'ї шляхом спрощення доступу до 

дитячих навчальних закладів та впровадження гнучких графіків роботи; 

субсидування діяльності, спрямованої на підтримку та підсилення місцевих 

громад; впровадження програм охорони здоров'я та допомоги бідним; контроль над 

комерційною рекламою, що просуває бездумне споживання [143, с. 316-318]; 

створення прозорих умов для донорства, державного фінансування культурних 

інститутів та закладів освіти й установ культури, які забезпечують якісне дозвілля 

громадян та сприяють морально-естетичному вихованню громадян [161, с. 82]. 

Хоча «суб'єктивна теорія добробуту» надала пояснення необхідності 

використання щастя як критерія оцінювання життя громадян та цілей економічної 

політики, такий евдемоністичний варіант економічної теорії усе-таки має істотні 

вади. Націленість на максимізацію щастя, в оцінюванні суспільств та його 

інститутів применшується значущість свободи вибору, а також не враховуються 

об'єктивні можливості для реалізації такої свободи вибору. Це призводить до 

спотворення шкали оцінювання індивідуального та суспільного життя за мірками 

щастя, оскільки доволі часто знедолені люди несвідомо запускають в дію 

психологічний механізм адаптації до важких умов, заручниками яких вони постали. 

Отже, низка психологів та економістів фіксують феномен «адаптивних бажань» 
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[358], який виявляється у втраті або трансформації бажань, коли неможливо 

досягти мети та задовольнити потреби. Автор цього терміну, норвезько-

американський  соціальний філософ Юн Ельстер ілюструє такі несвідомі 

пристосування бажань до обставин, в яких не може відбутися задоволення, байкою 

Лафонтена про кислий виноград, коли  голодна лисиця, витративши годину на те, 

щоб дістатися до червоного дозрілого винограду, не змогла його зірвати, але 

заспокоїла себе тим, що виноград є кислим та зеленим [93, с 187-188]. У крайньому 

вияві такий феномен позначається як «ситуація задоволеного раба», в якій раб 

адаптується до рабства, самовиправдовуючись тим, що він сам не хоче свободи.  

Отже, в ситуації неспроможності задовольняти свої бажання, індивід починає 

занижувати оцінку рівня власних страждань та отримувати насолоди від 

ординарних речей. І такі інверсії здатні породжувати не зовсім адекватні оцінки не 

лише соціальних інститутів, що породжують несправедливість, але й тих 

інститутів, які здатні були б їх виправити. Так, А. Сен пише, що позитивна 

самооцінка хворою людиною стану свого здоров'я може істотно відрізнятися від 

об'єктивно зафіксованих лікарями патологій, і це може призводити до низьких 

показників стану здоров'я громадян та провалів державної політики охорони 

здоров'я загалом [271, с. 368]. В економічній практиці ця проблема знаходить свій 

вираз у нездатності об'єктивно оцінювати політичні та економічні інститути щодо 

їх спроможності сприяти суспільному благополуччю. Так, В. Кімлика звертає увагу 

на те, що репресивні суспільства, які обмежують своїх громадян у свободі вибору 

благ, краще реалізують їхні адаптивні бажання, ніж відкриті суспільства, оскільки 

за умови широкого вибору благ буде більше незадоволених людей [124, с. 34]. І не 

лише досвід СРСР свідчить про широку розповсюдженість зазначеного феномену. 

Свідченням його стійкості може слугувати приклад риторики політиків та 

громадян деяких країн в обґрунтуванні необхідності економічних санкцій проти 

країн-імпортерів для розвитку секторів власної економіки та покращення 

добробуту громадян. Але як засвідчив час, що минув від початку введення таких 

санкцій, зростання реального добробуту та суспільного благополуччя  не відбулося 

[161, с. 83; 176, с. 153]. 
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Подолати такі проблеми суб’єктивності оцінювання благополуччя 

намагаються плюралістичні теорії «об’єктивних характеристик благополуччя». 

Згідно із  зазначеними концепціями (Дж. Гелбрейт, М. Нуссбаум, А. Сен), суспільне 

благополуччя залежить від його об'єктивних характеристик, які є значущими для 

оцінювання життя індивідів (здоров'я, тривалість життя, специфічні захворювання, 

травми, психічні стани), так і від можливостей вільно досягати значущої мети 

(освіта, можливість навчання протягом усього життя, гідна робота, автономія 

працівників, гарантії зайнятості, інтенсивність праці і низькі фізичні ризики на 

роботі, відсутність дискримінації, доступ до роботи для інвалідів, час поїздки на 

роботу, доступність транспорту, вільний час на дозвілля, участь в культурних 

подіях, функціонуючі соціальні інститути, політичне представництво та 

громадська участь, законодавчі гарантії та верховенство закону, наявність вільної 

преси, соціальні зв'язки, членство в різних організаціях, відносини з сусідами, 

дружба, екологічні умови, особиста безпека) [268, с. 194-203]; права громадян на 

гідне життя з урахуванням бажань та кваліфікацій, допомога родинам у вихованні, 

соціально-економічна стабільність та сталий розвиток, морально дозволені способи 

збагачення, співробітництво та взаєморозуміння на міжнародній арені, соціальна 

допомога знедоленим та тимчасово непрацюючим [64, с. 33-42]). Хоча списки 

об'єктивних характеристик благополуччя залежать від ціннісних суджень, 

більшість цих пунктів є універсальними для представників різних країн та спільнот, 

відмінності полягають лише в ступені їх виявлення [161, с. 84]. 

Принципово важливим в цих концепціях є зв'язок благополуччя та свободи у 

її різних вимірах – свободи вибору, свободи використовувати можливості, свободи 

діяльності. А. Сен наголошує, що людина в цих теоріях мислиться не лише як 

отримувач благополуччя з боку державних інститутів, а як індивід, що самостійно 

його творить в межах вільно обраної ним діяльності. Отже, теорії об’єктивних 

характеристик благополуччя відіграють важливу роль як у виборі власних цілей 

індивіда, так і в обґрунтуванні державної економічної політики [271, с. 369-373].  

На базі досліджень зазначених показників економістами виявляються певні 

кореляції. Так показники здоров'я різних людей свідчать, що люди з низьким 
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рівнем освіти та низькою професійною кваліфікацією часто вмирають в 

молодшому віці, ніж ті, хто має вищі статуси. І це фіксується по всій соціально-

економічній ієрархії, з урахуванням переходів від некваліфікованої до 

кваліфікованої праці, від ручної – до автоматизованої праці, від офісних 

працівників – до управлінців [288, с. 125-126]. Окрім цього, освічені люди мають 

широку мережу соціальних зав’язків, демонструють активність в громадянському 

та політичному житті, і це дозволяє їм мати менше проблем із занятістю та 

отримувати більше матеріальних та нематеріальних преференцій. Активна участь 

в політичному житті таких громадян має істотний вплив на корегування чинної 

політики через діалог із владою, в якому актуалізуються потреби громадян, 

висуваються вимоги щодо усунення дискримінації, сприяння зайнятості, 

збільшення підзвітності органів державної влади та мінімізації корупції.  [288, с. 

126-144]. І такий вплив здатний призводити до покращення життя всіх громадян, 

підвищення суспільного благополуччя та економічного добробуту [161, с. 84].  

Практичним висновком теорій об’єктивних характеристик благополуччя є 

моральна вимога до держави щодо забезпечення порогового рівня благ-

можливостей. Бідність вже не може вважатися винятково економічним станом, 

який виникає через відсутність доходів. Вона є радше нестачею можливостей для 

самореалізації індивідів, яка виникає через несправедливий суспільний устрій. 

Інший приклад наводить нобелівський лауреат з економіки А. Сен, коли говорить 

про те, що проблема голоду не розв’язується винятково поставками продуктів 

харчування, необхідно реалізувати можливості працевлаштування нужденних, 

оскільки «можливість придбати їжу заробляється» [272, с. 185]. Тому політики 

повинні концентрувати увагу не на поповненні харчових запасів у країні, а на 

можливості їх продукування за допомогою власної робочої сили, своїх земельних 

ресурсів, розробки технологій, підвищення рівня знань, розвитку сприятливих 

умов обміну, створення нових робочих місць, розширення комунікації для 

своєчасного повідомлення громадян про можливі екологічні або соціальні 

катастрофи [272, с. 183-212]. Проведені Сеном численні дослідження економічних 

реформ в країнах Азії дозволили йому стверджувати: «Розширення можливостей 
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зазвичай підсилює продуктивність праці та здатність індивідуума мати вищий 

дохід» [272, с. 110], оскільки вищий рівень освіти, розвиток охорони здоров'я, 

упередження передчасної смертності прямо чи опосередковано збагачують життя 

та зменшують втрати людей [272, с. 107-131; 174, с. 32]. 

 

6.2. Оцінювання суспільного благополуччя: від індикаторів ВВП до 

Індексу розвитку людського потенціалу  

Як вже було зафіксовано у попередньому розділі, класичний лібералізм та 

класична економічна теорія стверджувала, що життя є кращим в тих суспільствах, 

які демонструють високі показники економічного розвитку. Але практичне життя 

засвідчує: в процесі економічного зростання та збільшення добробуту громадяни 

не почувають себе щасливішими [143, с.15]. Такий стан речей спричиняє 

дослідження критеріїв оцінювання суспільного благополуччя, які пропонуються 

представниками сучасної економічної теорії  (Дж. Гелбрейт, Д. Койл, Дж. 

Ландефельд, Р. Лейард, А. Сен, Дж. Стігліц, Ж.-П. Футуссі та ін.) та соціальних 

філософів (З. Бауман, Ю. Ельстер, Р. Крісп, Л. Свендсен тощо). Звернення до 

дискусій, які виникають у зв’язку із необхідністю оцінювання суспільного 

благополуччя, ефективності національних економік та соціальних інститутів, 

покликаних сприяти зростанню суспільного благополуччя,  дозволяє розширити 

простір етико-прикладних досліджень у вітчизняній етиці.  

Для вимірювання ефективності економічної діяльності в межах національних 

економік та впровадження в облік господарських процесів конкретних фінансово-

економічних індикаторів у 30-х р. ХХ ст. була уперше створена система розрахунку 

національного доходу, суттєвий вклад у розробку якої зробив американський 

економіст українського походження Саймон Кузнец, який отримав економічну 

освіту в Харкові [200]. Сьогодні внутрішній валовий продукт (ВВП) є основним 

показником економічного розвитку країни, який фіксує сукупну вартість всіх 

товарів та послуг на території країни протягом фінансового року. Показник ВВП 

застосовується у всіх країнах світу не лише для характеристики динаміки 
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економічних процесів, але й для відображення добробуту й благополуччя 

населення цих країн. 

Незважаючи на звичність апеляції до цього показника, виявляється, що ВВП 

не є конкретним показником економіки, що дає коректні висновки, а є радше 

теоретичною абстракцією економістів. Річ в тім, що з кожним роком національні 

економіки демонструють своє ускладнення, розширення товарів та послуг, що 

призводить до ускладнення розрахунку зазначеного показника. Відома британська 

економістка Дайана Койл іронічно зауважує, що перше видання інструкції ООН 

щодо складання обліку ВВП у 1953 р. містилося на 50 сторінках. У 2008 р. така 

інструкція вже мала опис на 722 сторінках [128, с. 35]. Як не дивно, але сьогодні 

немає єдиної методики розрахунку ВВП. Сучасні економісти пропонують низку 

альтернатив у вимірюванні зазначеного індикатору економіки: по-перше, 

виробничий метод передбачає розраховувати додану вартість за всіма галузями 

національного господарства, по-друге,  метод обліку доходів враховує валовий 

дохід всіх підприємств; по-третє, метод обліку витрат підсумовує витрати 

споживачів на всю вироблену в країні продукцію. Логічно, що всі три методики 

мають надати однаковий результат, оскільки система фінансового обліку заснована 

на подвійному записі в системі бухгалтерського обліку, який ґрунтується на аксіомі 

рівності доходів та витрат. Однак, якщо звернутися до показників ключових 

організацій, що здійснюють моніторинг ВВП країн світу – МВФ, СБ, ООН, можна 

побачити відмінність оцінок [387; 161, с. 76]. 

Але це не єдине «диво» у фіксації показників ВВП. Складність обліку 

неоднопорядкових чинників виробництва, доходів та витрат, може демонструвати 

дивні кореляції. Д. Койл зазначає, що в середині 1970-х р. у багатьох країнах ВВП 

засвідчував зростання на тлі падіння рівня життя та росту безробіття [128, с. 43]. 

Інший приклад пов’язаний із однією з найбідніших країн світу Ганою, в якій за 

оцінками ООН в одну ніч в 2010 р. ВВП зріс на 60%, але насправді реальних змін в 

економіці та благополуччі країни не відбулося, просто служба державної 

статистики змінила одиниці виміру в розрахунках цін [128, с. 44].  
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Доволі цікавим є й порівняння показників ВВП різних країн за 2018 р. за 

версією Світового банку, в якому можна побачити, що перше місце в світі займають 

США (20494100 млн. дол.), 52 місце - Україна (130832 млн. дол.), 205 місце - 

Тувалу (45 млн. дол.) [459]. Однак в аспекті дослідження суспільного благополуччя 

цікавішим є порівняння показників ВВП, індексів благополуччя та щастя. Останні 

оновлення в «Глобальній базі даних стійкого благополуччя», що відбулися в 2016 

р., засвідчують, що вищу позицію в рейтингу благополуччя має Швейцарія, в якої 

ВВП на душу населення складає 83,2 тис. дол. Далі можна вибірково зафіксувати 

наступні співвідношення індексів благополуччя та ВВП: 17 місце США із ВВП 51,5 

тис. дол.; 78 місце Гана із ВВП 1,6 тис. дол.; 83 місце Україна із ВВП 3,9 тис. дол.; 

140 місце Того із ВВП 0,6 тис. дол. Рейтинг щастя тих самих країн вже інший: 1 

місце Коста Ріка із ВВП 9,7 тис. дол.; 24 місце Швейцарія із ВВП 83,2 тис. дол.; 70 

місце Україна із ВВП 3,9 тис. дол.; 104 місце Гана із ВВП  1,6 тис. дол.; 108 місце 

США із ВВП 51,5 тис. дол.; 138 місце Того із ВВП 0,6 тис. дол. [379]. Порівняння 

лише цих вибіркових даних дозволяє пересвідчитися, що високий показник ВВП 

автоматично не супроводжується високим показником благополуччя та щастя 

громадян обраних для порівняння країн. Найщасливіші жителі планети – коста-

риканці мають доволі посередній індекс ВВП – 79 місце в світі. Але громадяни 

США, будучи найбагатшими в світі згідно із показником ВВП, посідають 17 місце 

за індексом благополуччя та 108 місце за показником щастя! Україна ж в цих 

рейтингах займає середні показники по планеті [161, с. 77].  

Зрозуміло, що громадяни країн в оцінюванні свого життя не будуть 

керуватися винятково показниками ВВП, і останні політичні події 2019 р. в Україні 

засвідчили це. Хоча за останні 3 роки ВВП України зросло майже на 40%, українці 

впевнені у тому, що життя стало значно гіршим. Недарма в останні роки таке 

очевидне неспівпадіння показників економічного зростання та суспільного 

благополуччя постають темою політичних дебатів, до яких долучаються політики, 

економісти та соціальні філософи. Узагальнюючи аргументи, що висловлюються у 

дискусіях, можна зафіксувати наступні «провали» ВВП як індикатора суспільного 

благополуччя. 
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По-перше, як вже зазначалося, є проблеми із неспроможністю здійснити 

точний розрахунок ВВП через недосконалість вимірювання. Є ціла низка речей та 

послуг, які виробляються та споживаються, але вони не мають економічної вартості 

та не враховуються у показниках ВВП, наприклад, надзвичайні обсяги військової 

амуніції та технічного обладнання, медичних препаратів, машин та ін., що в останні 

п’ять років з’явилися в Україні завдяки безцінним зусиллям волонтерів, які були 

спрямовані на оснащення армії, порятунок постраждалих від війни, допомогу 

переселенцям з тимчасово окупованих територій. У сфері культури у нас 

відбувається безліч безкоштовних заходів, організацією яких займаються 

ентузіасти своєї справи та волонтери.  

По-друге, середньоарифметичні показники по країні не відображають 

реальний стан нерівності розподілу багатства та благополуччя. З. Бауман наводить 

яскраві приклади такої невідповідності. В останні 30 р. у Великій Британії зарплата 

керівників корпорації збільшилася у 40 разів, водночас середня зарплата по країні 

зросла лише утричі.  Практика «золотих парашутів» та «золотого рукостискання» 

збільшує дохід топ-менеджменту на мільйони доларів, часто без зв’язку із його 

ефективністю, тим самим, обмежуючи грошовий обіг в «магічному колі» 

керівників установ. Спираючись на багатий фактологічний матеріал, видатний 

мислитель сучасності фіксує, що «багатство, яке накопичувалося у верхніх щаблях 

суспільства відверто не бажає “просочуватися вниз” та перетворювати інших 

людей на багатших, щасливіших, або більш впевнених та оптимістичних щодо 

свого власного майбутнього і майбутнього їхніх дітей...» [32, с. 12], а «зростання 

“спільного багатства” йде пліч-об-пліч із поглибленням соціальної нерівності, 

водночас ще сильніше збільшуючи і без того нездоланний розрив між безпекою 

існування та загальним благополуччям верхніх та нижніх щаблів соціальної 

піраміди» [32, с. 47]. Отже, Бауман підсумовує, що економічне зростання не завжди 

збільшує суспільне благополуччя як спільне благо, а радше забезпечує преференції 

і так надбагатих еліт [32, с. 40-56; 161, с. 78]. 

По-третє, методики розрахунку ВВП не передбачають показники економіки 

домогосподарства. Прикладом таких послуги, що безоплатно виробляються та 
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споживаються всередині сім'ї, є будівництво та ремонт власного житла власноруч, 

догляд за літніми членами сім'ї та малими дітьми, їхнє виховання, використання 

власного транспорту [288, с. 103]. Всі ці види діяльності продукують блага, які не 

мають економічної вартості, але мають ціннісну значущість. Однак через 

неспроможність зафіксувати таку фінансово-економічну вартість такі блага не 

враховуються в індикаторах ВВП, хоча вони є важливим аспектом економічної 

діяльності та доброго життя загалом [161, с. 79]. 

І нарешті, у розрахунках ВВП часто враховується його екстенсивність там, 

де її насправді немає. Наприклад, транспортні затори збільшують використання 

бензину, і це вважається зростанням ВВП, але затори вкрай негативно впливають 

на якість життя. Ліквідація екологічних та техногенних  катастроф, природних 

катаклізмів передбачає відтворення інфраструктури, лікування постраждалих 

тощо. В таких рятівних та відновлюючих роботах використовують різноманітні 

матеріальні ресурси, які враховуються як зростання ВВП, оскільки ці діяльність є 

продуктивною та має кількісні результати. Але по факту, нічого нового не 

з'являється, лише відтворюється втрачене. Проте навіть якщо здійснити сегрегацію 

первинних та вторинних витрат на виробництво і споживання, а також «корисних» 

та «шкідливих» благ, поза показником ВВП залишається ціла низка речей, що має 

надзвичайну значущість для благополуччя громадян. Цю проблему ще у 1968 р. 

блискуче зафіксував у своїй передвиборчій промові Роберт Кеннеді в Канзаському 

університеті: «[ВВП] враховує гвинтівку Уїтмена та ніж Спека, і телевізійні 

програми, які прославляють насильство для того, щоб продавати іграшки нашим 

дітям. Проте валовий національний продукт не бере до уваги здоров'я наших дітей, 

якість їхньої освіти або радощі їхньої гри. Він не містить в собі красу нашої поезії 

чи міцність наших шлюбів, інтелектуальний рівень наших публічних дебатів чи 

порядність наших державних службовців. Він не вимірює ані нашу дотепність, ані 

нашу мужність, ані нашу мудрість, ані нашу освіченість, ані наше співчуття, ані 

нашу відданість нашій країні, він вимірює все, коротко кажучи, за винятком того, 

що робить життя значущим» [382; 161, с. 79]. 
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У такий спосіб приходимо до того, що суспільне благополуччя не може 

складатися винятково із добробуту, і необхідно враховувати цілу низку 

різноманітних показників, які роблять життя громадян добрим та гідним, вартим 

того, щоб бути прожитим. Однак коли постає завдання оцінювати різноманітні 

аспекти життя для з’ясування того, наскільки держава та соціальні інститути 

сприяють зростанню благополуччя громадян, виникають певні складнощі через 

велику кількість параметрів, які необхідно брати до уваги. 

Перша низка проблем пов’язана із розмаїттям фізичних та соціальних 

аспектів життя.  А. Сен зазначає, що в оцінюванні благополуччя неможливо взяти 

до уваги все багатоманіття людей з їхніми фізичними характеристиками (вік, стать, 

працездатність, стан здоров’я). Важко оцінити переваги тієї чи іншої економічної 

політики, якщо не врахувати неоднорідність навколишнього середовища 

(кліматичні та санітарні умови, екологічні чинники). Складність виникає із 

оцінюванням відмінностей соціального клімату (рівень злочинності в суспільстві, 

особливості системи освіти, поширені поведінкові моделі, вплив традицій).  Немає 

методики розрахунку внутрішньосімейного розподілу доходів, які впливають на як 

на життєвий старт молодих людей, так і рівень спільного сімейного добробуту [272, 

с. 77-78]. Дійсно, складно визначити єдину методику розрахунку суспільного 

благополуччя як спільного блага, оскільки навіть в ліберально-демократичних 

суспільствах співіснують діти з бідних багатодітних сімей та «золота молодь», і 

необов’язково перші почуваються нещасними [177, с. 57; 176, с. 152-153].  

Друга низка проблем випливає із принципової несумірності певних благ, які 

мають ціннісну значущість для індивідів, інших людей, спільнот, суспільства 

загалом. Така несумірність виявляється у різний спосіб. По-перше, як зазначав 

лауреат Нобелівської премії з економіки Кеннет Ерроу із посиланням на І. Бентама, 

безглуздо складати різні величини, які були та залишаться різними, як-от щастя 

однієї людини не буде щастям іншої, так само як і безглуздо до 20 яблук додавати 

20 груш [330, c. 28]. По-друге, може не існувати шкали вимірювання деяких благ, 

зокрема творів сучасного мистецтва. І практичним наслідком цього є складності із 

фінансуванням культурних проектів чи заходів, які потребують донорської 
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підтримки. По-третє, як зазначає Дж. Гріффін, не можна порівнювати між собою 

способи життя, які ґрунтуються на різних моральних засадах, як-от орієнтація на 

максимізацію блага чи орієнтація на моральні права та реалізацію моральних 

обов’язків [369, c. 80]. По-четверте, несумірність може виявлятися і в трагічних 

ситуаціях вибору, коли людина змушена оцінювати те, що принципово не можна 

оцінити та вибрати. Яскравим прикладом є описана В. Стайроном у книзі «Вибір 

Софі» ситуація, коли героїня мусила миттєво обирати одну дитину із двох, яку буде 

знищено в концтаборі. В реальному житті ранжування людей, які з позицій 

деонтологічної етики принципово не можуть підлягати такій процедурі, є 

необхідним, коли виникає нагальної потреба допомоги багатьом за умови 

обмежених ресурсів. Така проблема загострилася в нашій країні у зв’язку із 

необхідністю проведення обміну військово-полонених, процедури яких 

передбачають порівняння бранців. Тим самим, проблема несумірності перетікає із 

суто теоретичної площини в практичну, загострюючи проблеми соціальної 

політики в аспекті морального виправдання механізмів фінансово-матеріальної та 

медичної допомоги, а також соціального захисту громадян [177, с. 58]  

Особливого загострення зазначені проблеми набувають в площині 

економічної політики, коли виникає потреба в оцінюванні вже функціонуючих 

соціальних інститутів та їх результатів, які знаходять втілення в показниках 

спільного блага. Очевидно, що в масштабах держав не може йти мова про 

порівняння індивідуальних бажань та благ всіх громадян. Зрозуміло, що оцінки 

мають формуватися щодо спільного блага, а саме того, що є бажаним  і необхідним 

для всіх громадян, що буде сприйматися ними всіма як цінність. Об’єктивні теорії 

благополуччя, розглянуті в попередньому підрозділі, прагнуть подолати зазначені 

проблеми та дозволяють оцінювати реальні, об'єктивні речі. Такими благами, що 

мають об’єктивну значущість постають матеріальний добробут, здоров'я, знання, 

свободи, наявність яких дозволяє реалізовувати життєві плани громадян [369, с. 

122]. Отже, наявність чи відсутність саме цих благ слугує критерієм оцінювання 

соціальних інститутів, покликаних створювати, зберігати та просувати спільне 

благо громадян.  
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 На ґрунті однієї з провідних плюралістичних теорій благополуччя – «підході 

можливостей» А. Сена та М. Нуссбаум була сформована «концепція розвитку 

людського потенціалу». Експерти Програми розвитку ООН на чолі з 

пакистанським економістом Махбубом уль-Хаком розробили методики розрахунку 

«Індексу розвитку людського потенціалу» (ІРЛП), який є критерієм оцінювання 

якості життя громадян в понад 190 країнах світу. Уперше визначення «людського 

розвитку» можна знайти у «Доповіді про розвиток людини 1990 р.», в якому 

зазначається наступне: «Розвиток людини є процесом розширення спектру вибору. 

Найважливіші елементи вибору – проживати тривале й здорове життя, здобути 

освіту та мати гідний рівень життя. Додаткові елементи вибору містять в собі 

політичну свободу, гарантовані права людини та самоповагу» [85, с. 12]. У наступні 

роки термін «розвиток людини» був деталізований критеріями розширення 

можливостей вибору, доповнювався процедурними принципами. Остання 

концепція «розвитку людини» міститься у «Доповіді про розвиток людини за 2010 

р.»: «Розвиток людини є процесом розширення свободи людей проживати тривале 

здорове і творче життя, спрямоване на здійснення інших цілей, які, на їхню думку, 

мають цінність; активно брати участь у забезпеченні справедливості та сталості 

розвитку на нашій спільній планеті» [85, с. 22]. Аналіз «концепції розвитку 

людського потенціалу» дозволяє побачити, що він ґрунтується на трьох групах 

благ. Першою групою є благополуччя, що складається із реальних свобод, які 

сприяють процвітанню. Друга група благ містить права та можливості індивідів та 

груп, які сприяють досягненню цінних результатів. Третя група благ пов’язана із 

соціальною справедливістю, яка має вираз у забезпеченні сталих результатів 

діяльності, повазі до прав людини та інших цілях суспільства [85, с. 22; 174, с. 33]. 

Основним стратегічним складником зазначеної концепції є ІРЛП, який 

слугує показником благополуччя країн, і який використовується для виробки 

стратегій розвитку країн та політичних дій їхніх урядів. Економічні показники, 

зокрема зростання доходу є важливими індикаторами для оцінювання країни, 

оскільки дохід відкриває доступ до вітальних благ та розширює можливості, постає 

джерелом податків, що надалі перерозподіляються на створення суспільних благ 
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[85, с. 4]. Крім валового національного доходу Індекс розвитку людського 

потенціалу містить індекси здоров'я, тривалості життя, освіти з урахуванням 

нерівності, багатовимірної бідності, показники уразливості та життєстійкості, 

контролю ресурсів, безпеки, міжнародної інтеграції, навколишнього середовища 

[246, с.  iv; 174, с.34].  

Вимірювання ІРЛП має надзвичайну значущість для подолання соціальної 

несправедливості в країнах із низьким рівнем суспільного благополуччя. 

Враховуючи показники ІРЛП, а також програмні документи «Цілі розвитку 

тисячоліття» та «Декларація тисячоліття», регулярно здійснюються різноманітні 

заходи, спрямовані на подолання бідності й голоду та розширення міжнародного 

співробітництва. Доповідь ООН за 2015 р. про реалізацію «Цілей розвитку 

тисячоліття» свідчить про те, що завдяки спільним зусиллям була здійснена 

титанічна робота покращення суспільного благополуччя в бідних країнах, зокрема 

відбулося зниження абсолютної бідності на 30%, створені умови для отримання 

початкової освіти 90% дітей, вдвічі скорочена дитяча смертність, на 40% скорочено 

інфікування ВІЛ, розвиваються технології та розширюється доступ до мережі 

інтернет [317, с. 4-7]. Отже, успіхи зазначених міжнародних програм доводять 

ефективність вжитих заходів щодо забезпечення сталого розвитку та можливостей 

гідного життя для всіх людей, а так, і практичну спроможність реалізації спільного 

блага [317, с. 9; 174, с. 34-36]. 

 

6.3. Спільне благо в індивідуальній та інституційній економічній 

діяльності: економічні стимули, моральна мотивація та моральні обмеження 

Аналіз теоретичних концепцій суспільного благополуччя засвідчив їхню 

теоретичну спроможність обґрунтувати ефективний критерій оцінювання 

економічної практики загалом. Але важливим є й з’ясування практичної 

спроможності реалізації спільного блага на рівні індивідуальної та інституційної 

економічної дії. Тому постає завдання виявлення тих стимулів, які забезпечують 

спільну дію та реалізацію спільних цілей в економічній практиці. 



      274 
 

Як відомо, класична економічна теорія базується на метафоричній аксіомі 

«невидимої руки»: безособовий ринковий механізм ефективно спрямовує 

діяльність егоїстичних автономних раціональних індивідів у такий спосіб, що вони 

були здатні задовольнити свої приватні інтереси, і у підсумку досягається сумарне 

спільне благо для суспільства загалом. Однак наприкінці ХХ ст. відбувся істотний 

поворот в економічній теорії, пов’язаний із спробою перевести фокус уваги із 

виробництва, розподілу й споживання матеріальних благ на механізми та 

процедури прийняття рішень в економічних діях і в повсякденній практиці. Такий 

поворот був спричинений тим, що ринкові механізми активно просувалися  за межі 

економічних відносин, охоплюючи широкий простір взаємодії суб’єктів завдяки 

використанню різних методів примусу в досягненні економічних цілей – від 

збільшення продуктивності й ефективності трудових зусиль, мінімізації шкідливих 

видів економічної діяльності, до змушування змінити обличчя, тіло, стиль життя 

тощо. Отже, економічна теорія актуалізувала значущість фінансових стимулів, 

водночас знімаючи покрив невидимості із «невидимої руки» ринку, яка вже 

відверто маніпулює людськими діями, використовуючи матеріально-грошові 

заохочення.  Однак таки спроби легалізації у всіх сферах людського життя 

матеріально-фінансових стимулів містять небезпеки нівелювання моральних 

якостей індивідів та спільне благо як ціннісну орієнтацію та необхідний елемент 

співпраці та солідарності людей [171, с. 47].  

Звернення до досліджень в царині поведінкової економіки  та 

неоінституціалізму як нових напрямів сучасної економічної теорії (Дж. Акероф, С. 

Боулз, Д. Канеман, Р. Коуз, Р. Крейтон, Е. Остром, Р. Френк), соціально-

філософських досліджень витоків сучасної економіки та економічної політики (С. 

Лаваль, Т. Седлачек, М. Сендел, Ф. Фукуяма тощо), а також досліджень емоційного 

інтелекту (Д. Гоулман) дозволяє не лише здійснити ревізії економіцистських 

постулатів економічної науки, але й з’ясувати перспективи моральних чинників в 

економічній діяльності, зокрема в аспекті реалізації спільного блага.  

Відомий факт, що аксіоматика класичної політичної економії будувалася на 

концепції Homo economicus – «економічної людини», в підґрунтя якої було 
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закладено ідею раціональної та скерованої винятково приватним інтересом 

людини. Проте важливим є те, що політична економія не була творцем цієї 

концепції, економічна теорія її радше актуалізувала в гіпертрофованій формі. 

Французький соціолог Крістіан Лаваль в дослідженні становленні ідей 

неолібералізму доводить, що ідею Homo economicus формували всі галузі 

соціально-філософської рефлексії щодо нового типу модерної людини. Концепт 

людини економічної зародився в Західній Європі XVII-XVIII ст. в процесах змін 

соціально-економічних і політичних відносин, коли відбувалося становлення 

нового типу взаємодії людей через посередництво грошей, які регулюють і 

купівлю-продаж робочої сили у виробничих процесах, і купівлю-продаж товарів 

для споживання. Фінансово-комерційна сутність нових господарських відносин, 

які активно розвивалися в економічному просторі, соціальні філософи почали 

екстраполювати на всі сфери людської взаємодії. Отже, Лаваль зазначає, що 

політична економія, яка зароджувалася в той самий час, намагалася «встановити 

закони справедливого світу та приписів, які дозволяли б суспільству контролювати 

самого себе» [137, с. 352], спираючись на підґрунтя цього уявного образу 

економічної людини [171, с. 48-49]. Окрім того, дослідження становлення ідей 

економізму були здійснені автором дисертації в низці праць [152; 153; 159; 179] 

Однак, є всі підстави стверджувати, що актуалізований політичною 

економією концепт «економічної людини» був та залишається сьогодні суто 

теоретичним конструктом, який ледве спроможний знайти своє повноцінне 

втілення в економічній практиці. Історик економічних ідей Т. Седлачек зазначає, 

що здійснена економічною теорією редукція людини призвела до «математизації 

економіки», а забуття власне етичного призводить до нездатності політичної 

економії вирішувати низку питань [270, с. 418-419]. Розуміння людини як 

імморального індивідуаліста, який зайнятий винятково максимізацією власного 

інтересу, є певною ілюзією, оскільки реальна людина в просторі свого життя 

загалом і в економічній практиці зокрема скерована не лише економічними 

стимулами, але й альтруїстичними, моральними мотивами. І як іронічно відзначає 

американський економіст Семюель Боулз, «недивно, що за винятком підручників з 
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економіки, люди прагнуть не мати справ з Homo economicus. Роботодавці надають 

перевагу найму робітників із сильною трудовою етикою; банки воліють позичати 

гроші тим, хто буде вести свої справи так, як обіцяно, а не вплутуватися у вигідніші, 

але й ризикованіші проекти» [53, с. 63; 171, с. 49].  

Очевидно, що моральні мотиви не можуть виявлятися у всіх без винятку 

видах економічної діяльності, адже більшість комерційних угод укладається між 

незнайомцями, а самі дії та господарські операції є часто комплексними, із 

ланцюгом напіванонімних учасників, і це не дає можливостей для виникнення 

моральної мотивації. Разом з тим, реальні ситуації засвідчують і те, що 

використання винятково фінансово-матеріальних стимулів для оптимізації 

економічної діяльності часто буває недостатнім. Дослідження в річищі 

поведінкової економіки дозволяють стверджувати Боулзу,  що економічна людина 

«не лише не є однією на цій сцені, але й часто не становить на ній більшості» [53, 

с. 75; 171, с. 49].  

Проте не варто бути й надмірним моралістом, оскільки як засвідчують 

різноманітні експерименти та й сама практика, моральні та альтруїстичні 

«імпульси» агентів економічної дії за допомогою матеріальних стимулів можуть з 

легкістю витіснятися. М. Сендел та С. Боулз наводять численні приклади із 

приватного життя, які засвідчують згубність матеріальних стимулів – виплати 

коштів дітям для стимуляції читання чи виконання домашніх обов’язків [292, с. 53] 

чи неефективність штрафів на роботі [53, с. 68], експлуатація вихователів в 

неробочі часи [53, с. 24-25; 292, с. 55-56, 74]. Більшої небезпеки така практика 

набуває, коли через свідому маніпуляцію концептом «економічної людини» 

відбувається системне використання матеріальних стимулів, що призводить не 

лише до баналізації комерціалізації міжлюдських відносин, але й до провалів 

управління на рівні організації, ба більше, підриву основ культури 

громадянськості. Отже, представники поведінкової економіки фіксують, що такі 

нематеріальні блага як відчуття гордості за здійснену дію, задоволення від 

конкретної діяльності, щира турбота про інших людей, переживання значущості 

моральних обов’язків та переконань здатні за допомогою фінансових стимулів 



      277 
 

перероджуватися на матеріальні блага – грошові зиски від здійснення дій, 

втрачаючи їхню моральну значущість [171, с. 50]. 

Крім того, практика використання матеріально-фінансових стимулів для 

вирішення неекономічних питань актуалізує питання справедливості та рівності 

учасників таких дій. Річ у тім, що готовність оплачувати будь-які послуги 

передбачає наявність коштів та стабільних доходів. Нерівномірність доходів 

громадян підриває рівність їхніх прав на участь в економічних відносинах. Другий 

момент, який актуалізує уразливість справедливості та рівності, пов’язаний із 

принциповою  нерівністю можливостей громадян, яка випливає із нерівності  їхніх 

здібностей та талантів, а також їхніх персональних заслуг, на що вказує М. Сендел 

[291, с. 181-196]. Третій момент, в якому загострюється проблемність застосування 

фінансових стимулів як регулятивного принципу у приватних та державних 

справах, пов’язаний вже із спільним благом та продукуванням суспільних благ. 

Готовність та спроможність платити за реалізацію своїх бажань відкриває простір 

для політичних маніпуляцій в оцінюванні благ, зокрема спільного блага, та 

породжує проблему «фрірайдерства», коли знаходяться ті, хто користується 

благами без внеску у його виробництво. Отже, використання фінансових стимулів 

як універсального принципу вирішення будь-яких індивідуальних чи суспільних 

проблем здатне підривати моральні устої суспільства, придушувати етичну 

рефлексію щодо ціннісної значущості своєї дії та тих, на кого вона звернена. І це 

вже таїть у собі загрозу атрофії морального мислення та судження, оскільки 

індивіди не  будуть «напружувати свої етичні мускули» [53, с. 181; 171, с. 51]. 

Доведення цього положення можна знайти в дослідженнях сучасних 

економістів, зокрема тих хто працює у царині теорії ігор. Фахівці із цієї галузі 

розробляють різноманітні опції експериментальних ігор, в яких, здавалося, 

домінуючою стратегією учасників мала б бути орієнтація винятково на приватний 

інтерес та матеріальні стимули. Експериментальним шляхом доведено, що таку 

стратегію обирають лише 20-30% гравців. Проте 40-60% учасників демонструють 

свідому орієнтацію на співпрацю, яка приносить менше матеріальних винагород. 

Такі ігри як класична «дилема ув’язненого» та менш відомі, як-от «довіра», «обмін 
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дарами», «диктатор», «ультиматум», «покарання третіми особами», «спільне 

благо» та «спільне благо з покаранням» сконструйовані у такий спосіб, що гравці 

начебто змушені робити мінімальні внески в спільне благо чи симулювати їх, 

використовуючи такі аморальні методи як сплата найнижчих зарплат, покарання 

конкурентів, зрада заради власного зиску тощо. Однак, як засвідчила серія 

експериментальних ігор «спільне благо», середня частка внесків від її учасників з 

різних суспільств була доволі високою [53, с.186-189]. Як зазначає Боулз в описі 

серії численних експериментів, більшість гравців демонструє такі «суспільно 

орієнтовані уподобання», як-от альтруїзм, орієнтація на взаємність, задоволеність 

від допомоги іншим, щедрість, чесність, почуття справедливості, несприйняття 

нерівності, які сприяють співпраці навіть тоді, коли це може мати зайві в 

економічному сенсі витрати [53, с. 72-75, 304-305]. Схожі висновки демонструє у 

своєму дослідженні спільних ресурсів та моделей управління ними лауреатка 

нобелівської премії з економіки Елінор Остром [219, с. 21-69].  

Якщо відійти від теоретичних моделей та експериментів і поглянути на 

реальну практику, можна пересвідчитися, що спільноти із розвинутою культурою 

громадянськості демонструють готовність брати участь у виробництві спільного 

блага без додаткових матеріальних стимулів. Прикладом безкорисливої участі у 

виробництві спільного блага слугує волонтерство, громадські роботи, 

благодійництво, виробництво різноманітних культурних благ, зокрема 

продукування нового знання для широкого відкритого доступу.  

Представники класичної чи неокласичної етичної теорії не можуть надати 

пояснення таким соціальним діям. Натомість представники сучасних біологічних 

наук, культурології та етики виявляють фізіологічні, культурні та власне моральні 

причини нематеріальної мотивації для реалізації дій, орієнтованих на спільне 

благо. Пояснення біологів полягає у специфіці будови та функціонування мозку, 

які викликають різні реакції. Нейрофізіологи засвідчують, що активація 

неокортексу префронтальної кори мозку призводить до консеквенціалістських 

міркувань, які враховують значущість матеріальних стимулів та максимізації 

користі. Д. Гоулман пояснює, що активізація лімбічної системи та мигдалевидного 
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тіла [68, с. 26-69] запускає в дію «емоційний інтелект», який він визначає як 

«здатність виробляти для себе мотивацію і наполегливо прагнути до досягнення 

мети, незважаючи на провали, стримувати пориви та відкладати отримання 

задоволення, контролювати свої настрої та не давати стражданню позбавляти себе 

можливості думати, співчувати, сподіватися» [68, с.74] та швидко приходити на 

допомогу. Нобелевський лауреат з економіки, один із засновників поведінкової 

економіки, Даніел Канеман пояснює мотивацію до дії та процес прийняття рішень 

різними способами формування оціночних суджень, які одночасно використовує 

сучасна людина. Інтуїтивне мислення («Система 1») є швидким, майже 

автоматичним, яке без особливого свідомого контролю використовує наші 

відчуття, враження та емоційно орієнтує на іншого. Раціональне мислення 

(«Система 2») є повільним, передбачає певні зусилля та особливу концентрацію та 

самоконтроль, орієнтоване на власні переконання та утилітарно-пруденційні 

цінності, що у підсумку призводить до егоїстичного вибору [115, с. 11-71] Але це 

не означає, що в процесі продуктивної діяльності індивід завжди використовує 

«Систему 2», і цей факт Канеман самоіронічно коментує наступним чином: «Якщо 

заміряти, скільки разів на годину письменницької роботи я перевіряю електрону 

пошту або залажу в холодильник, то цілком можна зробити висновок, що я не хочу 

займатися письменницькою діяльністю» [115, с. 25]. Вартий уваги й огляд сучасних 

досліджень мотивації в процесі прийняття моральних рішень, який здійснив В. 

Надурак. Звернення до широкої літератури з нейрофізіології, психології, етики 

дозволило українському філософу зробити висновок про нелінійний характер 

впливів емоцій та раціональних міркувань на прийняття морального рішення та 

його циклічну причинність [205; 206, с. 28] . 

Серії крос-культурних досліджень, які коментує Боулз, засвідчують кореляції 

між внесками в спільне благо із виявленням довіри в суспільстві, дієвістю правової 

системи, розвиненістю демократичних процедур, проявами індивідуалізму та 

соціальної рівності [53, с. 189-195]. Френсіс Фукуяма в праці «Довіра» яскраво 

продемонстрував такий зв’язок, зокрема в тих частинах книги, де він здійснював 

аналіз особливостей сучасної економіки Німеччини, Японії, США – країн, які 
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мають різне історико-культурне коріння (особливість функціонування гільдій як 

спільнотних форм виробництва у Німеччині, природа феодалізму та структура 

родини в Японії, релігійна спадщина протестантських сект в сучасних США), але 

які об’єднує високий ступінь довіри, соціального капіталу та соціалізованості  [312, 

с. 269-432]. Американський соціальний філософ зазначає, що здатність до 

співпраці, орієнтація на спільне благо виявляється більшою мірою в тих 

суспільствах, де його члени поділяють набір моральних цінностей і у наслідок 

цього можуть гарантовано очікувати чесної поведінки від інших. У таких 

суспільствах функціонують спільноти, які демонструють високій рівень 

солідарності, і це мінімізує активність «фрірайдерів» без фінансово-матеріальних 

стимулів, оскільки потенційні «фрірайдери» співвідносять свій добробут із 

добробутом своєї спільноти чи суспільства загалом [312, с. 257-262].  

І нарешті, сучасна етика пояснює можливості реалізації спільного блага в 

такій дії, в якій агенти вбачають внутрішньо бажану діяльність. Як вже зазначалося 

в підрозділі, присвяченому сучасній етиці чесноти, така дія конституює саму 

людину. Така дія виявляє самодостатність та автономність агента, який 

пересвідчується в цьому через почуття моральної задоволеності від процесу 

діяльності та його результатів. Ті індивіди, хто цінує самовизначення у різних 

сферах життя, доволі часто демонструють не лише інтелектуальну гнучкість і 

самостійність у прийнятті рішень, але й високі показники своєї професійної 

ефективності без додаткових фінансово-матеріальних  стимулів. Представники 

поведінкової економіки Джордж Акерлоф та Рейчел Крентон доводять, що 

ефективність підприємства є вищою тоді, коли робітники поділяють його місію, 

ідентифікують себе із підприємством та його цілями. Здійснюючи аналіз військової 

сфери, Акерлоф наводить розмисли військового генерала, який пояснював свою 

відданість військовим силам не через зиск, а «заради задоволення від того, що ви 

робите щось значуще у житті, заради гордості за те, що ви є частиною унікальної 

організації, яка живе за високими стандартами, а також заради почуття звершення, 

яке виникає унаслідок того, що ми захищаємо нашу націю та її демократичний 

спосіб життя» [10, с. 59; 171, с. 52].  
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Отже, на рівні індивідуальної дії діяльність економічного суб’єкта 

відбувається через  посередництво матеріально-фінансових  стимулів та моральних 

регулятивів. Матеріальні стимули спрямовані на забезпечення максимізації 

власного добробуту та благополуччя. Але ефективність економічної дії буде 

можливою за «сприяння» неекономічних механізмів. І якщо можливість 

економічних інтеракций в принципі забезпечує низка етичних чеснот (чесність, 

порядність, обов'язковість, працьовитість), то прагнення до самореалізації та 

спільного блага економічну дію підсилюють та роблять продуктивнішою. І в 

найкращій спосіб така спрямованість на спільне благо виявляється на мезо- та 

макрорівні економічної діяльності, де агентами постають організації / корпорації. 

Важливим чинником ефективності підприємства постає солідарність його членів, 

яка виникає тоді, коли індивіди усвідомлюють ціннісну значущість цілей 

організації, які зі свого боку є відображенням   спільного блага [153, с. 227-228] 

Всі організації відрізняються за своїми статутними цілями, які є спільними 

для всіх членів цієї організації (автобудівний завод покликаний виробляти та 

продавати авто, університет – продукувати та поширювати знання), та які можуть 

бути самоцінним спільним благом для всіх громадян. Так, авто є необхідним 

елементом транспортної інфраструктури, якою користуються всі, але вона 

складається ще із інших видів транспорту. Знання може бути засобом для 

досягнення певних цілей, але воно має надзвичайну значущість абсолютно для всіх 

членів суспільства. Принципово важливим тут є й те, що всі бізнес-організації 

мають комерційні цілі, а саме – отримання прибутку.  

Отже, спираючись на аналіз цілей бізнес-організацій як економічних 

інститутів, який був здійснений С. Міллером, можна виокремити наступні  

конфігурації цілей підприємств: а) статутна мета, яка є спільним благом для 

певного кола людей (наприклад, розвиток транспортної інфраструктури), б) 

статутна мета є спільним благом для всіх громадян (наприклад, знання), в) 

прибуток як колективне благо для власників та робітників підприємства, за умови, 

що їхні зарплати прив’язані до цього показника [392, с. 279-280]. В деяких 

організаціях такі цілі можуть поєднуватися, в інших деякі цілі можуть випадати. 
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Так, приватний комерційний університет поєднує в собі всі три мети. Державний 

університет, будучи неприбутковою організацією, має лише першу й другу мету. 

Акціонерне товариство, що виробляє авто, поєднує в собі першу й третю ціль. 

Отже, організації покликані продукувати блага, які можуть бути колективним 

благом як спільним благом та колективним благом, яке не є спільним, оскільки має 

партикулярну значущість. Але оскільки не всі організації є орієнтованими на 

прибуток, тому закони ринку не можуть спрацьовувати в регуляції діяльності всіх 

інституційних суб’єктів.  

І якщо брати до розгляду організації, які покликані виробляти спільне благо 

і водночас отримувати прибуток, така комерційна орієнтація може знижувати 

якість спільного блага. Якщо розглянути сучасні реалії України, можна побачити, 

що шоу-бізнес продукує культурне благо, яке здебільшого має не високу культурну 

цінність. Надання іноземцям права вступати до українських ЗВО без вступних 

випробувань за умови контрактного навчання, вартість якого сформована 

ринковими механізмами, призвело до того, що часто освіту отримують особи, які 

не здатні до навчання, що у наслідку призводить до ціннісної нівеляції диплому про 

вищу освіту. Засоби масової інформації, які покликані реалізовувати права 

громадян на обізнаність та бути каналом суспільної комунікації, бути не лише 

розвагою, але й висвітлювати новини, давати розгорнуті коментарі, бути 

«четвертою владою», отримують прибутки не лише від просування комерційної 

продукції та трансляції реклами, але й від різноманітних замовних матеріалів, в 

результаті чого часто надають сумнівної якості медійний продукт, негативно 

впливають на свідомість громадян та їх вибір в приватному і суспільно-

політичному житті, приводячи до жахливих наслідків.  

Такі приклади свідчать про те, що конфігурації цілей організацій можуть 

вибудовуватися на різних взаємозалежностях. Отримання прибутку може бути 

засобом для досягнення спільного блага (комерційні медичні заклади, приватні 

охоронні компанії, які покликані надавати допомогу та сприяти безпеці), або 

виробництво спільного блага може бути засобом для отримання прибутку (шоу-

бізнес, медіа-індустрії). Деякі бізнес-організації можуть отримувати прибутки від 
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виробництва шкідливих благ («антиблаг»), як-от виробництво алкоголю, 

тютюнової продукції, організація азартних ігор. Але незалежно від форм власності 

та орієнтації на прибуток, всі організації прямо чи не прямо виробляють спільне 

благо, хоча б аспекті забезпечення зайнятості, яка дозволяє працюючим на будь-

якому підприємстві забезпечувати свої потреби. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що економічна дія як на індивідуальному, 

так і на інституційному рівні має спільне благо як експліцитну або імпліцитну мету. 

Проте, надати йому змістовне та функціональне визначення було нелегкою 

справою. І тут показовим є іронічний вислів А. Н. Вайтхеда, який наводить Ж. 

Бодрійяр у своєму дослідженні суспільства споживання: «Привабливість Homo 

economicus полягала у тому, що ми точно знали, що він шукав». Звернення до 

численних дискусій в сучасній інституційній економіці, яка є одним із основних 

напрямів сучасного економічного дискурсу,  дозволяє побачити, що предметним 

корелятом спільного блага в економічній практиці є «суспільне благо». Один із 

найяскравіших представників цього напряму економічних досліджень К. Ерроу 

визначає суспільне благо як загальнодоступну позитивну цінність, яка 

узгоджується із моральними цілями суспільства та дозволяє здійснювати 

колективну регуляцію на шляхах досягнення соціальної рівноваги та добробуту 

[330, с. 43-58]. Інший представник інституційної економіки М. Олсон виявляє його 

фундаментальні характеристики – колективний характер споживання суспільних 

благ та неконкурентність цього процесу. Інакше кажучи, із процесу долучення до 

такого суспільного блага ніхто не може бути вилученим [218, с. 24]. Проте 

наслідком таких особливостей суспільного блага є вже згадувана проблема 

«фрірайдерства», коли споживання суспільного блага є відкритим для всіх, то 

виникає проблема його продукування, оскільки втрачається мотивація його 

виробництва. Саме цьому окремі види суспільного блага набувають статусу 

«меріторних благ» – таких благ, некомерційне виробництво яких забезпечується 

державою через їхню надзвичайну значущість для суспільства загалом [153, с. 214-

224; 154, с. 87-90]. 
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Проте коли постає питання того, які блага мають здобути таку державну 

підтримку, як організувати процес їхнього виробництва та упередити різноманітні 

зловживання, виникає потреба обґрунтування таких процедур. Але тут вже виникає 

й питання про форми участі індивідуальних та колективних суб’єктів у таких 

процедурах, оскільки більшість людей немає уявлень про спільне благо, і як 

дотепно помічає А. Рубінштейн, існують цілі спільноти, «які або патологічно не 

розуміють “свого щастя”, або категорично не бажають зізнаватися в ньому» [258, 

с. 79]. Проте, звернення до теорій колективного вибору в соціальних та 

поведінкових науках, а також до контракторної етики, дозволяє побачити варіанти 

таких процедур. 

Колективні преференції та правила, що покликані регулювати економічну 

діяльність в аспекті виробництва та просування суспільних благ, можуть 

визначатися у різний спосіб. По-перше, вибір суспільних благ та нормативне 

оформлення процесів його продукування може відбуватися шляхом прямої участі 

громадян в обговоренні принципів та норм економічної політики. Проте не завжди 

можливо влаштувати  участь всіх громадян у вирішенні нагальних суспільно 

значущих проблем через прагматичні причини [153, с. 225]. І навіть якщо такий 

вибір можливий у вигляді прямого референдуму, в його результаті не завжди буде 

спільне благо. Референдуми в низці європейських ліберально-демократичних країн 

засвідчують проблеми із результатами виборів (зокрема референдум у Великій 

Британії щодо її членства у ЄС). І це підтверджує «теорему Ерроу», згідно з якою 

не можна в одній процедурі досягти низки умов (зв’язок колективних та 

індивідуальних оцінок, незалежність від сторонніх альтернатив, відсутність 

диктатури та суверенітет громадян, сумарна корисність), які могли б сприяти 

досягненню консенсусу щодо предмету вибору [330, c. 47-58]. І хоча Ерроу зробив 

висновки щодо «паралічу демократії», під яким він розуміє «неможливість діяти не 

через бажання бездіяльності, а через нездатність дійти згоди про необхідну дію» 

[330, c. 176] ще у 1963 р., його слова сьогодні мають надзвичайну значущість для 

багатьох країн, України зокрема. 
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По-друге, вибір пріоритетності у виробництві суспільних благ, а також 

обмеження шкоди може відбуватися патерналістським шляхом через рішення 

уряду та органів самоврядування шляхом податкової, антимонопольної, цінової 

політик, формування бюджетів різних рівнів. Зрозуміло, що міра участі держави в 

таких процесах може бути різною. Представники сучасних ліберально-

демократичних економік радше відстоюють позиції «лібертаріанського 

патерналізму», оскільки проект «держави загального добробуту» та його 

різноманітні моделі демонструють свою кризу [275, c. 162-204].   

По-третє, визначення загальних процедур може відбуватися шляхом 

колективного вибору, під яким розуміється низка дій групи суб’єктів, спрямованих 

на їхнє добровільне волевиявлення з метою реалізації конкретних можливостей 

покращення життя [153, с. 224; 154, с. 91]. Звернення до сучасної контракторної 

етики дозволяє побачити низку варіантів. 

Перший варіант представлений широко відомою концепцією суспільного 

договору Дж. Ролза, згідно з якою «принципи, що вільні та розумові особи, 

зацікавлені в плеканні своїх власних інтересів, приймають їх у такий собі 

початковій позиції рівності як такі, що визначають фундаментальні умови їхнього 

осоціальнення. Ці принципи мають регулювати всі подальші домовленості; вони 

точно визначають ті типи соціальної співпраці, в які можна буде заходити, й ті 

форми урядування, що їх можна буде запроваджувати» [256, с. 37].  Ролз конструює  

гіпотетичну ситуацію вибору необхідних принципів суспільного життя, в якій бере 

участь група раціональних, взаємно незацікавлених індивідів, які прагнуть 

максимізувати суспільні блага та є готовими до дотримання чесно обраних 

принципів. Мінімізувати можливі маніпуляції та помилки в процесі вибору має 

«запона незнання», яка забезпечує безпристрасність учасників вибору тим, що вони 

позбавлені знання про своє місце у суспільстві, соціальний статус, власність, 

особисті таланти, здібності та власне уявлення про благо [256, с. 37-38]. І у таких 

умовах люди здатні обрати принципи згідно з правилом максиміну: кращою буде 

та альтернатива, найгірший можливий наслідок якої буде найкращим за інші. У 

такий спосіб раціональні індивіди мають вибрати перший принцип, який вимагає 
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рівності в оцінюванні основних прав та обов’язків, та другий, який стверджує 

справедливість соціальної та економічної нерівності за умови компенсуючих пільг 

для всіх [256, с. 41].  

 Другим варіантом обґрунтування принципів є сучасна контрактуалістська 

етика американського філософа Томаса Скенлона, який стверджує, що  загальні 

принципи можуть знайти моральне виправдання в процедурі «здатності бути 

розумно відкинутими» (the test of reasonable rejectability) [418, с. 153]. Її сутність 

зводиться до того, що учасники обґрунтування мають запропонувати певні 

причини для перевірки висунутих принципів на можливість бути спростованими. 

Далі висловлені аргументи перевіряються тими, з ким з початку не погодилися, щоб 

відхилити їх, і у такий спосіб далі, до остаточної фіксації тих принципів, які вже не 

можна буде відкинути. Отже, в процесі такого взаємного контрактуалістського 

обґрунтування принципів, остаточні норми можуть знайти своє закріплення в 

законі [188, с. 296] . 

Третій варіант сучасної етики суспільного договору пов’язаний із канадсько-

американським філософом Девідом Готьє, який стверджує,  що статусу моральних 

принципів, з яких буде випливати зобов’язання діяти з урахуванням інтересів 

інших та вступати в соціальну кооперацію, будуть такі принципи, що відповідають 

двом умовам. По-перше, вони мають бути безпристрасними. По-друге, слідування 

таким принципам буде вигідним для всіх, навіть для егоїстів, оскільки це призведе 

до власного благополуччя. Обмежуючи своє свавілля низкою принципів 

(«дотримуйся обіцянок», «кажи правду», «не нашкодь» тощо) не лише 

мінімізуються егоїстичні прагнення, але й уможливлюється кооперація та 

функціонування суспільства, тим самим досягаються й спільні цілі, та у підсумку 

всі члени суспільства, навіть егоїсти отримують свою долю спільного блага. 

У співробітництві люди погоджуються із тим, що краще обирати єдину 

спільну стратегію, що призведе до найефективніших результатів, ніж коли кожний 

індивід обирав би свою власну. Отже, такий вибір спільної стратегії може відбутися 

шляхом перемовин між всіма раціональними особами щодо поступок та вигід, в 

якій виявляється, що найкращою стратегією буде та, що відповідає згадуваному 
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вже «принципу максиміну». Отже, в процесі такого обґрунтування принципів 

виявляється, що певні загально прийнятті принципи є взаємовигідними для всіх 

членів суспільства, а переваги соціальної взаємодії залежать від внеску кожного 

учасника в таку дію [364]. 

Із зазначених теорій випливає, що причини консолідуючих дій в економічній 

практиці не можуть походити винятково із приватних інтересів та бажань 

особистого добробуту, вони мають бути суспільними та орієнтованими на інших 

[418, с. 202]. Важливим є й те, що джерело такої належності знаходиться не лише в 

«іншому» із сукупністю його інтересів, а у самому факті згоди з іншими щодо 

загальних принципів. Отже, моральні підстави заходів державної економічної 

політики складаються з нормативно визначених принципів спільного життя 

громадян, які водночас є підставою й для суспільного благополуччя. Тим самим 

пов’язуються індивідуальні та суспільні інтереси та цілі. 

І нарешті, у будь-якому разі зазначені процедури прийняття рішень щодо 

вибору суспільних благ та принципів організації спільної діяльності, спрямованої 

на їх продукування не будуть достатніми без опори на «соціальний капітал», який 

Ф. Фукуяма визначає як «набір неформальних цінностей або норм, які поділяються 

членами групи, та які уможливлюють співробітництво в середині групи» [311, с. 

30]. Окрім цього важливим є й наявність у членів організацій таких чеснот, як-от 

довіра, відданість моральним зобов’язанням, здатність до кооперації та взаємодії.  

Особливої значущості процедурність набуває у великих організаціях та 

корпораціях, в яких, як вже зазначалося, виникають умови до втрати моральної 

мотивації, і навпаки з’являються можливості моральних інверсій та 

нерефлективній участі в масштабних шкодах.  Так, сучасні суспільства потребують 

важку промисловість, нафтопереробні заводи, масштабні будівельні майдани, 

розвинуту транспортну інфраструктуру, аеропорти. Все це сприяє розвитку 

суспільства загалом, а отже є суспільним благом, продукування якого має певні 

незручності та шкоди. Проте наявність суспільної корисності не означає, що всі 

шкоди, що супроводжують виробництво та споживання таких суспільних благ 

зможуть знайти моральне виправдання. 
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   Видатний британський економіст Рональд Коуз наводить численні 

приклади з британської економічної практики, в яких виявляє розбіжності ринкової 

цінності прибутків від виробництва та негативних соціальних видатків, що мають 

негативний вплив на всіх членів соціуму (зокрема, про судовий процес, в якому 

було заборонена діяльність підприємства через шум) [134, с. 110]. Проте інший 

сучасний американський економіст, представник поведінкової економіки Роберт 

Френк припускає, що власником такого підприємства міг би бути працьовитий 

бізнесмен, який забезпечує зайнятість доброчесним робітничим, а шум заважав 

багатим неробам [308, с. 160]. Такі приклади фіксують той факт, що реальне 

економічне життя не є однозначним, а законодавство не може провести чітку межу, 

яка б справедливо поділяла б всіх суб’єктів економічної практики на однозначних 

злодіїв та жертв винятково з позицій економічних наслідків та правових 

регламентів [171, с. 55-56].  

Саме тому розв’язання проблем економічної шкоди перекладається на 

державу, яка має поставати регулятором дій недоброчесних суб’єктів економічної 

діяльності, що продукують суспільне благо та розповсюджують прямо чи 

опосередковано негативні ефекти на сторонніх невинних жертв, що потрапляють 

під радіус такої шкідливої дії. Р. Коуз стверджує, що уряди через примус закону 

мають впроваджувати обмеження для шкідливих дій у різний спосіб: а) через 

встановлення мінімізуючого шкоду обладнання; б) надаючи офіційний дозвіл на 

шкідливу діяльність в чітко встановлених територіальних зонах; в) шляхом повної 

заборони діяльності [134, с. 111]; г) через податкову політику, покликану 

врівноважувати податки та отримані соціальні видатки [134, с. 144]. Проте варто 

вказати на проблеми податкової політики. Хоча податки формують державний 

бюджет та згодом розподіляються на соціальні цілі, і у такий спосіб сприяють 

спільному благу, проте наслідки від впровадження податкової політики, 

спрямованої на врівноваження шкоди, можуть бути неоднозначними. З одного 

боку, підприємцям економічно вигідніше поставити очисні споруди чи 

використовувати електрокари, ніж сплачувати податки за забруднення 

навколишнього середовища. З іншого боку, великі податкові збори дозволять 
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державі збільшувати «національний економічний пиріг» [308, с. 38-41] та 

перерозподіляти державні кошти на підтримку і виробництво інших суспільних 

благ. Деякі європейські країни практикують перерозподіл податків, що отримують 

із «шкідливої діяльності» та виробництва «антиблаг» на підтримку сфери культури. 

Проте перерозподіл не йде на користь тим, хто страждає від шкідливого 

виробництва [171, c. 56-57].  

Втручання держави в економічні процеси можуть також супроводжуватися 

значними витратами на соціальні програми, які мають ризики не лише не привести 

до суспільно значущих наслідків, ба більше, породжувати корупційні спокуси для 

державних службовців. Саме тому низка ліберально-демократичних країн 

демонструє прихильність до лібертаріанства. Проте, незважаючи на риторику 

прибічників мінімальної держави, є незаперечними два факти. По-перше, в світі не 

існує країн, в яких держава не втручається в економіку, проблема полягає не в 

державних службовцях, а в їх залучені до корупційних схем. По-друге, існує 

емпірично доведений зв'язок між ефективними урядами, відсутністю корупції та 

високим рівнем суспільного благополуччя. Звернення до індексів сприйняття 

корупції, які оприлюднює щорічно Transparency International, засвідчує, що 

найменш корупційні країни – Данія, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Фінляндія, 

Швеція, тощо [351] є водночас провідними економіками світу [171, c. 57-58].  

При цьому, як зазначає Ф. Петтіт, розвинена культура громадянськості 

дозволяє громадянам контролювати владу, моніторити доброчесність 

представників законодавчої та виконавчої влади [225, с. 444]. Отже, мета державної 

політики має містити також культивування культури громадянськості, виховання  

добропорядних та доброчесних громадян, які в змозі ототожнювати себе із 

професійними, корпоративними, політичними, національними групами шляхом 

усвідомлення спільності мети та спільних цінностей, а так і спільного блага. 

Повноцінне громадянське життя «передбачає зав’язування відносин та прагнення 

до спільних цілей, які виходять за мотиваційні рамки родини, але ще не потрапили 

під егіду державного примусу. Воно проявляється в ринковій діяльності, у 

створенні клубів та асоціацій, та головним чином, у виникненні суспільних рухів, 
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орієнтованих на той чи той аспект того, що сприймається як публічне благо» [225, 

с. 440] або, інакше кажучи, спільне благо як таке, «що ніхто не зможе досягти для 

себе, якщо воно не досяжне для деяких або для всіх інших» [225, с. 435; 171, с. 58]. 

Критично налаштована громадськість здатна впливати й на поведінку 

недоброчесних економічних суб’єктів. Із 70-х р. ХХ ст. почалися активні процеси 

формування різноманітних екологічних та консьюмеристських рухів, які слугують 

противагою «етично нечутливим» максимізаторам прибутків. Представниками 

громадських рухів висуваються вимоги підприємствам щодо безпеки товарів, 

розкриття споживачам всієї необхідної інформації про вироблені блага, заборони 

використовувати сумнівні маркетингові технології. Отже, громадськість вже 

сьогодні постає дієвою силою, що здатна моральними засобами змінювати 

управлінські процедури в компаніях, нормативно закріплювати етичні цінності, 

норми та принципи в таких документах, як-от кредо, місії, етичні кодекси тощо. 

Такий тиск змушує самі компанії переглядати практику своєї економічної 

діяльності, і у відповідь на такий соціальний запит формувати у своїй структурі 

управління спеціальні органи професійної та корпоративної етики – субінститути, 

які здійснюють цілепокладаючу та контролюючу функції, а саме «етичні комітети», 

«етичні комісії», «департаменти з етики» тощо. І як наслідок, не лише 

мінімізуються можливі шкоди, але й відбувається діалогічне конструювання 

нормативної системи [153, с. 232-237; 186, с. 133-135]. 

В цьому сенсі позитивним знаком в українській політиці є винесення на 

громадське обговорення МОН «Концепції розвитку громадянської освіти» в межах 

реалізації «Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні» (2018 р.). В цьому документі зазначається, що освіта на дошкільному 

рівні має зосереджуватися на усвідомленні дітей своєї належності до спільнот, 

формуванні здатності до спільної діяльності, досягненні спільних цілей. На рівні 

шкільної освіти – формуванні активної громадянської позиції, участі у 

волонтерській діяльності, вмінні результативно працювати в команді. На рівні 

вищої та післядипломної освіти – розвитку самостійності у прийнятті рішень, 

участі в командній роботі та громадській діяльності [234]. І це надає натхнення та 
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віру в те, що наші діти та громадяни будуть мати можливості для розвитку своїх 

моральнісних якостей, які є одним із елементів фундаменту продукування 

спільного блага та суспільних благ [171, c. 54-55].   

 

ВИСНОВКИ ДО 6 РОЗДІЛУ 

В економічній практиці проблематика спільного блага, насамперед, 

пов’язана із цілями економічної політики сучасних ліберально-демократичних 

держав, які зводяться до зростання добробуту та благополуччя громадян.  

Звернення до етико-економічного дискурсу дозволило побачити становлення 

концепту «суспільного благополуччя», який започатковується із міркувань про 

«суспільне щастя» як спільне благо (Л. А. Мураторі, Ж.-Ж. Руссо), та знаходить 

свій сучасний розвиток у різних варіаціях: «лібералізмі загального добробуту» / 

«велферизмі», який мету економіки вбачає у максимізації спільного блага як 

матеріального добробуту, та в «комунітаристському лібералізмі», який нормативно 

приписує максимізацію спільного блага як «суспільного блага» для реалізації 

ідеалу доброго та гідного життя громадян як політичної спільноти. 

Хоча матеріальний добробут може вважатися спільним благом з огляду на те, 

що він є агент-нейтральною, універсальною цінністю, що має значущість для всіх 

(Д. Мізес), однак таке економіцистське тлумачення спільного блага наражається на 

критику. Є всі підстави стверджувати, що ознак «вищої цінності» матеріальний 

добробут набуває лише в певних соціально-політичних умовах; людське життя 

орієнтовано на різні, не лише матеріальні речі; орієнтація на матеріальний 

добробут не породжує моральний обов’язок піклуватися про добробут інших і 

спільний добробут. Отже, спільне благо не може зводитися винятково до добробуту 

як головної мети економічної політики. 

З огляду на це, звернення до сучасних теорій благополуччя, що зростають на 

ґрунті етичного консеквенціалізму, дозволяють побачити важливість різних 

соціокультурних індикаторів доброго життя, які мають братися до уваги у 

визначенні мети економічної діяльності як спільного блага. Виявлено, що 

«евдемоністична економіка благополуччя» (Р. Лейард, Д. Стігліц та ін.) зводить 
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спільне благо до щастя, джерелами якого є матеріально-фінансові речі, так і 

особисті цінності та свободи. Підтвердженням розбіжностей між результатами 

оцінювання фінансового добробуту та індикаторів щастя постають крос-культурні 

дослідження цінностей (Р. Веєнговен, Р. Інглгарт). З’ясовано, що плюралістичні 

теорії «об’єктивних характеристик благополуччя» (Дж. Гелбрейт, М. Нуссбаум, А. 

Сен) спільне благо зводять до об’єктивних характеристик життя (фізичне здоров’я, 

тривалість життя тощо) та можливостей для реалізації повноцінного життя 

(свободи, освіта, гарантія зайнятості, морально легітимні способи збагачення, гідні 

умови праці, автономія працівників та ін.).  

Тому практичним висновком теорій благополуччя є моральна вимога до 

держави створити такі умови, в яких забезпечувався б пороговий рівень 

можливостей для всіх громадян, що буде сприяти як зростанню добробуту, так і 

покращенню якості життя. Отже, в економічній практиці спільне благо 

пов’язується із суспільним благополуччям, складником якого є фінансовий 

добробут, а також із низкою індикаторів якості життя, що містять в собі як 

показники суб’єктивного щастя, так і об’єктивні параметри життя, зокрема 

можливості, які повинна гарантувати держава. 

З’ясовано особливості оцінювання економічної ситуації в державі, яке є 

необхідним для надання експертних оцінок економічній політиці держави та діям 

урядів, а також для прийняття рішень міжнародними організаціями щодо 

міжнародної співпраці та допомоги. Використання показників ВВП дозволяє 

економістам стверджувати, що життя є кращим в тих країнах, де рівень ВВП є 

вищим. Аналіз дискусій між сучасними філософами, політиками та економістами 

(З. Бауман, К. Джефрі, Д. Стігліц, А. Сен, Ж.-П. Футуссі та ін.) дозволив виявити 

проблемність такого показника у вимірюванні суспільного благополуччя як 

сумарного спільного блага через недосконалість методики його вимірювання, 

неврахування соціальної нерівності, ігнорування нематеріальних параметрів 

життя. 

В процесі дослідження було з’ясовано, що теорії суспільного благополуччя в 

оцінюванні рівня добробуту та благополуччя  в країні не подолали низку проблем, 
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пов’язаних із негомогенністю фізичних, соціальних, екологічних параметрів життя 

громадян; несумірністю певних благ; неспівмірністю цілей та способів життя 

громадян з огляду на несумірність їхніх моральних підстав; необхідністю 

ранжування індивідів, що є сумнівним з огляду на моральну рівноцінність 

громадян; нерівнозначністю втрат і надбань в розрахунку сумарного блага. 

Виявлено, що найбільш інформативним та продуктивним показником 

суспільного благополуччя є Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), який є 

стратегічним елементом «концепції розвитку людського потенціалу, створеної на 

ґрунті консеквенціалістського «підходу можливостей». Цей показник містить як 

економічні показники, так і показники здоров’я, доступу до освіти, індекси 

нерівності, уразливості, екології та ін. Такі показники суспільного благополуччя як 

сумарного спільного блага дозволяють визначати стратегії розвитку країн, 

діяльності урядів та функціонування інститутів, координувати зусилля 

міжнародної спільноти щодо подолання соціальної несправедливості та 

покращення якості життя в країнах з низьким рівнем суспільного благополуччя.   

З’ясовані шляхи реалізації суспільного благополуччя як на рівні 

індивідуальної, так і інституційної економічної дії. Звернення до соціально-

філософських досліджень становлення ідей неолібералізму (С. Лаваль, М. Сендел, 

Ф. Фукуяма), а також до робіт з поведінкової економіки (Дж. Акерлоф, С. Боулз, Д. 

Канеман, Р. Крентон та ін.) дозволило стверджувати, що скерована винятково 

економічними мотивами максимізації власних прибутків «людина економічна» є 

теоретичною абстракцією. Реальна економічна практика засвідчує, що 

домінуючою стратегією економічної дії в сучасних суспільствах з розвинутою 

культурою громадянськості є орієнтація на співпрацю та реалізацію суспільно-

значимих цілей. Продемонстровані пояснення мотивації агентів щодо реалізації 

спільного блага. Спільне благо в економічній діяльності здатне реалізуватися 

індивідами завдяки особливостям біологічної природи людини (специфіка 

нейрофізіології), соціокультурним умовам (країни з високим ступенем довіри та 

розвинутою культурою громадянськості), моральній мотивації (потреби в 

співпраці та досягненні вищих цілей на шляхах самореалізації). 
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Виявлено, що цілі прибуткових економічних інститутів (організацій та 

корпорацій) як основних агентів мезо- та макроекономіки, імпліцитно завжди 

мають орієнтацію на спільне благо. Підприємства можуть мати  як статутні цілі 

продукування спільного блага для всіх членів суспільства; виробництво спільного 

блага як колективного блага для певної групи споживачів; орієнтацію на отримання 

прибутку як спільного блага для власників та робітників (С. Міллер). Отже, це дає 

підстави розглядати спільне благо в його предметних конкретизаціях як таке, що 

має значущість для всіх громадян, чи таке, що має значущість для конкретної групи 

– «суспільне благо».  

Зазначено основні характеристики «суспільного блага» як різновиду 

спільного блага – колективність та неконкурентність у його споживанні (М. 

Олсон). З них випливає проблема «фрірайдерства», яка може знайти своє 

вирішення через державну підтримку його виробництва. Звернення до 

обґрунтувань контракторної (контрактуалістської) етики (Д. Готьє, Дж. Ерроу, Дж. 

Ролз, Т. Скенлон) дозволило виявити певні альтернативи у розробці процедур 

колективного вибору вартих державної підтримки суспільно-значимих благ, а 

також норм та принципів, які регламентували б економічні відносини в процесі 

виробництва, просування та споживання таких благ.  

 Виявлено шляхи контролю за процесами виробництва економічних та 

суспільних благ, які можуть породжувати значні соціальні видатки та шкоди. По-

перше, держава шляхом обмежень або податкової політики впливає на 

зловживання економічних суб’єктів. Але негативним ефектом такого втручання 

держави в економіку є корупція. По-друге, особливу значущість має контроль 

громадськості, який є дієвим в країнах з розвинутою культурою громадськості. По-

третє, механізми етизації діяльності можуть існувати на самому підприємстві 

(«етичні кодекси», «етичні комітети» та ін.). Отже, контроль за негативними 

ефектами в процесі виробництва та обігу «суспільних благ» має здійснювати 

підприємство (професійна та корпоративна етика), держава (податкова політика, 

обмеження) та громадськість (оприлюднення негативних фактів, моральний тиск). 
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РОЗДІЛ 7. СПІЛЬНЕ БЛАГО В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ПРАКТИЦІ: 

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОБРОГО ТА ГІДНОГО ЖИТТЯ 

7.1. Інститути соціальної допомоги в реалізації обов’язку турботи про 

спільне благо 

Як вже зазначалося у попередніх розділах спільне благо громадян 

пов’язується не лише із безпекою та добробутом, але й суспільним благополуччям, 

складниками якого є соціальний захист, підтримка здоров’я, гарна екологія, 

широкий доступ до культурних благ та освіти. Тому простором реалізації спільного 

блага є соціокультурна практика в широкому сенсі, під якою розуміється 

інституційна діяльність, спрямована на надання соціальної допомоги, а також 

реалізацію культурні політики, покликаної сприяти виробництву культурних благ 

та розширенню доступу громадян до них. 

В просторі свого приватного життя кожна людина може опинитися в ситуації, 

коли буде допомагати іншому чи мати потребу в допомозі. І тут моральне право в 

отриманні допомоги корелює із моральним обов’язком надати допомогу, і така 

допомога реалізується на засадах взаємності. В просторі інституційних практик є 

різні канали надання спеціалізованої допомоги – соціальна, рятувальна, медична 

служби, служба правопорядку, професійним обов’язком персоналу яких є власне 

надання такої допомоги. У зв’язку із цим виникає ціла низка питань: чи має такий 

інституційний обов’язок моральну основу? Чи припиняється такий обов’язок, коли 

закінчується робочий час професійних рятівників? Яким чином має обиратися 

суб’єкт допомоги,  коли обмеженні ресурси? Чи маємо ми зобов’язання допомоги 

щодо громадян інших країн?  

Сьогодні існує розмаїття інститутів соціального забезпечення та допомоги, 

які  ведуть боротьбу зі злиднями, забезпечують охорону здоров’я, надають 

соціальний захист та опіку літнім, дітям, тим, хто втратив працездатність. Деякі 

інститути надають адресну допомогу у зв’язку із безробіттям, інші – допомогу не 

лише громадянам своєї країни, але й іншим країнам. Джерелами фінансування 

можуть бути обов’язкові платежі підприємств та громадян у фонди соціального 
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страхування, які нараховуються та утримуються із зарплат, або добровільні 

пожертвування фізичних та юридичних осіб. 

Кожна людина усвідомлює можливі об’єктивні загрози своєму життю і, 

будучи платником податків, які перерозподіляються на соціальну сферу, має 

законні очікування отримати якісну та вчасну допомогу у разі потреби. Що дає нам 

підстави бути впевненими в отриманні такої допомоги, коли державні інститути 

неефективно працюють? Можна побачити низку підстав для оптимізму. По-перше, 

певною моральною гарантією має виступати практика моральних обіцянок, які 

дають представники певних професій, коли входять в професійну спільноту. Тут 

варто згадати медиків із клятвою Гіппократа, поліцію, рятувальників, військових, 

які присягають слугувати народу. Хоча більшість службовців не надає моральних 

обіцянок і клятв, це не означає, що тим самим вони знімають з себе обов’язок 

допомоги поза роботою і є готовими до невтручання чи бездіяльності в 

надзвичайних ситуаціях, особливо в країнах, де імплементовані норми Good 

Samaritan law, про які вже йшлося в дисертації, та які переводять моральний 

обов’язок вже в площину юридичного зобов’язання. 

По-друге, є пруденційні причини, які мають стимулювати професіоналів 

здійснювати допомогу, оскільки за виконання інституційних обов’язків фахівці 

отримують матеріальну винагороду. Однак, С. Міллер звертає увагу на те, що 

проблема може виникати у зв’язку із тим, чи має цей професіонал допомагати всім 

рівною мірою, чи йти шляхом вдосконалення своїх навичок щодо найкращої 

реалізації свого професійного потенціалу, але при цьому надаючи цю 

вузькоспеціалізовану кваліфіковану допомогу обмеженому колу нужденних [392, 

с. 78-79]. Чи буде виникати тоді моральний обов’язок надання допомоги тим, кому 

в ній відмовлено? Очевидно, лікар-кардіохірург може зробити обмежену кількість 

високоякісних та тривалих у часі операцій на серці, але при цьому він відмовить 

більшій кількості хворих у нескладних швидких операційних втручаннях. І навряд 

чи тут буде доречною утилітаристська риторика про пріоритет більшості.   

По-третє, певною запорукою отримання якісної та вчасної допомоги постає 

колективна відповідальність, що об’єднує членів інституту соціального захисту 
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навколо спільної мети – здоров’я, безпеки, захисту та благополуччя громадян. І 

саме усвідомлення такої спільної мети як спільного блага для всіх і є тією 

моральною основою, що спонукає членів цих колективів брати на себе не лише 

інституційний професійний, але й моральний обов’язок надавати якісну допомогу. 

І нарешті, в суспільствах, де існує повага до особистості та її прав, саме 

моральні права громадян є тим ціннісним фундаментом, що забезпечує функцію 

соціальної допомоги як спільного блага. Усвідомлення важливості моральних прав, 

які базуються на вітальних потребах людини, спонукає вести боротьбу зі злиднями 

та здійснювати заходи з охорони здоров’я. Вміння цінувати заслуги перед 

суспільством, які вже набули громадяни під час роботи на підприємствах або здатні 

продемонструвати в перспективі, змушує турбуватися про самотніх літніх людей 

та надавати допомогу безробітнім. Повага до праці актуалізує моральне право на 

отримання компенсації шкоди, яку може отримати працююча людина унаслідок 

виробничої травми під час виконання своїх професійних обов’язків. 

Моральні зобов’язання допомагати нужденним не є суто індивідуальним 

зобов’язанням на кшталт одиничного обов’язку врятувати конкретну особу, що 

потрапила в катастрофу. Допомога  людям, які живуть за межею бідності, є 

спільною, колективною моральною відповідальністю. По-перше, це зумовлено 

тим, що боротьба із бідністю є складною, комплексною дією, яка містить різні 

взаємопов’язані колективні дії, які є доволі тривалими у часі (створення зайнятості, 

підняття рівня санітарії та гігієни, забезпечення харчуванням та предметами першої 

необхідності, навчання та освіта). По-друге, акумуляція спільними зусиллями 

великої кількості ресурсів дозволить ефективніше та масштабніше вирішувати ці 

проблеми, ніж адресна допомога, яка здійснить імовірніше паліативну допомогу.  

Всі названі чинники плюс усвідомлення спільної небезпеки породили в нашій 

країні безпрецедентну здатність до самоорганізації громадян для надання спільної 

допомоги тим, хто опинився в біді, яка переживається як спільна біда. Останні роки 

вже стало буденною справою, коли громадянами перераховуються гроші на 

допомогу хворим дітям та важкопораненим бійцям, коли не лише збираються 

кошти на військову амуніцію, але й здійснюється її закупівля, доставка, розподіл. 
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На початку російської агресії українська армія потребувала термінової допомоги 

цивільних громадян, коли тисячі мобілізованих не мали засобів індивідуального 

захисту, а законодавство ЄС та України передбачало тривалу процедуру ввезення 

кевларових касок та бронежилетів. Сотні людей об’єднали свої зусилля: хтось 

перераховував кошти; хтось закупляв захисне спорядження, вироблене за 

стандартами НАТО в європейських країнах; «мурашки» (люди, що мали відкриту 

візу та мешкали у прикордонних районах) на собі несли через кордон по одному 

комплекту амуніції; хтось далі перевозив їх до зони АТО та передавав бійцям ЗСУ 

і Національної гвардії. І часто учасники такої комплексної дії не знали один одного 

особисто, але завдяки їй було врятовано тисячі життів наших громадян [193, с. 205]. 

Отже усвідомлення спільної долі, спільної мети, спільної загрози та повага до 

людської особистості та її гідності дозволили в Україні швидко побудувати 

недержавні інститути соціальної допомоги, які функціонували ефективніше, ніж 

вже існуючі державні установи. Тим самим, громадянське суспільство 

продемонструвало зрілість та почало виконувати функції держави в той час, коли 

сама держава опинилася під загрозою свого існування. 

Доволі показовим є дослідження благодійних організацій та участі громадян 

в благодійних проектах, проведене компаніями Corestone Group і GfK Ukraine. 

Згідно зі звітом, презентованим на початку 2018 р., в Україні офіційно було 

зареєстровано понад 17,7 тисяч благодійних організацій, однак основний 

благодійний бюджет України складають 500-1000 організацій, і лише 89 

організацій відкрили свою податкову звітність [89, с. 5]. Вищою довірою серед 

громадян користуються міжнародні благодійні фонди (зокрема Міжнародний 

комітет червоного Хреста), куди 56% опитуваних здійснюють свої пожертви, та 

українські організації, що допомагають військовим («Повернись живим», Армія 

SOS) [89, с. 50]. В благодійній діяльності задіяно 70% українців, громадяни охоче 

спрямовують свої пожертви на допомогу дітям (сиротам та хворим), армії та 

пораненим бійцям, людям з обмеженими можливостями, малозабезпеченим та 

безпритульним [89, с. 52]. Структура витрат українських благодійних організацій, 

джерелом фінансування яких є не лише кошти громадян, але й пожертви бізнес-
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організацій та міжнародних фондів, містить статті на охорону здоров’я (43%), 

соціальний захист (40%), економічний розвиток громад (7%), допомогу армії (3%), 

розвиток науки та освіти (2%), спорт (2%), культуру і мистецтво (1%) [89, с. 16-41]. 

Але у будь-якому разі впевненість у тому, що гроші дійдуть до адресату, особисте 

знайомство та гострота соціальної проблеми, прозорість у розкритті інформації 

щодо діяльності та звітності є тим чинником, що дозволяє приймати рішення щодо 

перерахування коштів на благодійні цілі в інститути благодійництва [89, с. 9, 51]. 

Отже, коли постає завдання масштабної допомоги, яка передбачає 

довготривалі колективні дії, ефективнішими є саме інституційні дії, які об’єднують 

різноманітні зусилля великої кількості учасників. Однак, численні приклади такої 

колективної дії, спрямованої на допомогу, ще не є свідченням того, що вона має 

однакову зобов’язуючу силу. Якщо порівнювати ступені морального обов’язку, то 

індивідуальний обов’язок врятувати конкретну людину, що потребує термінової 

допомоги, є значно сильнішим за обов’язок інституційної допомоги людині, що має 

можливість почекати. Варто враховувати й різницю в силі морального зобов’язання 

самозабезпечення, допомоги рідній людині, незнайомій людині, яка є членом цієї 

ж спільноти, незнайомцям, з якими взагалі немає прямих контактів та які є членами 

зовсім інших спільнот. Очевидно, принципово важливою тут є сила прихильності 

до жертви, яка потребує допомоги, і чим далі є така людина, тим меншою є сила 

морального зобов’язання по відношенню до неї. Отже, зобов’язуюча сила діє за 

принципом концентрованих кіл – чим далі від благодійника є нужденні, тим їх 

постає більше, але й можливості допомоги зменшуються.  

На відміну від емоційно забарвленої індивідуальної допомоги, інституційна 

допомога базується радше на безпристрасності її учасників, є досить ефективною в 

мінімізації шкоди та максимізації благ, але вона є доволі розмитою в аспекті 

персонального внеску учасників такого процесу в сукупну колективну моральну 

відповідальність. Така відмінність морального зобов’язання корелює із силою 

карного кодексу. Як вже зазначалося, правова система багатьох країн карає за 

ненадання допомоги, коли її потребує людина в смертельній ситуації. Однак, 

правова система не буде карати тих, хто не бере участі в добровільних акціях збору 
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коштів на допомогу хворим чи нужденним. До того ж їх не можливо покарати за 

неучасть в колективних благодійних та волонтерських акціях. Тут чи не єдиним 

регулятором залишається моральний осуд. Але, з іншого боку, правова система 

забезпечує діяльність державних служб допомоги через податковий примус. 

Зобов’язання сплачувати податки є інституційним обов’язком всіх громадян, який 

одночасно є моральним обов’язком, невиконання якого призводить до соціальних 

втрат всіх членів суспільства.  

Соціальна допомога на рівні міжнародної взаємодії набуває ще більшого 

ускладнення. По-перше, тут можна спостерігати підвищення взаємозалежності 

ключових гравців – країн «Великої сімки» (G7), «Великої  двадцятки» (G20), а 

також появу нових агентів – транснаціональних корпорацій, міжнародних 

некомерційних організацій, наднаціональних структур. По-друге, нове звучання 

набуває спільне благо, яке являє собою вже не просто позитивну цінність для 

громадян суспільства, а є спільним надбанням всього людства. Таким спільним 

благом постає екологія (стійкий клімат, озоновий шар, біорізноманіття), 

міжнародна безпека, закон та порядок, ліберальний торговий режим, економічна 

сталість, права людини, знання, інтернет-технології, здоров’я, фінансова та 

економічна стабільність [91, c. 55-56]. По-третє, відсутність стійких механізмів, які 

дозволяли б забезпечувати такі спільні блага, а так, відсутність згоди відносно того, 

як має відбуватися цей процес і хто його має координувати. Це породжує не лише 

питання розподілу витрат на створення таких благ, але й спокусу «фрірайдерства». 

Недарма президент США Дональд Трамп на різноманітних самітах піднімав 

питання непропорційного фінансового навантаження на країни-учасники різних 

міжнародних програм. По-четверте, вищезазначені проблеми радше призводять до 

актуалізації боротьби із «глобальним злом» [91, с. 53-57], оскільки воно має чіткіші 

та конкретні форми, несе реальні загрози благополуччю, а так має суспільний 

резонанс та змушує не лише говорити, але й діяти проти нього, а саме проти 

міжнародної злочинності, тероризму, бідності, нерівності, розповсюдження 

інфекційних хвороб, порушення прав людини, забруднення навколишнього 

середовища.   
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Одним із найбільш дієвих інституційних механізмів міжнародної допомоги є 

Угода Світової організації торгівлі (СОТ), цілями якої є підвищення життєвого 

рівня, забезпечення зайнятості, зростання доходів та попиту, розширення 

виробництва та торгівлі, оптимальне використання ресурсів, забезпечення 

можливості участі країн, що розвиваються, в зростанні міжнародної торгівлі [301]. 

Реалізація загальних та конкретних зобов’язань генеральних угод СОТ (зокрема 

рівні права, прозорість зростання участі країн, що розвиваються) є зоною 

колективної відповідальності, а саме, урядів та опосередковано – громадян країн, 

які обирали ці уряди. І тому передбачається, що члени урядів заможних країн 

усвідомлюють масштаби нужди бідних країн та свою відповідальність за 

мінімізацію шкоди по відношенню до них.  

Проте такі інституційно оформлені рамки міжнародної допомоги не 

усувають загроз змови між урядовцями багатих та бідних країн під тиском лобі 

транснаціональних компаній, які приєднуються до цієї угоди на невигідних умовах 

для національних економік в обмін на певні персональні преференції, які 

отримують члени корумпованих урядів. Приєднання до угод СОТ може мати благу 

мету – упорядкування обігу певних товарів, але, як побічний ефект від погодження 

місцевого законодавства із нормами міжнародного права можуть постраждати інші 

бідні країни. Так, Індія до 2005 р. виробляла велику кількість непатентованих 

аналогів лікарських засобів, які були в сотні разів дешевшими за оригінали, що 

вироблялися в країнах з високим рівнем охорони прав інтелектуальної власності. 

Після приєднання до TRIPS (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності) Індія вимушена була розпочати процедури обов’язкового ліцензування 

препаратів, що призвело до проблем нестачі дешевих медичних засобів в бідних 

країнах, та зокрема в найбідніших країнах Африки, які мають високий рівень 

смертності від різноманітних хворіб, СНІДу зокрема, та який стрімко продовжив 

підвищуватися від цих дій [193, с. 209]. Отже, керуючись благою метою 

упорядкування торгівлі фармацевтичними препаратами шляхом захисту 

інтелектуальних прав виробників механізмами TRIPS, уряди багатих країн СОТ та 
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Індії, фармацевтичні ТНК постали причиною збільшення шкоди найбіднішим 

країнам світу, що звісно накладає на них моральну відповідальність [392, с. 218].  

Але у будь-якому разі подібний приклад не означає, що міжнародні 

наднаціональні інститути є причиною бідності країн третього світу, радше мова йде 

про негативні вторинні ефекти інституційних механізмів гармонізації економік 

світу із міжнародним законодавством. Зрозуміло, основні причини бідності 

зосереджені в інституційних механізмах самої країни, її неефективній економіці, 

яка часто є пов’язаною із корумпованим авторитарним політичним режимом, який 

порушує негативні права своїх громадян, призводячи до абсолютного зубожіння та 

зростання смертності населення. Проте цей факт не знімає обов’язку урядів багатих 

країн сприяти вдосконаленню механізмів міжнародних організацій, які 

мінімізували б порушення негативних прав людей у всьому світі та спонукали б до 

підтримки їх позитивних прав. 

На це є свої моральні причини. Багаті країни сприяють бідності країн 

третього світу тим, що купують природні ресурси (нафту чи газ), які великою 

мірою були вкраденими у народу країни, і у такий спосіб, збагачують авторитарних 

лідерів цих країн. Отже, багаті країни є опосередковано, але морально 

відповідальними за порушення прав громадян цих країн, оскільки непрямо 

сприяють їхній бідності. Отже, багаті країни мусять взяти на себе моральний 

обов’язок допомоги, або принаймні не сприяти порушенню прав людини в цих 

країнах. Як зазначає С. Міллер, утримання від порушення негативних прав 

громадян бідних країн, а саме не чинити шкоду через недосконалість локального 

законодавства чи завдяки зговору із корумпованими та авторитарними місцевими 

урядами (не дискримінувати та не експлуатувати певні групи населення, не 

руйнувати та не виснажувати навколишнє середовище) та зобов’язання 

реалізовувати позитивні права на допомогу дозволить забезпечити належний 

рівень допомоги нужденним, використовуючи інструменти податкової політики в 

економічно заможних країнах [392, с. 211]. Завдяки таким інституційним 

механізмам може мінімізуватися зубожіння та смертність в економічно 
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нерозвинених країнах, в яких на сьогодні проживає в умовах абсолютних злиднів 

біля 40% населення світу. 

Для того, щоб продемонструвати всю складність стану, в яких живуть ці 

люди, екс-президент Всесвітнього банку (1968-1981 р.) Роберт Макнамара ввів в 

обіг поняття «абсолютних злиднів» (absolute poverty), яке означає життя на межі 

існування, коли люди прагнуть вижити в деградованих та жалюгідних обставинах, 

«це стан життя, що характеризується недоїданням, неграмотністю, хворобами, 

жалюгідним оточенням, високою дитячою смертністю та низькою тривалістю 

життя, і не можна вважати, що ці умови є гідними людини» [428, с. 219]. На 

противагу цьому Макнамара використовує поняття «абсолютне багатство» 

(absolute affluence) для позначення значного обсягу доходів, вищих за необхідний 

рівень забезпечення своїх потреб та потреб утриманців [428, с. 221].  І часто 

громадяни країн «золотого мільярду» не лише задовольняють свої бажання, але й 

не беруть до уваги страждання мешканців країн «абсолютних злиднів», які ведуть 

життя за межею людської гідності. Згідно з «Доповіддю про цілі в галузі сталого 

розвитку за 2017 р.», за останні десять років у два з половиною рази зменшилася 

кількість людей, що живе в умовах абсолютних злиднів. Але на 2017 р. залишається 

біля 760 мільйонів людей, що живуть за межею бідності; кількість людей, що 

страждає від нестачі харчування – біля 790 мільйонів; дітей, що в 5 років мають 

недостатню вагу для їхнього віку – біля 52 мільйонів. 63% від всіх, хто живе за 

межею абсолютної бідності та має нестачу їжі, проживають в країнах Південної 

Азії та Африки на південь від Сахари [86, с. 3-4]. 

Отже, така полярність світу може загострювати проблему радикальним 

чином: а чи не слід розглядати таке байдуже ставлення до страждань мільйонів 

людей, що призводять до їхньої смерті, як безмовний дозвіл на їхнє вбивство? 

Австралійсько-американський філософ, яскравий представник сучасного 

утилітаризму Пітер Сінгер вказує на відмінність між активною дією – злодіянням 

та негативною дією – відмовою надати допомогу, що може бути розціненою як 

дозвіл на смертельну шкоду жителів найбідніших країн світу. По-перше, мотивація 

до таких дій є різною. Вбивця чинить злочин, маючи мотиви (злоба, користь, 
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садистичне задоволення, стан афекту через образу, помста та ін.) Людина із 

благополучних країн витрачає кошти на свої потреби, щоб мати задоволення від 

життя, і при цьому ігнорує можливості допомоги нужденним через власний егоїзм, 

байдужість або непоінформованість. По-друге, будь-яка людина свідомо сприймає 

фундаментальну заборону вбивства на відміну від вимоги допомоги, яка не 

сприймається як категорична. Реалізація такого морального обов’язку змушує 

свідомо обмежувати свої бажання та потреби для того, щоб обмежуючись малим, 

здійснювати допомогу нужденним. Але такий спосіб життя потребує доволі 

серйозних моральних зусиль з боку індивіда, навіть певного «морального егоїзму». 

Але якщо до цих міркувань додати утилітаристський розрахунок, то може 

виникнути ситуація втрати мотивації до продуктивної дії, яка давала б гідні доходи, 

які можна було б спрямовувати на споживання. По-третє, якщо є намір та засоби, 

то вбивство буде вірогіднішим, ніж надання або ненадання допомоги. По-четверте,  

вбивство завжди має  чітко ідентифіковану жертву, на відміну від тих людей, яких 

не було гіпотетично врятовано через байдужість та неучасть в доброчинності. По-

п’яте, відповідальність за вбивство є безпосередньою, а злидні та голод – це ті 

страшні явища, які не спричинені тими, хто відмовляється допомагати, отже 

відсутність допомоги не викликає відповідальності за її ненадання [428, с. 224]. 

Хоча можна знайти винятки із цих положень, разом з тим все це дає підстави не 

вважати ігнорування допомоги моральним еквівалентом вбивства. 

Але що тоді має бути підставою для того, щоб все ж таки здійснювати 

допомогу, запобігаючи шкоді? Очевидно, що вимога попередити шкоду може буде 

реалізованою, коли від агента не вимагають жертвувати чимось значущим для 

нього. При цьому важливими є два міркування. По-перше, така постановка питання 

передбачає утилітаристське порівняння того, чим можна і чим не можна 

жертвувати (предмети побуту, дозвілля, освіта дітей та інше) заради допомоги 

третім особам. Однак тут є серйозні проблеми вимірювання «безболісності» втрат 

для себе. Зрозуміло, що навіть в умовах одного суспільства у всіх його членів є своє 

уявлення про базовий рівень потреб. Одні орієнтовані на мінімальні потреби, інші 

– не мислять своє життя без елементів розкоші та статусного споживання. Але 
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навіть якщо убрати крайнощі, залишиться питання: які втрати необхідно брати до 

уваги – відмовити собі у відвідуванні ресторану чи відвідуванні курсів іноземної 

мови? Перше може позбавити людину у забезпеченні потреби спілкування із 

друзями, друге – у саморозвитку. Отже, притаманна утилітаризму проблема 

міжособистісного порівняння не дозволяє обгрунтувати обов’язок допомоги третім 

особам як універсальний обов’язок, що має реалізовуватися рівною мірою на 

адресу всіх нужденних. 

По-друге, якщо постати на нон-консеквенціалістські позиції, варто 

конкретизувати необхідні для допомоги засоби, забороняючи дії, які призводять до 

серйозного порушення прав людини чи кричущої несправедливості. Враховуючи 

ці обставини, кожна людина має не лише миттєво рятувати тих, хто на очах гине 

від катастроф або власної недбалості, але й допомагати тим, хто живе в країнах 

третього світу в умовах абсолютних злиднів, не жертвуючи при цьому чимось 

важливим для себе.  

Однак така вимога може наражатися на низку контраргументів. По-перше, 

Сінгер наголошує на вимозі турботи про себе [428, с. 232]. Як вже зазначалося, 

наша свідомість сприймає як обов’язкову дію таку, що передусім є спрямованою 

на самозабезпечення, допомогу рідним, потім тим, хто потерпає у нас на очах, 

членам спільноти, а далі вже незнайомцям, з якими ми в реальному житті не 

перетинаємося. Отже, обов’язки кровної спорідненості є вищими за громадянські 

чи універсальні обов’язки. Така сила прихильності витікає із специфіки людської 

природи і має біологічне підґрунтя, що доводять антропологи та психологи [83; 

108, с. 97-123]. Людина не може позбавитися прихильностей та бути 

безпристрасною через особливості організації її психічного та інтелектуального 

життя. Інтелект, який є запорукою здатності до абстрагування та універсалізації, а 

так і формулювання універсального обов’язку, не є  єдиною формою рефлексії. 

Надзвичайну значущість у взаємодії має так званий «емоційний інтелект», який не 

лише дозволяє швидко оцінювати ситуацію та приймати рішення, але й 

продукувати мотивацію до допомоги тим, з ким людина безпосередньо взаємодіє 

[68; 309, с. 12-54]. І тому спеціальні обов’язки для нас можуть мати більшу силу, 
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ніж універсальні, і останні можуть бути реалізованими за остаточним принципом, 

після реалізації перших. 

Вимога допомоги незнайомим людям, з якими не має безпосередніх 

контактів, актуалізує проблему «надналежного», про яку вже йшлося в попередніх 

розділах. Такий обов’язок є надзвичайно складним для його реалізації, і є 

можливим хіба що для святих та героїв, і унаслідок висоти такого морального 

стандарту є сумнівним у своїй практичності, оскільки у звичайної людини буде 

відбивати бажання навіть чинити спроби слідувати йому. Якщо прийняти позицію 

відданості ідеї обов’язку надавати допомогу всім нужденним, людина втрачає 

можливості не лише для розвитку своїх талантів, це призводить й до втрати таких 

видів вишуканих занять як опера, висока кухня, гуманітарні науки тощо. А це 

означає не лише втрату повноти життя. Лікар, який безпосередньо рятує людські 

життя, для встановлення душевної рівноваги потребує відпочинку та відвідування 

концерту класичної музики, втратить такі можливості, що буде мати вплив на 

виконання його професійних обов’язків [428, с. 244]. Отже, така проблема 

надналежного має знайти своє розв’язання або в тому, щоб такий обов’язок 

залишити для «святих», або знижувати стандарти вимог для того, щоб вони були в 

змозі реалізуватися. 

 По-друге, права власності дозволяють на свій власний розсуд 

розпоряджатися своїм майном, яке було накопичено чесним шляхом, а отже, 

вимога допомоги не може змушувати здійснювати перерозподіл своїх власних 

благ. Як зазначає Р. Нозік, держава чи будь-які інші інститути не можуть примусово 

зобов’язувати індивіда передавати свої блага на допомогу через податки чи 

обов’язкові платежі, єдиним шляхом тут може бути лише добра воля власника цих 

благ [214, с. 54-57]. Але така постановка питання не знімає проблему нерівного 

розподілу природних багатств між країнами світу. Права власності, що захищають 

багатства представників багатих країн, захищають тих людей, що створили чи 

зібрали свої блага в обставинах певних культур, зокрема завдяки тому, що вони 

народилися в тих країнах світу, які є багатими на ресурси, скажімо на відміну від 

тих, хто народився в пустелі Африки. 
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По-третє, допомога тим, хто живе в злиднях, без кардинальної зміни умов 

їхнього життя в майбутньому призведе до зростання цих злиднів через 

перенаселення. Ю. Суїкканен наводить статистику зростання населення: протягом 

першого тисячоліття нашої ери на нашій планеті мешкало близько 150-300 млн. 

осіб, в 16 столітті відбулося зростання до 500 млн., біля 1 млрд.  –  в ХІХ столітті, 

1,6 млрд – на початку ХХ століття, у 60-х роках ХХ століття – приблизно 3 млрд., 

на початку ХХІ століття – 6 млрд, за прогнозами вчених у 2050-х роках буде 9 млрд. 

мешканців Землі [437, с. 249]. З цього слідує висновок, що враховуючи кількість 

нужденних, яка буде збільшуватися унаслідок зростання їхньої популяції, важко 

зробити допомогу ефективною за умови обмеженості ресурсів. Цю проблему 

пропонують вирішувати шляхом встановлення певного порядку черговості у 

наданні допомоги, на кшталт того, що практикувалося під час Другої світової війни 

у визначенні першочергових груп медичної допомоги. Отже, пропонується 

визначити: а) такі країни, які самостійно можуть впоратися із проблемами, б) 

країни, які не можуть самостійно розв’язати проблеми перенаселення, в) країни, 

яким допомога буде ефективнішою.  

Однак утилітаристські спроби ранжувати різні типи суспільств з позицій 

показників матеріального добробуту як спільного блага для вирішення завдання 

надання допомоги наражаються на проблему, яку Д. Парфіт позначив як 

«суперечливий / неприємний висновок» (Repugnant Conclusion). Якщо розглядати 

спільне благо як сукупність благополуччя та добробуту всіх членів суспільства, то 

можна дійти висновку, що сумарно кращим буде суспільство з найбільшою 

кількістю населення, навіть якщо їхній рівень життя буде нижчим за суспільство, в 

якому мешкає менша кількість людей. Тому, якщо утилітаристська мораль вимагає 

максимізувати сукупне благополуччя та добробут в країні, країна із 

перенаселенням є кращою за рахунок максимальної кількості людей, але за умови, 

що їхнє життя буде вартим, щоб його прожити (their lives are worth living) [403, с. 

388].   

Таку проблему утилітаристського «суперечливого висновку» можна 

подолати, якщо в розрахунок брати показники середнього благополуччя, де до 
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обліку береться не лише кількість людей, але і якість їхнього життя. Однак і такий 

принцип середньої корисності (the average utility principle) має вади свого 

застосування, оскільки суспільство, яке складається із однієї людини, що має 

надзвичайно високий рівень добробуту та благополуччя, буде бажанішим за інші 

види суспільств, члени якого мають різні рівні благополуччя [403, с. 420; 336].    

В  дискусіях навколо проблем бідності та перенаселення  висловлюється й 

така думка, що світова спільнота здатна сьогодні виробляти їжі в необхідному 

обсязі для того, щоб нагодувати всіх, за умови, що багаті країни будуть обмежувати 

переведення харчових продуктів на сміття. Відповідно, ненадання допомоги низці 

країн, навряд чи врегулює зростання популяції шляхом ранньої смертності та 

різноманітних епідемій, і без допомоги через пару десятків років кількість людей, 

що буде жити в умовах абсолютної бідності, буде в рази більше, ніж зараз. Наслідки 

застосування порядку надання, вірніше ненадання допомоги є настільки 

жахливими та деморалізуючими, що навряд чи можна свідомо відстоювати їхню 

перспективність.  

Тому доволі перспективним та переконливим є обґрунтування морального 

обов’язку допомоги суспільствам, які опинилися у скруті під важелем обставин, що 

надає деонтологічна етика. Дж. Ролз у межах «неідеальної теорії справедливості» 

веде мову про моральний обов’язок «облаштованих суспільств» надавати допомогу 

«обтяженим суспільствам» [254], характеристиками яких є відсутність агресії та 

прагнень до експансії, дефіцит культурних та політичних традицій, людських 

ресурсів, матеріально-технічної бази та технологій. І такий обов’язок полягає не в 

матеріально-фінансовій допомозі підвищення рівня добробуту, а в допомозі щодо 

створення справедливих базових інститутів вільного демократичного суспільства, 

громадяни якого після завершення донорської допомоги здатні будуть самостійно 

вести гідне життя. При цьому рівень матеріального добробуту як країн-донорів, так 

і «обтяжених суспільств» може бути різним, ключовим чинником тут постає 

розвиток політичної культури, релігійних та моральних традицій, громадянського 

суспільства, культивація низки чеснот, як-от чесність, підприємливість, 

новаторство та здатність до спільної діяльності [254].  
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 Отже, це все свідчить про те, що ефективнішою є інституційна допомога, що 

здійснюється по лінії урядів країн, та яка пропонує комплекс заходів, зокрема 

заохочення урядів бідних країн до економічних, зокрема сільськогосподарських 

реформ, підвищення ролі освіти, відкриття жінкам доступу до роботи поза 

домогосподарством, впровадження контрацепції [428, с. 240], створення умов, в 

яких культивувалася б повага до прав людини [254]. Всі ці заходи вже допомогли 

низці країн (Бангладеш, Таїланд, Індонезія, Колумбія, Бразилія тощо) розв’язати 

проблеми перенаселення та бідності. Але у будь-якому разі не можна втрачати 

почуття реалізму та розуміти те, що мешканці багатих країн є подібними до тих, 

хто сидить у рятувальних човнах, навколо яких у відкритому морі повно людей, що 

тонуть. І якщо рятувальники будуть брати на борт всіх, човни будуть 

переповненими і всі загинуть [428, с. 236]. 

 

7.2. Державна підтримка культурних інститутів у виробництві 

культурних благ 

Культурні блага, які за М. Олсоном, здебільшого можуть бути класифіковані 

як суспільні блага [218, с. 24], є матеріально-предметним втіленням спільного 

блага, оскільки сприяють соціальному об'єднанню та вдосконаленню спільноти. 

Культурне благо як спільне благо постає джерелом почуття єдності в 

атомізованому світі, є морально-духовною засадою співіснування безлічі 

різноманітних культур завдяки спільності оцінок та сприйняття спільних смислів. 

Відкритий доступ до якісних культурних благ та вільне прилучення до них сприяє 

змінам в індивідуальній та колективній свідомості громадян, підвищує як рівень 

освіченості та естетичної компетенції індивідів, так і загальний рівень культури 

суспільства загалом. Отже, сфера культури робить життя якіснішим, 

повноціннішим та насиченим. В такому сенсі можна казати про моральнісний 

вимір сфери культури як простору доброго життя. 

Так, як приклад діяльності культурного інституту, що виробляє спільне 

благо, можна розглянути музей. Хоча музей сучасного типу, який остаточно був 

сформований в ХІХ столітті, насамперед, був акумуляційним інститутом, що 
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зберігає культурні артефакти, на сьогодні він є поліфункціональним. Художній 

музей для митців є експозиційним простором, в якому демонструються їхні роботи; 

для мистецтвознавців – місцем, в якому зберігаються артефакти культури, що 

являють професійний інтерес для науковців; для музейних співробітників – 

каналом передачі інформації про культуру та мистецтво суспільству; для урбаніста 

– центром культурного туризму та якісного відпочинку; для архітектора – 

архітектурним простором, що має на собі відбиток ціннісно-значущих традицій 

минулого, та є джерелом натхнення для нових архітектурних задумів; для 

економіста – неприбутковим підприємством, в якому відбуваються різні 

господарсько-адміністративні операції [299, с. 60]. 

Музеї виробляють низку благ та послуг, які мають прямі та непрямі 

економічні ефекти: пропонують споживчий досвід, економічна вартість якого 

реалізується через продаж вхідних квитків; продають сувенірну продукцію та 

книги в своїх крамницях; проводять платні лекції та екскурсії; надають приміщення 

в оренду для організації різноманітних заходів; створюють робочі місця та 

наповнюють державний та місцевий бюджет шляхом сплати податків; сприяють 

розвитку комерційних підприємств – ресторанів, готелів, що функціонують поряд 

за рахунок відвідувачів музею (ефект мультиплікативності, про який веде мову Б. 

Фрей [363, с. 391]). Але важливішими є соціальні ефекти функціонування музею, 

які можна кваліфікувати як спільне благо, оскільки вони мають позитивний вплив 

на всіх членів суспільства, навіть на тих, хто безпосередньо не відвідує музеї.  

Відомий фахівець в галузі економіки культури австралійський дослідник 

Девід Тросбі перелічує такі позитивні соціальні ефекти для суспільства: музей 

створює особливе комфортне та дружнє середовище, в якому можна 

насолоджуватися мистецтвом; здійснює вагомий внесок в публічні дискусії про 

мистецтво, культуру та суспільство, тим самим формуючи нові культурні цінності; 

відіграє важливу роль у формуванні культурної ідентичності громадян; надає 

стимули для творчості професійних і непрофесійних митців та дослідників; 

створює та зберігає можливості для майбутніх поколінь відвідувати музеї і 

працювати в них; здійснює просвітницьку діяльність через надання формальних і 
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неформальних освітніх послуг; здійснює зв’язок між культурами, демонструючи 

своїм громадянам артефакти інших культур та цінності власної культури туристам; 

сприяє зростанню наукового знання, яке продукується в процесі науково-дослідної 

діяльності як невід’ємного складника музейної справи [299, с. 63-64]. Отже, все це 

підсилює почуття спільності громадян, яке актуалізується завдяки музею як 

культурному інституту. 

Зрозуміло, що в практиці соціокультурної діяльності виникає безліч проблем, 

які потребують теоретичного осмислення. Оскільки діяльність у сфері культури 

можна визначити як «інституційно оформлений та скерований суспільством процес 

прилучання людини до культури, сутність якого складають створення, 

тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризація, збереження і 

використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення 

культурних потреб громадян» [166, с. 56], ключовим тут постає власне культурне 

благо. Проблематика культурного блага та його цінності постає тією предметною 

площиною, в якій перетинаються дослідження економістів, культурологів, 

соціальних філософів, які вивчають витоки та мотивацію людської діяльності. Але 

оскільки важливо не лише розібратися із наявним станом справ у сфері культури, 

але й знайти найкращий спосіб розгортання її потенціалу, який був би засадою 

доброго та гідного життя всіх громадян, очевидно, що з’являється потреба й в 

долученні етичної складової в дослідження соціокультурної діяльності. 

В економічній теорії цінність блага актуалізується в питаннях його 

корисності та вартості. В культурології цінність постає предметом розгляду у 

зв'язку з оцінюванням значущості культурних благ. Як вже зазначалося у 

попередніх розділах, етика в пошуках відповіді на питання «як правильно жити?» 

фокусується на ціннісному вимір доброго практично-діяльнісного життя, 

складником якого, є зокрема художньо-творча діяльність, освіта, дозвілля, гра 

(плюралістичні теорії благополуччя). Отже, варто докладніше розглянути 

аргументи, що висуваються в межах дослідницьких підходів, предметом яких є 

культурне благо. 
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В історії економічної думки можна простежити два основні підходи до 

трактування природи та сутності цінностей благ. Трудові теорії (А. Сміт, Д. 

Ріккардо, К. Маркс тощо) визначали цінність через сумарну кількість витрат, 

здійснених в процесі виробництва матеріального блага (сума заробітної плати, 

прибутку та ренти, сплачених за природними нормами). Ці теорії підлягали критиці 

в різних аспектах, але в контексті дослідження культурного блага найважливішим 

є те, що вони, по-перше, не враховують доволі широкий спектр чинників, що 

впливають на цінність блага, по-друге, виявляють певну неспроможність в 

поясненні процесів нематеріального виробництва. Так, відомий англійський 

теоретик мистецтва XIX ст. Дж. Рьоскін критикував класичну політичну економію 

за нездатність визначати цінність предметів мистецтва, стверджуючи, що 

внутрішньою цінністю картину або скульптуру наділяє творчий процес, в якому 

розширюються життєві можливості творця, отримується задоволення як митця, так 

і споживача [414, с. хii]. Наприкінці XIX ст. в економічному дискурсі широкого 

поширення набула теорія граничної корисності благ (Ж. Сей, К. Менгер, У. 

Джевонс, Л. Вальрас та ін.), згідно з якою основою цінності блага є не праця, а 

суб'єктивно-психологічна думка споживача щодо корисності такого блага. При 

цьому для визначення корисності особливу важливість мають два чинники: 

рідкість такого блага та ступінь насичення ним. Звідси, чим рідше зустрічається 

певне благо, та чим менше задовольняються потреби індивіда в ньому, тим вищою 

буде його корисність та цінність [155, с. 65]. 

Беручи до уваги серйозні заслуги представників маржиналізму в розвитку 

змісту та методології економічних досліджень, зокрема в систематизації благ та 

видів їхньої корисності, варто відмітити, що всі ці висновки вже були актуалізовані 

на той момент утилітаристською етикою. І як вже було з’ясовано в попередніх 

розділах, ціла низка питань вимірювання та співставлення залишилася 

нерозв’язаною класичним утилітаризмом. І не дивно, що економічна теорія 

маржиналізму не здатна була розв’язати проблеми математичної формалізації, 

кількісного виміру благ та розрахунку загальної корисності через психологізм та 

суб'єктивізм такого підходу.  
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Сьогодні зазначені проблеми набувають особливої актуальності у зв'язку із 

практичною потребою стимулювання процесів виробництва та споживання 

культурних благ, оскільки ці процеси не здатні контролюватися винятково 

ринковими механізмами, та потребують залучення інших механізмів, зокрема 

моральнісних. Але для того, щоб зрозуміти, якою має бути культурна політика, яка 

повинна регулювати такі процеси на рівні держави, варто розібратися спочатку із 

специфікою самого культурного блага, яка зумовлює особливість культурного 

виробництва та споживання, що й дозволить зрозуміти те, якими мають бути кращі 

методи ефективної культурної політики. 

Як відомо, специфіка будь-якого явища розкривається через порівняння із 

певним рівнопорядковим явищем чи феноменом. Отже специфіку культурного 

блага можна виявити через його співставлення із матеріальним благом. Звернення 

до досліджень в галузі «економіки культури» (В. Баумоль, В. Боуен, О. Беннет, А. 

Моль, М. Олсон, Р. Таус, Д. Тросбі, Б. Фрей; О. Долгін, А. Рубінштейн та ін.) та 

«соціології культури» (Е. Дуков, В. Жидков, К. Соколов та ін.) дозволить здійснити 

такий аналіз. 

По-перше, природа будь-якого матеріального блага пов’язана із його 

вітальною необхідністю та корисністю, оскільки такі блага допомагають людині 

пристосовуватися до природного світу, реалізовувати свої вітальні функції та 

здійснювати активно-перетворюючу діяльність. Потреба ж в культурних благах є 

радше екзістенційною і виявляється у тому, що виробництво та споживання 

культурного блага вибудовує персональну картину світу як творця, так і 

реципієнту. Отже, культурне благо пов’язане із продукуванням «екзістенційно 

сповненими станами життя», «сенсонародженням та сенсобудовою» [87, с. 61, 83], 

формуванням кращого способу життя індивідів та соціальних груп, суспільства 

загалом. На відміну від матеріальних благ, споживання яких має межу насичення 

та поріг актуальності, потреба в культурних благах залежить від культурної 

обізнаності реципієнта та соціально-культурних норм суспільства [166, с. 59-60].  

По-друге, цінність матеріального блага залежить від готовності споживача 

платити за нього. Якщо не буде платоспроможного споживача, ринок просто 
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змусить згортати виробництво такого блага. Цінність культурного блага немає 

такої залежності. Певні характеристики культурного блага не можуть знаходити 

вираз у грошовому еквіваленті через їхню неутилітарність, але  водночас вони 

будуть мати привабливість для індивідів та оцінюватися як безцінні. Численні 

культурні заходи є безкоштовними, але їхні учасники відчувають задоволення від 

прилучення до культурних благ. Окрім того, висловлення своєї індивідуальної 

готовності платити за культурне благо може не спрацювати через те, що 

актуалізація цінності певного культурного блага може відбуватися лише в процесі 

колективного досвіду і бути залежною від групи [299, с. 56-57]. Так, для українця 

прослуховування всесвітньо відомої різдвяної пісні «Carol of the Bells» буде 

супроводжуватися особливими переживаннями, відмінними від почуттів 

представників інших культур, оскільки для українця це – переспів «Щедрика», який 

несе свої культурні смисли. 

Британський дослідник інтелектуальної історії Стефан Колліні наводить 

вдалий емпіричний аргумент для доведення внутрішньої цінності культурних 

практик, яка не збігається із прямим економічним результатом: «Якщо скласти 

виручку, створену на Шекспірі – від театральних вистав до серветок, – вона б 

напевно наблизилася б до ВВП маленької країни. Але ніхто не вважає, що 

літературний інтерес і цінність його творів зменшилася б хоч на йоту, якщо б ця 

сума зменшилася б удвічі або зрівнялася б з нулем… Приблизно в цьому сенсі 

можна сказати, що якість гарного критичного дослідження Шекспіра, як і будь-

якого іншого автора, не визначається і не може оцінюватися тим, чи захоче під його 

впливом якійсь телепродюсер зробити програму» [129, с. 142]. Отже, на відміну від 

будь-якого раціонально облаштованого матеріального виробництва, культурне 

виробництво пов’язане із символічним обміном унікальних благ.  

По-третє, французький культуролог А. Моль робить цікаве зауваження: в 

процесі просування культурного блага від його творця до реципієнта не 

відбувається відчуження блага як це буває в обігу матеріальних благ, оскільки 

виникає ефект «регенерації» [198, с. 97]. Творець культурного блага відчужується 

від нього лише в предметному сенсі. Однак його символічний складник (ідеї, 
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смисли, особливе психічне та емоційне налаштування, світосприйняття) 

залишається, «регенерує себе» в свідомості творця. Отже, діяч у сфері культури 

буде завжди мати нематеріальний зиск від просування блага незалежно від його 

вартості [166, с. 60]. 

По-четверте, позитивні ефекти від сприйняття культурних благ (враження, 

переживання, актуалізація естетичного) не є стандартними, і часто їх не можна 

передбачити. Можна мати улюблені художні чи музичні твори, фільми, і при 

кожному наступному читанні, прослуховуванні чи перегляді мати різні враження. 

Важливим є й те, що долучення до культурних благ має дві стадії. Перші ефекти 

виникають на рівні індивідуальної свідомості або колективно. Якщо благо можна 

поділити, воно привласнюється окремими індивідами автономно. Неподільне  

культурне благо привласнюється спільно та в рівній кількості. Вторинним ефектом 

від долучення до спільного блага завжди є якісне покращення соціально-

культурного середовища – відбувається зростання «соціального капіталу», якості 

життя індивідів та розвиток суспільства загалом. Отже, як зазначає А. Рубінштейн, 

культурне благо виявляє ознаки суспільного блага [258, с. 77-92; 166, с. 62]. 

Культурні блага можна кваліфікувати як суспільне благо за формальними та 

змістовними ознаками. Перший важливий момент полягає у тому, що культура 

загалом та низка конкретних культурних благ має формальні характеристики так 

званих суспільних або публічних благ, істотною властивістю яких є колективна 

неконкурентна форма споживання, в якій долучення одного індивіда до блага не 

зменшує можливості інших індивідів та не позбавляє нікого в можливостях 

долучитися до нього [363, с. 391]. Наприклад, користування бібліотечними 

фондами, особливо електронними текстами, перегляд безплатних ТВ-каналів та 

можливості слухати радіо, відкритий доступ до безлічі інтернет-ресурсів, 

отримання насолоди від споглядання культурних пам’яток, культурно-історичних 

ландшафтів та архітектурних шедеврів. Але низка культурних благ має обмеження 

в доступі, наприклад, концертна зала чи музейний простір може вмістити лише 

конкретну кількість бажаючих, хоча діджиталізація аудіо-візуальних продуктів та 

музейних предметів дозволяє долати й такі перепони. Однак такі характеристики 
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культурного блага як суспільного блага зумовлюють появу несанкціонованих 

споживачів – «піратів», які не бажають сплачувати вартість культурних благ, 

зокрема в галузі мережевих комунікацій. І такі властивості культурного блага як 

суспільного блага породжує ефекти «фрірайдерства», які призводять до проблеми 

згортання виробництва культурних благ через втрату стимулів до його 

продукування. 

Отже, виявлена специфіка культурного блага свідчить про неможливість 

використання винятково ринкових механізмів для його продукування та 

просування. Оптимізація виробництва культурних благ певною мірою постає 

можливою завдяки спеціальним адміністративно-організаційним, фінансовим, 

інформаційним механізмам, а також персонал-орієнтованим технологіям, але вони 

будуть дієздатними за умови наявності моральнісного складника. Ефективність 

фандрейзингових кампаній як механізму фінансового забезпечення буде 

можливою за умови актуалізації особливих креативних та морально-вольових 

зусиль її учасників. Знаходження коштів для реалізації таких нових форм 

діяльності як культурні проекти передбачає перебудову організаційної структури 

установ, введення таких структурних елементів як проектні групи. Це дозволяє 

серйозно підвищувати мотивацію персоналу для виконання інноваційних робіт, 

підвищує можливості самореалізації та самоствердження, розвиває лідерські 

якості, що, безумовно, є елементом перфекціоністсько-орієнтованої моральної 

діяльності. Проектні роботи не можливі без залучення до роботи культурних 

інститутів широкого кола осіб, так званих «соціальних партнерів» –  представників 

органів державної влади або місцевого самоврядування, комерційних організацій, 

політиків та волонтерів для максимально ефективного досягнення інноваційних 

соціально-культурних цілей. Але таке соціальне партнерство є можливим лише 

тоді, коли члени суспільства мають мотивацію до співпраці, кооперації, яка 

ґрунтується на взаємній довірі та готовності досягати спільні цілі. Тому сприйняття 

аудиторією інноваційних культурних благ буде можливим тоді, коли для цього 

буде готове суспільство загалом. Для цього запускаються спеціальні освітні 

програми та «соціальний маркетинг», що зрештою в змозі підвищити рівень 
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культурної компетентності членів суспільства. Очевидно, що така практика має 

свідчити про здатність громадян не лише артикулювати спільне благо для всіх 

громадян як етичну цінність, але й демонструвати здатність спільними зусиллями 

досягати його. Все це не може не сприяти розвитку суспільної моралі в її 

змістовному виразі як прагненні до спільних цілей та взаємодопомоги [155, с. 68]. 

Але незважаючи на такий широкий діапазон можливих інструментів, 

культурні інститути здебільшого функціонують в умовах постійного фінансового 

навантаження, коли видатки на створення культурного блага перевищують 

отримані доходи. Така проблема була виявлена В. Баумолем та В. Боуеном в 

процесі дослідження сценічних видів мистецтва, та пізніше була позначена як 

«хвороба цін» (Baumol’s Cost Disease), сутність якої полягає в тому, що в деяких 

сферах культури витрати на виробництво культурних благ зростають швидше, ніж 

ціни на них [373, с. 67]. Така «хвороба цін» пояснюється поширенням масової 

культури, урізноманітненням дозвілля, зростанням домашнього споживання 

культурних благ – через розвиток телебачення, аудіо-відео продукції, 

розповсюдженням комп’ютерних та інформаційних технологій [257, с. 20-22]. 

Окрім цього  в пострадянських країнах з 90-х років ХХ ст. відбувалося послаблення 

адміністративних обмежень в процесі створення та функціонування культурних 

інститутів, які призводили до численних експериментальних, але економічно 

невиправданих проектів. І як зазначає А. Рубінштейн, доволі часто такі проекти для 

збільшення доходів експлуатували сцени насилля, використовували ненормативну 

лексику, ображали моральнісні почуття публіки, тим самим спотворюючи й її 

художні смаки, та породжували «художній дефіцит» [257, с. 56-57]. Інакше кажучи, 

виникає загроза недовиробництва культурних благ, що несе в собі загрозу закриття 

культурних інституцій, стагнації ринку культурних благ, і як наслідок, зростання 

негативних соціальних ефектів. 

 Така проблема в європейських країнах вирішувалася в межах заходів 

культурної політики, в якій істотним гравцем постає держава, яка бере на себе 

зобов’язання підтримки або регулювання соціокультурної діяльності, що 

реалізується акумуляційними інститутами (музеї, бібліотеки, архіви), художніми 
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інститутами (творчі майстерні, об’єднання митців, галереї, виставкові центри), 

інститутами виконавчих мистецтв (театри, філармонії, студії звукозапису, 

кінематографія, концертні установи, цирки), інститутами мистецької освіти, 

інститутами книговидання та продажу книг, інститутами теле- і радіомовлення, 

ЗМІ та IT-індустрії [158, с. 69].  

 Державне втручання у сферу культури починається в практиці королівської 

та аристократичної протекції, які згасали в країнах Європи не одночасно, більш 

тривалий вплив мали в Німеччині та Франції, але в XVII-XVIII ст. таке державне 

втручання існувало частіше у вигляді цензури. Власне урядова підтримка активно 

почала здійснюватися лише в ХІХ ст., коли засновувалися національні музеї, 

галереї, бібліотеки, мистецькі школи, та в першій половині ХХ ст. здобула своєї 

кульмінаційної форми, коли почали засновуватися інститути суспільного теле-

радіомовлення та почали субсидіюватися виконавчі мистецтва, які завжди мали 

приватні джерела фінансування. Зокрема, під час Другої світової війни уряд 

Великої Британії заснував «Раду заохочення музики та мистецтва» (Council for the 

Encouragement of Music and the Аrts), призначення якої полягало в сприянні 

сценічному та виконавчому мистецтву для підтримки морального духу нації під час 

складних випробувань [41, с. 70]. Після війни урядами європейських країн 

створюються різноманітні ради, які сприяли розвитку культурних інститутів.  

Для наступної державної підтримки культури та обґрунтування витрат на 

культурні інститути висловлювалися різні економічні міркування: обіг творів 

мистецтва  здатний створювати великі ринки мистецтва, дохід від яких може бути 

порівняним, наприклад, із обігом ринку автотранспорту; сфера культури здатна 

створювати робочі місця швидше та дешевше, ніж в інших секторах економіки; 

мистецтво може давати високі прибутки суміжним галузям, як-от культурний 

туризм (у Великий Британії третину доходу від туризму становить продаж 

мистецьких творів); наявність культурної інфраструктури сприяє місцевому і 

регіональному розвитку, підсилюючи перспективи зростання вартості нерухомості 

в цих містах [41, с. 73-75]. Такі міркування підкріплювалися й різноманітними 

емпіричними дослідженнями. Доволі показовим може бути приклад замка 
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Нойшванштайн, побудованого королем Баварії Людвігом ІІ, якого було 

відсторонено від влади за витрату 6 мільйонів золотих марок із королівської 

скарбниці на будівництво, що й постало підставою оголосити про безумство 

короля. Але сьогодні це важкодоступне місце відвідує понад 1,8 мільйонів осіб на 

рік, витрачаючи лише на відвідування замку (не враховуючи витрат на ресторани, 

готелі, транспорт, сувеніри) біля 45 мільйонів євро щорічно. Цей приклад 

красномовно свідчить про надзвичайно вдалі інвестиції в культуру, які мають 

довготривалу фінансову перспективу, та формування привабливого образу Баварії 

[1]. 

В повоєнні роки в світі склалися різні типи участі держави у фінансуванні та 

підтримці культурних інститутів. В низці європейських країн (Франція, 

пострадянські країни, Україна) власником більшості культурних інститутів є 

держава (регіональні або місцеві громади), яка здійснює пряме управління та 

фінансування за рахунок державного або місцевого бюджетів, а доходи від власної 

соціокультурної діяльності повертаються у відповідні бюджети та надалі 

перерозподіляються і повертаються в ті самі організації культури. Низка інших 

країн (США, Японія) має іншу модель участі держави в культурному виробництві, 

яка не є власником культурних інститутів, але її роль полягає в створенні таких 

умов, які сприяють здійсненню благодійних внесків від приватних та юридичних 

осіб в некомерційні приватні культурні інститути. Тут важливу роль відіграє 

податкова політика та потужні культурні традиції філантропії, громадянської 

участі в спільних справах. Третя модель участі держави здійснюється за принципом 

«витягнутої руки», коли фінансування відбувається через спеціальні культурні 

фонди, які являють собою некомерційні благодійні організації, що акумулюють 

отримані із державного бюджету кошти і благодійні внески від всіх охочих та 

розподіляють їх на конкурсній основі між культурними інститутами. Така 

культурна політика реалізується у Великій Британії, Новій Зеландії, Австралії, 

Ірландії, на пострадянському просторі за схожою моделлю починають здійснювати 

фінансування в країнах Балтії та в Україні через новостворений у 2017 р. 

Український культурний фонд [303]. 
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Однак із кінця ХХ ст. в більшості європейських країн був обраний курс на 

зменшення бюджетних видатків, і як наслідок, відбулося скорочення державного 

фінансування культурних інститутів. Після фінансової кризи 2008-2009 р. гостро 

постало питання державної підтримки в багатьох країнах світу. І враховуючи те, 

що надзвичайно важко розрахувати економічні ефекти від діяльності у сфері 

культури, виникла потреба у пошуках нових теоретичних засад, які були б 

спроможні обґрунтувати необхідність державного патерналізму у сфері культури. 

І тут соціальна етика може запропонувати аргументи, пов’язані із спільним благом, 

спираючись на дослідження, які виникали в суміжній дослідницькій галузі – 

економіці культури. 

Отже, окрім економічних міркувань можна висловити міркування 

моральнісного ґатунку на користь «м’якого» державного патерналізму: сфера 

культури потребує підтримки з боку держави і суспільства, тому що цілі 

культурних інститутів є моральнісними цілями, оскільки слугують цілям 

суспільства, здійснюють цивілізуючу місію [41, с. 78-80]. 

Низка етичних аргументів пов’язуються із надзвичайною значущістю 

культурних благ для тих, хто прямо або опосередковано долучений до них, які 

висловив консеквенціалістськи орієнтований провідний сучасний дослідник в 

галузі економіки щастя та економіки культури, швейцарський професор Бруно 

Фрей. По-перше, культурне благо має не лише актуальну цінність, але й опціонну 

цінність (option value) – громадяни цінують можливості отримувати задоволення 

від культурних благ не лише тут і сьогодні, але й в перспективі майбутнього. По-

друге, благо має екзістенційну цінність (existence value) – громадяни цінують сферу 

культури за сам факт її існування, незалежно від того, чи будуть вони дотичними 

до діяльності культурних інститутів. По-третє, культурне благо має цінність, яка 

заповідається майбутнім поколінням (bequest value), а так, громадяни цінують те, 

що їхні нащадки зможуть отримувати задоволення від долучення до сфери 

культури. По-четверте, культурне благо має цінність, яка дозволяє відчувати 

національну гордість та соціальну згуртованість (prestige value), оскільки 

громадянин відчуває задоволення від того, що сам є частиною самобутньої 
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культури, яка може захоплювати зацікавлених із всіх кутків світу. Такі національні 

культурні інститути як національні музеї, бібліотеки, театри формують 

національну ідентичність, і через їхнє посередництво громадянин відчуває свою 

належність до національної культури та усвідомлює себе як члена суспільства. По-

п’яте, культурне благо має просвітницьку цінність (educational value), оскільки 

громадяни усвідомлюють, що культурні інститути підвищують та розширюють 

культурний рівень не лише тих, хто їх відвідує, але й суспільства загалом, оскільки 

сприяють розвитку людського потенціалу та покращенню якості життя [363, с. 

391]. 

Додаткові аргументи можна знайти, якщо звернутися до концепції 

меріторних благ (merit goods), згідно з якою держава має стимулювати 

виробництво тих благ, які мають внутрішню цінність, та які є нормативно 

правильними й бажаними для суспільства, та виробництво яких відстає від попиту. 

Засновник концепції меріторних благ  Річард Масгрейв окреслює чотири ситуації, 

коли може виникати потреба в таких благах: а) патологічні випадки, коли 

суспільство бажає захистити недостатньо інформованих чи розумово 

неповноцінних індивідів від прийняття неправильних рішень через невірну оцінку 

благ; б) ситуації «слабоволля Одисея», коли держава мусить протистояти 

неправильним рішенням громадян; в) ситуації, коли виникає потреба у 

перерозподілі благ для забезпечення нужденних членів суспільства; г) ситуації, в 

яких виявляються колективні потреби суспільства у збереженні своїх норм, 

цінностей, культурної спадщини [258, с. 295-300]. Ці ситуації виявляються в сфері 

культури: по-перше, коли громадяни потребують більшої обізнаності, тому 

держава має здійснювати підтримку тих закладів, що здійснюють культурне 

просвітництво, розвивають естетичний смак, тим самим підвищують загальний 

культурний рівень суспільства. По-друге, держава має здійснювати певні 

обмеження контенту в книго-теле-кіновиробництві, які культивують небезпечні 

для громадян сенси. По-третє, держава має субсидіювати незаможних громадян для 

відвідування культурних інституцій, надаючи безкоштовні квитки на вистави, 

концерти, культурні події. По-четверте, збереження культурно-історичних 
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пам’яток, повага до національних свят та традицій, підтримка мистецтва є 

елементом збереження національної культури та зміцнення суспільства [201, с. 

107-108]. 

І, нарешті, аргументацію на користь державного патерналізму у сфері 

культури можна виявити й в концепціях патронатних благ (protected goods), яка у 

перше з’являється в працях представників німецької політичної економії ХІХ ст. 

(К. Менгер, А. Шаффле, К. Шмідт). Втручання держави у сферу виробництва 

культурних благ пояснюється з огляду на те, що держава позиціонує себе як носія 

довготривалих суспільних інтересів загалом. І з огляду на це, держава мусить 

підтримувати продукування тих культурних благ, що мають соціальну корисність 

[201, с. 109-111], водночас збільшення бажаючих отримати такі патронатні блага 

не призведе до зростання їхньої собівартості, як зазначає український дослідник О. 

Длугопольський [81, с. 73]. Зворотними до патронатних благ є «антиблага» (bad 

goods), які держава покликана адміністративно забороняти та створювати 

атмосферу суспільного осуду, оскільки вони, по-перше, завдають шкоди тим, хто 

їх споживає, не усвідомлюючи їхні негативні ефекти, що відчуваються не одразу, 

на відміну від миттєвого задоволення. По-друге, від таких благ страждають «треті 

особи» – рідні, близькі, або взагалі сторонні особи, які вступають у взаємодію із 

споживачами «антиблаг» [81, с. 70-71]. До таких «антиблаг» відносяться 

виробництво та споживання наркотиків, азартні ігри, порно-індустрія, проституція.  

Державний патронат над певними благами може бути опосередковано 

пов’язаним з регулятивною політикою держави в продукуванні та обігу 

«антиблаг». Так, в деяких країнах є часткова криміналізація або жорсткий контроль 

над виробництвом та обігом наркотичних засобів, алкоголю та тютюнових виробів, 

азартних ігор. Водночас продаж цих товарів та послуг обкладається високими 

податками та акцизами, які надалі йдуть на фінансування сфери культури, а саме 

на виробництво патронатних благ. Так, в Норвегії, Фінляндії, Ірландії 

фінансування культури прив’язано до відсотків від діяльності лотерей та 

спортивних тоталізаторів [2, с. 143], в Литві – азартних ігор, алкоголю та тютюну. 

І це призводить до дивної колізії: сфера культури, яка покликана створити 
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альтернативний позитивний спосіб життя для громадян, які споживають 

«антиблага», є зацікавленою в тому, щоб споживання «антиблаг» збільшувалося, 

тим самим приносячи культурі більший відсоток фінансування. 

Отже, зазначені характеристики культурного блага мають засвідчити 

цінність та значення сфери культури як такої, що сама є спільним благом та 

продукує спільне благо. А так, держава має підтримувати сферу культури через 

здійснення фінансування виробництва певних культурних благ та надання 

широкого доступу громадянам до культурних благ, а також сприяти забезпеченню 

рівних прав громадян як в процесі культурного виробництва, так і споживання, тим 

самим здійснюючи соціальні інвестиції в суспільне благополуччя. 

 

7.3. Спільне благо як розвиток знання і виховання громадян: 

трансформації цілей та цінностей інституту вищої освіти 

Сьогодні освітньо-наукова діяльність є однією із найважливіших 

інституційно оформлених галузей духовного виробництва, що продукує спільне 

благо. Спільне благо знаходить своє предметне втілення в «освітніх послугах», які 

є сукупністю педагогічної, наукової, виховної, організаційно-адміністративної 

діяльності, що здійснюється для задоволення освітніх потреб окремих індивідів та 

всього суспільства загалом [114, с. 83-90]. Хоча кожний індивід отримує освіту 

індивідуально, і формування свідомої освіченої особистості є первинним ефектом 

від входження в освітній процес, з’являється й вторинний соціальний ефект –

відбувається інтелектуальний та культурний розвиток всього суспільства. Отже, 

освітні інститути продукують для суспільства необхідний елемент його добробуту 

та благополуччя.  

Університет як освітній інститут, покликаний об’єднувати зусилля 

інтелектуалів для формування знань, уявлень про упорядкованість світу та передачі 

інтелектуального досвіду наступним поколінням, веде свій родовід з ХІ-ХІІ ст. Як 

зазначає відомий медієвіст Ж. Ле Гофф, середньовічний університет з’явився в 

результаті об’єднання шкіл за зразком ремісницьких корпорацій в контексті 

загальноєвропейських процесів становлення торговельної праці, «школи за своєю 
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суттю  були майстернями, звідки експортувалися ідеї на кшталт товарів. На 

міському будівництві професор у своєму прагненні виробництва був подібним до 

ремісника та купця» [138, с. 54]. Отже, у своєму первинному значенні університет 

був корпорацією – спільнотою викладачів та студентів (universitas magistrorum et 

scolarium), яка  формувалися за двома моделями – паризькою, в якій викладачі та 

студенти були єдиною спільнотою, та болонською, в яку входили лише студенти 

[139, с. 186]. Але водночас такі корпорації були інтернаціональними, оскільки 

наука не знає кордонів, і викладачі не були обмежені стінами свого місця у 

викладанні [138, с. 64]. 

Париж впровадив форму організації університету, яку пізніше запозичили із 

варіантами Болонья та Оксфорд. Університет у своїй структурі мав три вищих 

факультети (теологічний, декретний або канонічного права, медичний) та нижчий, 

більш масовий факультет мистецтв, на якому вивчали граматику, риторику, 

діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Кожний факультет 

керувався титулярними викладачами під головуванням декана. Факультет 

мистецтв поділявся на чотири нації (певні земляцтва, у склад яких входили 

викладачі та студенти, наприклад, в паризькому університеті було чотири нації – 

французька, пікардійська, нормандська, англійська), які були підконтрольними 

прокураторам, над якими в управлінській ієрархії знаходився ректор. Вищим 

органом управління, що опікувався проблемами всіх факультетів, була генеральна 

асамблея, яку із кінця ХІІІ ст. очолював ректор, до відповідальності якого входили 

й фінансові питання. Оскільки факультети не мали спільних будівель, генеральна 

асамблея збиралася в храмі чи в монастирі [138, с. 65-67]. 

Певний час університети виборювали свою незалежність через протистояння 

з церквою та світською владою, і в ХІІІ ст. завдяки єдності та рішучості своєї 

корпорації університети здобули три основні привілеї: юридичну автономію із 

правом звернення до папи, право страйків та монополію на присвоєння 

університетських ступенів. Церковна та світська влада вимушені були йти на 

поступки, оскільки бачили як економічні, так і політико-управлінські зиски для 

церкви та держави від функціонування цього інституту [138, с. 61]. 
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Університети утримувалися за рахунок оплати за лекції та іспити, яка 

вносилася студентами. Деякі студенти навчалися безкоштовно: для допомоги 

талановитим та працьовитим студентам, які мали проблеми із забезпеченням, 

благодійники створювали та субсидіювали спеціальні будинки для безплатного 

проживання та харчування [139, с. 192-193]. Але поступово кількість таких осіб 

зменшувалася, тим самим закривалися можливості отримання освіти незаможними 

особами. Водночас професори отримували додаткові можливості для 

комерціалізації своєї діяльності: викладачі запозичували власні кошти студентам в 

заклад їхніх підручників, займалися книготоргівлею, користувалися привілеями 

надавати безплатну освіту своїм дітям. Зростання доходів дозволило професурі 

символізувати свій престиж за допомогою коштовних аксесуарів, дорогого одягу, 

зброї, розкішних будинків та витончених свят під час захисту докторських. 

Водночас спільні бенкети та свята, ініціації мали моральнісну значущість, оскільки 

сприяли об’єднанню членів корпорації та стверджували солідарність інтелектуалів. 

В пізньому середньовіччі власник докторського титулу зрівнюється в 

статусах із лицарем, що  свідчило про певну аристократизацію університетів, наука 

перетворювалася на інструмент влади, втрачала свою безкорисну мету [138, с. 73-

74, 112-117]. Але одночасно університет був інструментом демократизації 

суспільства, оскільки для здобуття докторського титулу необхідно було докладати 

надзвичайні власні зусилля, такий високий статус був результатом власних заслуг, 

а не шляхетного походження. 

Майже в такому незмінному вигляді університет існував до початку ХІХ ст. 

Викладання означало передачу сталого знання, засвоєння якого було механічним. 

Пріоритетність та цілі знання визначалися урядом країни, який керувався 

уявленнями про те, яке знання ефективніше допоможе уряду впливати на народ. 

Отже, урядами санкціонувалися для публічного викладання лише ті вчення, які 

відповідали цілям державного керівництва. Ще за часів І. Канта цілі університету 

визначалися наступним чином: «Спочатку вічне благополуччя кожного, далі 

громадянське благополуччя [кожного] як члена суспільства, і, нарешті, фізичне 

благополуччя (жити довго і бути здоровим). За допомогою публічного повчання 
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щодо вічного благополуччя уряд може набути надзвичайного впливу на заповітні 

думки, потаємні бажання підданих, вгадуючи перші та направляючи другі. За 

допомогою прилюдних повчань щодо громадянського  благополуччя уряд може 

тримати зовнішню поведінку підданих в шорах публічних законів. Фізичним 

благополуччям уряд може забезпечити для себе існування сильного та численного 

народу, придатного для [здійснення] його намірів» [121, с. 54-55]. 

Саме цим й обґрунтовувалася ієрархічна структура університету, яка 

складалася із вищих факультетів – теологічного, юридичного та медичного, та 

нижчого – філософського. При цьому лише філософський факультет був вільним 

та незалежним від вказівок уряду щодо викладання вчень, які мислилися істинними 

згідно із законодавством розуму, а не уряду [121, с. 69-70]. Філософський 

факультет містив всі галузі знання (все те, що сьогодні є гуманітарним, 

природничим та математичним знанням) та претендував на критичну перевірку 

істинності всіх вчень, зокрема, що викладалися на вищих факультетах [121, с. 70-

71].  

Факультети певною мірою змагалися за вплив на народ, з огляду на те, хто 

краще буде сприяти його благу. Але оскільки сам народ розглядав своє благо в 

тривіальних речах – фізичній насолоді тривалим життям, гарантії власності, що 

надавалася б законами, та в бажанні блаженства після смерті, йому не потрібні були 

теоретичні міркування, народ був готовим сліпо слідувати наказам не вчених, а 

практиків – лікарів, юристів, священиків. Філософський факультет, за визначенням 

Канта, будучи відданим свободі, пояснював те, що може та мусить робити кожна 

людина сама, без вказівок сторонніх: «Жити чесно, не з ким не чинити 

несправедливо, бути помірним у насолоді, терплячим у хворобі і передусім 

розраховувати на самодопомогу організму» [121, с. 74]. Отже, за Кантом, 

призначення філософського факультету полягало в розробці цілісної та 

несуперечливої системи моральних та правових норм, яка дозволяла б рухатися 

людству до кращого майбутнього, мінімізуючи агресію та наближаючись до миру 

[121, с.220].   
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Отже, на початку ХІХ ст. в Європі університети продовжували своє 

функціонування за зразком середньовічного освітнього інституту, будучи 

«мануфактурою чиновників» та «фабрикою рекрутування» (Г. Шнедельбах) [325, 

с. 4], в якому викладання та дослідження були роз’єднаними інституційно, де 

останні виносилися за межі університету. В британських університетах (Оксфорд, 

Кембридж) викладанням займалася аристократична еліта під керівництвом церкви, 

а наукові дослідження здійснювалися в іншому інституті – Лондонському 

королівському товаристві з розвитку знань про природу.  У Франції 22 університети 

були понижені у статусі до спеціальних шкіл під керівництвом «Імператорського 

університету», призначення якого полягало у централізованому публічному 

навчанні, а дослідження здійснювалися у Французькій академії наук.  

В цей час, у 1808 р. в Німеччині відбулася реформа вищої освіти, яка призвела 

до появи університету нового, сучасного типу – Гумбольдт-університету, який до 

60-х років ХХ ст. являв собою основну інституційну форму вищої освіти. 

Основними принципами такого університету постала академічна свобода з 

одночасною відповідальністю перед державою та суспільством; єдність навчання 

та дослідження [325, с. 2, 4]; служіння «чистій» ідеї науки, а не професійне 

навчання; єдність всіх наук, що забезпечувалася філософським факультетом 

завдяки самостійності мислення; моральнісний вплив на особистість [402, с.184]. 

Єдність дослідження та викладання гарантувалася університетським викладачем-

дослідником, свободою вибору лекцій, семінарами як формою занять та зв’язком із 

академіями наук й дослідницькими інститутами [325, с. 6]. Отже, як зазначав сам 

реформатор системи вищої освіти Вільгельм Крістіан Гумбольдт, сутність 

університету полягала в тому, «щоб поєднати під своїм керівництвом […] 

об’єктивну науку із суб’єктивною освітою» [71, с. 5], яка одночасно є духовною та 

моральнісною діяльністю, що «може розвиватися лише тільки як взаємодія – не 

лише для того, щоб один доповнював те, що не вистачає іншому, але й з тим, щоб 

успішна діяльність одного надихала інших, і щоб всім стала видною та всезагальна 

одвічна сила, яка в окремих особистостях проявляється лише зрідка або сяє 

відображеним світлом» [71, с. 5]. Отже, ідеал нового університету був пов’язаний 
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із образом становлення самостійного індивіда, який на своєму освітньому шляху 

досягав моральнісної досконалості [325, с. 10].  

І ХХ ст. засвідчило високі позитивні результати функціонування 

гумбольдтівського університету, які зі свого боку були пов’язані із його 

елітарністю. Але у другій половині ХХ ст. через низку причин, зокрема в світлі 

загальних процесів демократизації та лібералізації суспільств, у зв’язку із 

потребами зростаючої економіки у вузькоспеціалізованих фахівцях відбувається 

стрімке зростання кількості студентства, що призвело до появи так званого 

«масового університету», орієнтованого здебільшого на професійну підготовку.   

В останні десятиліття, коли в багатьох країнах світу навчання в університетах 

стало платним, яке з кожним роком демонструє тенденцію до збільшення своєї 

вартості, почалися активні дискусії щодо призначення університетів, в яких 

університети критикують за культивування непотрібних досліджень, зарозумілість, 

відірваність від практики, даремне використання бюджетних коштів. І тут можна 

побачити серйозну проблему, яку дотепно помітив С. Колліні: «Хоча університети 

є доволі успішними у виробництві нових форм розуміння, вони не завжди є 

гарними в поясненні того, чим саме вони займаються» [129, с. 127]. З одного боку, 

в самопрезентаціях академічної спільноти щодо цілей її діяльності спостерігається 

тенденція до використання різноманітних кліше на кшталт «засівати розумне, 

добре, вічне» та «пошуку істини», з іншого боку, відбувається самовиправдання 

внеском в розвиток економіки та зростання ВВП завдяки здійсненим науковим 

дослідженням. Оскільки більшість університетів у своєму фінансуванні залежать 

від державного бюджету, уряди, з свого боку, вимагають від університетів 

виробництво прибуткових технологій та забезпечення підготовки необхідних 

професіоналів для актуального ринку праці. 

Такі процеси призвели до того, що в країнах Європи, Великої Британії, 

Австралії, Нової Зеландії, США виявилася тенденція на впровадження в освітній 

процес управлінської моделі американських бізнес-шкіл та університетів Ліги 

плюща, які історично не були пов’язані із державною політикою. Із 80-х р. ХХ ст. 

організація освітнього процесу на кшталт бізнес-корпорації постала елементом 
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нової адміністративної політики, яка активно просувається урядами європейських 

країн. Університети, що навчали вдумливості та творчості, почали 

перетворюватися на бізнес-підприємство, яке мусить миттєво реагувати на 

коливання ринків праці та зміни в уподобаннях споживацьких ринків, на повороти 

в політичній кон’юнктурі та в громадській думці [34, c. 165-166]. Отже, від 

університетів чекають конкурентоспроможності та економічної ефективності, 

здатності не лише забезпечувати себе без державної допомоги, але й приносити 

прибутки. В різних джерелах зазначаються дані про обсяги міжнародного ринку 

вищої освіти, які обчислюються сотнями мільярдів доларів, сотнями мільйонів 

студентів [366], що мало б засвідчити те, що сучасна вища освіта є перспективним 

сектором торгівлі освітніми послугами.    

Однак такі спроби трансформації системи вищої освіти наражаються на 

критику з боку інтелектуалів. По-перше, віра в те, що застосування ринкових 

методів, які покликані перетворити університети на ефективні та економічно 

успішні бізнес-корпорації, стратегічно є сумнівною. Збільшення кількості 

студентів-контрактників тактично може привести до зростання доходів 

університету, але в тривалішій перспективі це може призвести до корозії освітніх 

стандартів, оскільки буде знижуватися науково-дослідний складник академічної 

діяльності. С. Міллер звертає увагу на те, що орієнтація винятково на реалізацію 

наукових проектів, які замовляє на комерційній основі бізнес, здатна приносити 

доходи університету та вирішувати короткострокові економічні цілі, але це може 

означати стагнацію та навіть загибель фундаментальних та гуманітарних наук, які 

не можуть швидко й обов’язково практично реалізовувати свої результати на 

відміну від прикладних наук [392, с. 227]. Адже швидкі результати досягаються в 

простих процесах, фундаментальні знання, нові теорії не можуть розвиватися 

поспіхом і не призначені для стрімкого засвоєння на відміну від прикладних 

технологій. 

По-друге, такі нові реалії університету призводять до того, що викладачі, в 

минулому автономні дослідники, які були покликані працювати заради 

виробництва знання як спільного блага, вимушено перетворюються на 
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комерсантів, націлених на просування практичного та ринково-конкурентного 

продукту, здобутого в результаті дослідження «прибуткових тем», а студенти  –  на 

споживачів «освітніх супермаркетів», які купують можливості для своєї кар’єри, на 

що вказує Дж. Вільямс [453, с. 742-751]. Націлена на економічне зростання освіта 

вимагає виробляти у студентів технічні навички, шаблонність мислення для того, 

щоб бути ідеальним об’єктом маніпуляції, та самому вміти об’єктивувати 

оточуючих людей в процесі управління. Така вузькоспеціалізована освіта 

залишається глухою до ідей рівного доступу до освіти та професійних посад, 

критичних розмислів про соціальний устрій та соціальну структуру, соціальну 

справедливість та нерівність. Отже, така освіта здатна підсилювати шкоди ринкової 

економіки, культивуючи жадібність, тупість, покірність, всі ті спускові механізми 

інституційного зла, про які вже йшлося в попередніх розділах. Отже, як влучно 

помітив литовський філософ Л. Донскіс, такий новий «академічний капіталізм без 

свободи», є ціною «масової вищої освіти в масовій демократії та масовому 

суспільстві» [34, 166-167]. 

Тому варто подивитися ширше не лише на цілі освітньо-наукової, але й 

економічної практики. Як зазначає М. Нуссбаум, економіка не може бути 

замкненою сама на собі, бути самоціллю, вона є радше способом досягнення цілей, 

які ставлять перед собою люди [216, с. 26]. Тому економіка має надавати ресурси 

для того, щоб робити значущі речі, те, що є важливим та цікавим для людей, те, що 

лежить за межами виживання та утилітарної доцільності. І однією з причин 

цінності матеріального добробуту є те, що саме він дає можливості для розширення 

меж пізнання [129, с.154-155]. Отже, університети повинні мати ширші прагнення 

– отримувати знання заради самого знання, а не лише комерційного успіху;  

виробляти нові знання та технології як власне спільне благо, і тому 

перспективнішим внеском в економіку країни будуть наукові дослідження в різних 

галузях наук та висока якість освіти. Якщо ринку сьогодні не потрібний фахівець з 

давньогрецької літератури, це не означає, що він не потрібний взагалі, оскільки 

необхідно підтримувати академічну традицію, навчити майбутніх фахівців, які 

будуть задіяними не лише в педагогічній діяльності, але й повинні бути готовими 
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до експертної діяльності в музеях, бібліотеках, галереях, видавництвах. Отже, 

ланцюг інтелектуальних та культурних ефектів є надзвичайно великим, і такі 

ефекти важко виміряти чіткими економічними показниками [129, с.148-149]. 

По-третє, досвід реформування освітнього простору в країнах Заходу та в 

Україні свідчить про те, що часто відбувається ускладнення та бюрократизація 

освітніх процедур, що у кінцевому підсумку призводить до втрати ефективності 

викладання та досліджень, оскільки зусилля професорсько-викладацького складу 

спрямовуються на вирішення організаційно-адміністративних питань – постійного 

пошуку джерел фінансування досліджень, підготовки проектних заявок та 

фінансової звітності. І такий, за влучною оцінкою З. Баумана, «мар’яж між 

університетами, зосередженими на вічних речах, і ринковими рундуками, що 

розпродують товари заради миттєвого прибутку» [34, с. 173] загрожує не лише 

автономії викладача-дослідника, але й автономії університету, який вже не в змозі 

самостійно визначати свої цілі.  

До того ж така гібридизація цілей університету, яка передбачає акцент на 

відстоюванні бізнес-інтересів, несе загрозу цілісності знання та його поступової 

фрагментації, мінімізації гуманітарної складової в навчанні та дослідженнях, а так, 

і втрати цінності істини. Збереження інституційної автономії університету вимагає 

послідовної політики університету, стабільного адміністрування, зрозумілих, 

прозорих процедур прийняття колективних рішень, які слугують цілям 

університету. При цьому колективні рішення передбачають не лише вирішення 

адміністративних питань, але й спільну роботу щодо осмислення цілей та 

змістовного наповнення освітніх програм, вибору навчальних дисциплін, які мають 

забезпечувати формування загальних та фахових компетентностей у студентів.  

Отже, сучасні дискусії навколо цілей університету засвідчують, що пріоритет 

економічних цілей, до якого закликають уряди та бізнес, не є однозначним, 

суспільство навчає молоде покоління для того, щоб воно, за висловом С. Колліні, 

«поширило і поглибило розуміння себе і світу, набуваючи в процесі такого 

дорослішання ті види знання і ті вміння, які будуть корисними для 

працевлаштування, але які не можна вважати метою освіти, як і працевлаштування 
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– метою життя» [129, с. 130]. Основні цілі університету мають відповідати вимогам 

часу та артикулюватися в суспільних дискусіях,  вони не можуть визначатися один 

раз і навічно. Як влучно помітив Майкл Сендел,  «якби мета Гарварду була б просто 

і назавжди визначена намірами його засновників, то його головною метою, як і 

раніше, була б підготовка священиків-конгрегаціоналістів» [291, с. 226]. Сучасні 

університети як соціальні інститути покликані слугувати різним цілям, як 

інструментальним, так і таким, що виходять за межі економічної доцільності, які 

мають внутрішню цінність і є самодостатнім благом для тих, хто задіяний в 

академічній практиці. Саме тому варто чіткіше артикулювати власне неекономічні 

цілі університету та критично осмислювати проблеми, які можуть заважати 

реалізації місії університету як інституту вищої освіти, що полягає у збереженні, 

продукуванні, трансляції знання та «підготовки нових членів суспільства до 

суспільного життя, в яке вони збираються вступати» [34, с. 173], в інтересах всього 

суспільства. 

Виховання самостійних, критично мислячих та відповідальних громадян є 

так само виразом спільного блага, оскільки розвинута культура громадянськості є 

запорукою життєздатності демократії (М. Нуссбаум) [216, с. 25, 34] та гарантією 

процвітання суспільства, в якому цінується розмаїття та свобода як «не-

домінування», реалізується політика спільної турботи (Ф. Петтіт) [225, с. 414-423]. 

І така мета сучасного університету, насамперед, досягається завдяки 

гуманітарному складнику освіти. Все більше дослідників в галузі соціальних, 

поведінкових та гуманітарних наук (психологи, педагоги, нейрофізіологи, 

економісти, соціологи, філософи) фіксують той факт,  що гуманітарні науки та 

сфера культури в широкому сенсі здійснюють моральнісне перетворення тих, хто 

долучається до них, оскільки надають трамплін до самореалізації та розвитку 

інтелектуальних здібностей, спонукають виходити за межі власних приватних 

інтересів та поставати громадянином.  

Марта Нуссбаум,  вбачає призначення гуманітарної освіти та філософії у 

виробці наступних знань та вмінь громадянина. По-перше, це – вміння самостійно 

осмислювати та обговорювати політичні питання, актуальні для своєї країни. По-
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друге, здатність вважати своїх співгромадян рівноцінними до себе, не залежно від 

їхньої ідентичності та орієнтацій, вміння ставитися до них з повагою. По-третє, 

здатність турбуватися про інших, усвідомлювати політичні впливи на життєві 

перспективи та досвід співгромадян. По-четверте, вміння уявляти все розмаїття 

складних сенсожиттєвих питань, що виникають протягом всіх етапів життя, 

спираючись на конкретні людські долі та біографії. По-п’яте, критично оцінювати 

політичних лідерів, не втрачаючи почуття реальності, вміти бачити їхні 

можливості. По-шосте, мислити добробут своєї країни як благо цілого суспільства, 

а не лише добробут власної групи. По-сьоме, сприймати будь-яку чужу країну як 

частину цілісного світоустрою, в якому проблеми мають вирішуватися шляхом 

транснаціонального діалогу [216, с. 43-44].  

Отже, надзвичайно важливою метою інституту вищої освіти та гуманітарних 

наук є перетворення студентів на самостійних, критично мислячих й 

відповідальних громадян, здатних протистояти маніпуляціям й готових жити в 

режимі взаємоповаги та взаємодопомоги, не дозволяючи стигматизувати інших та 

домінувати над ними. Саме гуманітарні науки та філософія дозволяють навчити 

аналізувати проблеми, виявляти правдиві факти, вивчати висловлені в текстах різні 

доводи, вміти бачити в них помилки аргументації, висувати свої аргументи на 

захист певної позиції. І коли випускник вступає в своє позауніверситетське життя, 

він буде мати готовність на практиці використовувати навички і знання, отриманні 

під час навчальних дебатів та написання есе, курсових та дипломних робіт. Й тому 

університет має підсилювати педагогічну складову в академічній діяльності, 

здійснювати розподіл навчальних годин на користь семінарських занять в 

невеликих академічних групах, в яких можливе діалогічне навчання в умовах 

взаємної поваги та уваги. 

Призначення інституту освіти в широкому сенсі, зокрема шкільної, полягає 

не лише у розвитку когнітивних здібностей, але й емоційного інтелекту – розвитку 

емпатії, здатності поставити себе на місце іншої людини та мати до неї співчуття. 

Школа, яка здійснює підготовку учнів до університету, постає тим місцем, де дітям 

викладають науку вміння жити разом через засвоєння «емоційної грамоти», яка 
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дозволяє навчитися розпізнавати свої емоційні стани та опановувати їх, вміти 

сприймати точку зору іншої людини, розвивати здатність уважно слухати та чути 

інших, аналізувати взаємовідносини та обговорювати розбіжності, вчитися 

дружити та вміти долучатися до спільних справ та вписуватися в групи, 

співпрацювати, бути готовим допомагати іншим та приносити користь суспільству 

[68, с. 457-497]. Д. Гоулман у своєму фундаментальному дослідженні емоційного 

інтелекту звертає увагу на вже здобутий досвід впровадження методик розвитку 

емоційних та соціальних компетентностей в експериментальних школах, що дає 

йому підстави бачити в такій школі «спільноту турботи» [68, с. 490], співдружність 

дітей та вчителів, яка культивує повагу до іншого та прав людини, забезпечуючи 

стійку прихильність моральним цінностям та діяльнісну турботу про спільне благо.  

Схожу позицію займає і Нуссбаум, яка вбачає в школі не лише інститут 

освіти, а інститут виховання громадян демократичного суспільства. Школа може 

та повинна розвивати здатність бачити світ очима інших, особливо представників 

меншин, які традиційно розглядаються суспільством як «прості об’єкти» чи «нижчі 

за своїм рангом», вміти руйнувати такі стереотипи, спираючись на реальні факти; 

формувати усвідомлення людської слабкості та злиднів не як соромного та 

негідного стану, а як причину для взаємовиручки та співробітництва; навчати 

відповідальності через ставлення до кожної дитини як відповідальної особистості 

[216, с. 67-68]. Таке завдання може бути виконане завдяки дисциплінам 

гуманітарного циклу, мистецтву (музиці, танку, театральному та образотворчому 

мистецтву), іграм, які здатні розвивати фантазію та уяву, викликати здивування, 

сприяти розвитку комунікації та взаємодії, виховувати прив’язаності, дружбу, 

участь,  розкривати творчій потенціал особистостей, привчати до дисципліни та 

відповідальності [216, с. 124-152]. 

Отже, необхідність критичного мислення, яке супроводжувалося б відчуттям 

особистої відповідальності за вчинки, вміння протистояти авторитетам, здатність 

до співчуття, дозволяє чинити опір «інституційному злу» у всіх його проявах. Саме 

тому гуманітарна освіта та мистецтва, які не приносять економічного зиску, 

вимагають захисту та підтримки з боку академічної спільноти, вдячних 
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випускників, небайдужих громадян та держави, оскільки вони творять інші, 

неекономічні цінності. Моральнісне зобов’язання підтримки гуманітарної освіти та 

мистецтва як складника навчання гарно прояснила Нуссбаум: «Вони створюють 

світ, в якому хочеться жити; людей, які здатні бачити в оточуючих повноцінних 

членів суспільства, що мають власні судження й почуття та заслуговують на повагу 

й співчуття; й держави, які здатні долати страх і підозрілість та визнавати за краще 

дискусію, засновану на взаємній повазі та в якій оперують обґрунтованими 

доводами» [216, с.183]. 

Отже, баланс між функціями університету як бізнес-корпорації та інституту, 

що має ключовий моральний обов’язок формувати моральний склад суспільства 

загалом, буде можливим, якщо є чітке усвідомлення цінностей, на якому має 

базуватися сучасний університет. У 2004 р. в Бухаресті під час Міжнародної 

конференції з етичних та моральних аспектів вищої освіти та науки, організованої 

Європейським центром з вищої освіти ЮНЕСКО, були артикульовані та 

закріпленні на рівні декларації етичні цінності та моральні принципи академічної 

спільноти: інтелектуальна свобода, академічна автономія, академічна чесність, 

взаємна довіра, вільний обмін ідеями та взаємна повага незалежно від академічних 

статусів, справедливість оцінювання навчання та присудження наукових ступенів, 

спільна відповідальність та підзвітність, колегіальне прийняття рішень та 

інституційне управління на всіх рівнях академічної діяльності  з урахуванням 

моральних обов’язків [54]. 

Всі ці цінності є необхідними для того, щоб була реалізована головна мета – 

набуття, передача та розповсюдження знання серед академічної спільноти так і за 

її межі в інтересах всього суспільства. Варто докладніше розглянути ці цінності і 

принципи та можливі проблеми, які заважають реалізувати спільне благо в системі 

вищої освіти.  

Першою умовою реалізації головної мети університету – продукування та 

розповсюдження знання та підготовки молодих громадян для суспільного життя – 

є свобода, яка конкретизується в автономії університету, автономії викладача, 

свободі досліджень, свободі дискусій. Автономія означає незалежність від 
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зовнішніх впливів та контролю з боку традицій, релігії, політики, бізнесу. Як 

засвідчує досвід функціонування університетів, такі впливи завжди були, та 

особливого розмаху вони набувають в тоталітарних режимах (варто згадати досвід 

нацистської Німеччини чи радянської освіти). Враховуючи ті зміни, що 

відбуваються в європейському освітньому просторі та в Україні в останні часи, 

автономія все-такі не є лише ідеалом, її вимоги закріплюються й на законодавчому 

рівні [103]. Але це не означає, що університети позбавляються певного зовнішнього 

контролю. Держава залишає за собою контроль за фінансово-господарською 

діяльністю, перевіряє адресність та законність витрат, що фінансуються із 

державного бюджету, надає ліцензії на надання освітніх послуг та проводить 

акредитації освітніх закладів. 

Свобода досліджень передбачає наявність різних поглядів та перспектив, 

великий масив доказів, який здобувається із різноманітних джерел. Тому набуття 

знання передбачає не лише особливі  раціональні здатності вченого, за допомогою 

яких набувається інформація, розвивається її розуміння та пояснення, реалізується 

прагнення істини як самоцілі. Необхідним елементом  розвитку знання є апробація 

результатів дослідження в процесі професійного обговорення з колегами-

фахівцями. І для того, щоб така діяльність не перетворювалася винятково на гру в 

бісер у вежі зі слонової кістки, для академічної спільноти вкрай важливою є 

взаємодія із іншими інститутами та суспільством загалом. В такому сенсі 

академічна діяльність – це спільна діяльність, в якій шляхом спільного 

обмірковування відбувається пошук істини, виробляється знання як самоцінність 

не тільки для вчених, але й для суспільства. І в такій спільній діяльності університет 

реалізує спільне благо для всіх учасників освітнього процесу.   

Отже, сучасні університети існують для реалізації незалежних 

інтелектуальних досліджень, які не можуть бути монополізовані зовнішніми 

спонсорами або заборонені урядами з політичних мотивів. Водночас вільне 

прагнення інтелектуальних досліджень є не лише правом для вчених, але й 

обов’язком, який передбачає проведення досліджень, розповсюджування знання 

серед колег, зацікавлених осіб та серед студентства. Тому для спадкоємності в 
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дослідженнях і передачі знання необхідною є викладацька діяльність, яка 

супроводжує дослідницьку та водночас є запорукою підготовки майбутніх 

дослідників і передачі знань в професійне середовище, в яке увійдуть студенти 

після закінчення навчання. Із цього випливає, що дослідження повинні 

реалізовуватися, незважаючи на те, що здобутті знання можуть й не мати в 

кінцевому наслідку комерційного інтересу, і тоді, коли результати дослідження 

можуть засвідчити неприємні факти для уряду чи суспільства загалом. Отже, якщо 

дослідження не будуть реалізовуватися, університет буде втрачати своє 

призначення.  

Але незважаючи на важливість свободи інтелектуальних досліджень та їхнє 

центральне місце в інституті вищої освіти, така свобода не є абсолютною. Її 

реалізація може призупинятися заради реалізації певних прав людини, які можуть 

опинитися під загрозою. Тому під час війни, у разі потенційного теракту або 

пандемії хвороби, коли виникають високі ризики для життя та здоров’я людей, 

може виникати обмеження на реалізацію обов’язку вченого поширювати 

результати своїх досліджень, щоб не надавати ворогам допомоги чи запобігати 

шкідливому використанню здобутих знань як зброї [392, с. 238].  

І незважаючи на те, що свобода інтелектуальних досліджень має своє 

інституційне втілення, існують певні колізії, що виникають на перетині 

індивідуальної автономії науковця, його інституційної належності до конкретного 

університету (факультету, департаменту, кафедри) та належності до ширшої 

спільноти. Яскравим прикладом такої моральної та правової колізії була ситуація 

із українськими викладачами, які брали участь в науковій конференції в окупованій 

РФ Ялті у 2016 р., за результатами якої була прийнята ухвалена всіма учасниками 

резолюція щодо подяки окупаційній владі. З одного боку, учасники конференції 

відстоювали своє право на академічну свободу, але його реалізація потягла за 

собою спробу легітимації анексії Криму в очах міжнародної академічної спільноти. 

З іншого боку, академічна спільнота та МОН України засудили такий вчинок 

учасників конференції, стверджуючи, що тим самим відбулася втрата морального 

права бути викладачем. Але водночас саме університетська автономія не дозволила 
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застосовувати правові механізми звільнення з посад цих викладачів [105]. Таким 

чином, ця ситуація свідчить й про те, що в системі вищої освіти переплітаються 

інтереси академічної спільноти та інтереси держави, які можуть вступати в 

протиріччя.  

Очікується, що університети мають брати активну участь в розбудові нації та 

культури громадянськості. Це не означає, що академічна спільнота завжди має 

проявляти лояльність до чинної влади, Б. Кларк наводить приклади того, як в 

деяких країнах (Італія, Франція, Мексика, Чилі, Аргентина) критика і боротьба з 

урядом є способом життя як викладачів, так і студентства [127, с. 306-308]. Але 

можливості критики можуть значно звужуватися, коли встановлюються 

авторитарні режими, тим самим, втрачається й автономія університетів, що 

призводить до корозії освітніх інститутів. 

Отже, зворотнім боком інтелектуальної свободи вчених є низка обов’язків: 

здобуття необхідного рівня наукової компетентності та постійне вдосконалення; 

відданість істині всупереч інтелектуальній моді або ідеології та турбота про 

збереження вже здобутого знання; академічна доброчесність; інституційна 

підзвітність, яка гарантувала б, що цей обов’язок буде реалізованим. І для 

мінімізації невизначеностей чи колізій, що можуть виникати на перетині 

індивідуальної й інституційної свободи та індивідуальних й інституційних 

обов’язків варто мати інституційний механізм – формальний регламент 

університету, в якому закріплювалися б цінності, права, обов’язки викладачів, 

адміністрації, студентів, забезпечення та реалізацію яких гарантувала б академічна 

спільнота. І тоді свобода всіх, хто залучений в освітній процес, буде пов’язаною із 

їхньою відповідальністю. 

Друга важлива умова реалізації місії університету пов’язана із принципом 

розподілу права участі громадян в академічному житті – принципом 

справедливості. Оцінювання університету як справедливого соціального інституту 

має низку площин, пов’язаних із суб’єктами справедливості. Першим суб’єктом 

справедливості постає студент, а так, оцінюванню підлягає рівність доступу 

студентів до освіти, рівність можливостей в процесі навчання та справедливість 



      339 
 

оцінювання результатів навчання викладачами. Враховуючи активні процеси 

створення єдиного європейського освітнього простору, що відбуваються в Європі 

останні десятиліття, система вищої освіти мусила виробити єдині стандарти 

забезпечення якості, які гарантували б всім учасникам рівні умови набуття та 

визнання кваліфікацій, виявляючи повагу до різноманіття студентів та їх потреб, 

чесно й прозоро здійснюючи оцінювання здобутих ними результатів навчання [287, 

с. 12]. І тому тут не виникає особливих етичних колізій, якщо не брати до уваги 

питання корупції,  які поки що не зникли на пострадянському просторі. У даному 

разі корупція є однозначно аморальним та водночас кримінальним явищем, яка 

унеможливлює справедливість та рівність студентів під час навчання. І це питання 

має вирішуватися радше правовими методами, аніж етичними. 

Етичні колізії виникають радше в аспекті визначення критеріїв 

справедливості в доступі до навчання, які є міцно пов’язаними із місією 

університету. М. Сендел фіксує певну двоїстість критеріїв. Якщо виходити із того, 

що головною метою університету є культивація знання, то критерієм 

справедливого зарахування на навчання має бути науковий потенціал студента. 

Якщо виходити з того, що головною метою університету є виховання громадянина, 

то критерієм зарахування має бути здатність до лідерства [291, с. 225]. І залежно 

від мети інституту вищої освіти та критерію справедливості можна побачити різні 

конфігурації університетів: такі, що зараховують на навчання тих, хто 

продемонстрував високий рівень підготовки (британські університети та більшість 

європейських); такі, що приймають в університет, незалежно від оцінок під час 

навчання в середній школі, але з урахуванням досягнень в громадському житті 

(американські, канадські, скандинавські, японські університети) [127, с. 297]. 

Враховуючи те, що університети мають обмеження в  ліцензійних обсягах 

прийому студентів, буде виникати питання, які критерії насправді є справедливими 

в оцінюванні майбутніх студентів? Складність полягає в тому, що навіть 

успішність в навчанні чи лідерські якості не є абсолютно справедливим критерієм, 

оскільки вони залежать від вроджених здатностей, сприятливих або випадкових 

обставин життя, а так, не завжди є результатом кропіткої праці чи надзвичайних 
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власних зусиль вступника. Високі оцінки можуть бути результатом кращого 

життєвого старту, який жодною мірою не залежав від абітурієнта, та навпаки, 

скрутні матеріально-фінансові обставини могли не дозволити дитині отримати 

високі академічні досягнення.  

Ситуація стає складнішою, коли суспільства прагнуть не лише вирівняти таку 

соціальну нерівність, але й минулі несправедливості, які були скоєні в результаті 

попередньої дискримінаційної політики держави. Такі заходи призводять до 

політики афірмативних дій, коли представникам меншин, які колись були 

дискриміновані або які мають певні актуальні обмеження, надаються певні 

переваги або знижуються вимоги у вступі до університету. Така політика 

виправдовується двома моральними аргументами – відшкодування скоєної 

несправедливості або сприяння розмаїттю. Тут спрацьовують утилітаристські 

аргументи: в наданні переваг представникам певної групи вбачається благо, якого 

колись були позбавлені члені цієї групи, тим самим, сьогоднішні зиски є 

компенсацією за минулі страждання. Критики такого підходу звертають увагу на 

те, що далеко не завжди ті, хто отримує такі преференції, особисто страждають, а 

ті, хто сплачує компенсацію є тими, хто має бути відповідальним за минулі 

несправедливості. Другий аргумент будується на апеляції до спільного блага, мов 

афірмативні дії слугують спільному благу всього суспільства. По-перше, 

неоднорідне студентство є бажаним тому, що дозволяє студентам краще 

дізнаватися про соціальний світ, що є неможливим в умовах соціальної та фізичної 

однорідності. По-друге, надання можливостей представникам історично уражених 

груп займати провідне положення в ключових сферах суспільного життя є 

елементом реалізації мети університету, що полягає в підготовці студентів до 

суспільного життя. Однак критики такого аргументу звертають увагу на те, що такі 

афірмативні дії в ім’я спільного блага порушують права тих, хто не має 

преференцій і призводить до зворотної дискримінації [291, с. 197-206]. До речі, 

яскравий приклад такої дискримінації назворот надає в художній формі сучасний 

південно-африканський письменник Джон Максвелл Кутзее, який в книзі 
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«Безчестя» описує моральнісні колізії, з якими стикається професор 

кейптаунського університету.     

Ще одна проблема нерівності доступу до навчання пов’язана із практичною 

проблемою фінансування університетів. Українські заклади вищої освіти є вкрай 

зацікавленими в студентах, що навчаються на контрактній основі. І це призводить 

до того, що деякі університети беруть на навчання платоспроможних абітурієнтів з 

низькими балами ЗНО, в подальшому не відраховують студентів за академічну 

неуспішність та дотягують їх до випуску. В європейських університетах та в США 

є розповсюдженою практика надання переваг при вступі дітям випускників 

університету під гаслом формування духу спільноти, але з надією на щедру 

фінансову допомогу від вдячних випускників-батьків, деякі університети охоче 

приймають дітей успішних батьків з низькими оцінками «заради розвитку». Однак 

така практика підриває основну мету університету – служіння спільному благу. 

Друга низка проблем справедливсті пов’язана із іншим суб’єктом – 

професорсько-викладацьким складом та адміністрацією університетів. Всі 

співробітники університету вимагають рівного доступу до академічних посад, 

справедливої оцінки їхніх академічних досягнень, справедливого розподілу 

ресурсів для реалізації науково-дослідної та викладацької діяльності. Чиновники, 

які здійснюють розподіл ресурсів та винагород, здебільшого прагнуть до 

об’єктивності та безпристрасності, однак наражаються на проблему вибору 

критерію оцінювання. Справедливий розподіл ресурсів для реалізації академічної 

діяльності передбачає рівність учасників. Але така рівність є радше ідеалом, 

оскільки у своїй практичній реалізації вона наражається на прагматичні перепони. 

По-перше, розмаїття науково-дослідної діяльності, яке передбачає різний набір 

інструментарію для природничих та гуманітарних наук, не дозволяє здійснювати 

рівний розподіл. З огляду на калькуляцію собівартості, гуманітарні науки є 

економічно менш витратними, оскільки потребують лише канцелярії та доступу до 

джерельної бази, на відміну від технічних та природничих наук, які потребують 

складного та високовартісного обладнання, реактивів, лабораторій тощо. По-друге, 

навіть такі демократичні інструменти підтримки міжнародної співпраці та 
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академічної мобільності у сфері вищої освіти як програми ЄС Темпус, Еразмус+ у 

своєму прагненні забезпечити рівні умови участі в проектах всіх учасників в 

аспекті розподілу бюджетів, оплати праці та відряджень наражаються на 

відмінності національного законодавства в країнах-учасниках, що призводить до 

нерівності.  

Такі проблеми зрівняльної справедливості можуть зніматися розподільчою 

справедливістю, яка має враховувати заслуги тих,  хто здійснює внески в спільне 

благо. Оскільки заслуги здебільшого мають ретроспективний характер, розподіл 

академічних винагород здійснюється з урахуванням здійсненої роботи – написання 

наукових статей, підручників, участі в конференціях, наукових проектах тощо. На 

основі таких показників може виникати підстава й для перспективного оцінювання 

дій – більше можливостей участі в науковій діяльності можуть отримувати ті, хто 

з більшою вірогідністю досягне академічних успіхів. Однак, як помічає А. 

Прокоф’єв, теорії заслуги  мають певні складнощі у зв’язку із вибором точок 

відліку у встановленні рівня винагороди. Важко визначити, які види діяльності 

породжують заслугу, що потребує матеріальної винагороди, які – ні, ще важче 

з’ясувати, в яких видах діяльності однакова продуктивність має заохочуватися 

більше [236, с. 495]. Академічна діяльність може надавати приклади того, що одна 

людина може бути нездатною однаково добре реалізовувати всі свої академічні 

амплуа: вона може писати гарні наукові роботи, але бути бездарним викладачем, 

або бути гарним адміністратором, але при цьому посереднім науковцем.  

Оскільки в академічній діяльності оцінка заслуг пов’язана із 

компетентностями, варто враховувати, що оцінюванню можуть підлягати не лише 

компетентності академічного персоналу в дослідницькій, педагогічній, 

адміністративній, предметно-професійній діяльності, але й компетентності 

студентів, які були сформовані під час навчання. Тому в справедливій оцінці 

академічних досягнень, присудженні наукових ступенів та академічних звань, в 

призначенні на професійні посади в деяких національних освітніх системах для 

об’єктивнішого оцінювання педагогічного складника застосовується не лише 

колегіальне оцінювання самозвітів, але й практика зовнішніх екзаменаторів, коли 



      343 
 

професори одних закладів оцінюють студентів інших закладів освіти, тим самим 

здійснюючи перехресне оцінювання компетентностей [127, с. 302].   

І нарешті, питання справедливості актуалізується у зв’язку із фінансуванням 

університету та моральнісно обґрунтованим характером підтримки академічної 

діяльності, яка не має комерційної перспективи. Оскільки зазначені основні цілі 

університету не підлягають чіткій калькуляції, як і ступінь їхнього досягнення, є 

певна проблема в поясненні донорам того, як само матеріальні ресурси мають 

перетворюватися на нематеріальні цілі, і чому заслуговують фінансової підтримки 

не лише ті, хто здійснює високотехнологічні дослідження в лабораторії, але й 

працюючі в тиші кабінетів гуманітарії. 

Якщо виходити із того, що університет покликаний продукувати спільне 

благо, логічним є фінансування такого некомерційного складника із державного 

бюджету. Однак тут варто згадати відомий вислів Маргарет Тетчер про те, що 

«немає таких речей, як державні гроші, є тільки гроші платників податків» [440]. 

Отже, постає питання про те, чому платники податків мають утримувати 

університети, ба більше, якщо не всі громадяни мають доступ до благ, що продукує 

університет?  Однак, якщо слідувати такій логіці, жоден із інститутів не є таким, 

що виробляє суспільне благо, оскільки завжди знайдуться ті, хто не має дітей і не 

має потреби в освіті, у кого гарне здоров’я і не потребує соціальної допомоги, хто 

знаходиться в безпеці, не користується громадським транспортом та не долучається 

до сфери культури та ін. Але варто погодитися із тим, що кожен хотів би жити в 

такому суспільстві, де такі блага були б, оскільки важливо брати до уваги не лише 

сьогоднішній стан справ, а перспективи майбутнього, в якому потенційно кожний 

член суспільства може мати такі потреби. 

Альтернативою державній підтримці некомерційних досліджень може бути 

практика благодійності, яка є гнучкішою та менш бюрократичною, ніж державне 

адміністрування. Оскільки практика благодійності не є примусовим 

перерозподілом отриманих із бізнесу коштів, благодійники можуть мати свідому 

мотивацію здійснювати допомогу, по-перше, тому що ефект від такої адресної 

допомоги не розмивається, є чітко зафіксованим кожного разу, а по-друге, 
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благодійникам важливо брати участь в прийнятті рішень, які впливають на їхні 

життя, на що звертає увагу Р. Нозік [214, с. 331-332].  

Як приклад часто наводиться практика участі випускників в діяльності 

університетів. І вона свідчить про те, що випускники, які здійснюють фінансові 

пожертви чи витрачають свій безцінний час на університетські заходи навряд чи 

керуються інструментальними міркуваннями. Радше вони вмотивовані 

сентиментальними прихильностями, відчуттям вдячності, вірою в інтелектуальні 

та творчі досягнення викладачів та студентів, прагненням підтримати певні 

фундаментальні проекти, які виходять за межі комерційної доцільності [129, с. 

137]. Однак варто зазначити, що досвід приватних університетів США не може 

використовуватися напряму іншими країнами, Україною зокрема, оскільки в 

культурі США міцно укорінені традиції приватного благодійництва та практики 

соціального партнерства, справжньої відданості випускників своїм університетам, 

які керуються принципами  моральної відповідальності.  

Отже, благодійництво не може повністю замінити собою інституційну 

державну підтримку системи вищої освіти, особливо в складні часи економічних 

криз, коли доходи потенційних донорів знижуються, або їхні ціннісні пріоритети 

не співпадають із суспільними запитами. До того ж отримувачам такої допомоги 

психологічно важко отримувати допомогу від благодійників, оскільки такий акт 

може сприймається ними як співстраждання з боку донора, а не участь в спільній 

справі, спрямованій на спільне благо. Тому благодійництво варто розглядати радше 

як «факультативний механізм вирішення розподільчих проблем» [236, с. 498]. 

Найперспективніша форма підтримки діяльності сучасних університетів 

вбачається в практиці співробітництва або соціального  партнерства, яка набуває 

свого розповсюдження в наш час, та яка засвідчує нові перспективи не лише для 

університетської громади, але й для представників суспільства – потенційних 

роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування, випускників. 

Таке співробітництво застосовує різні механізми, інструменти та міжнародні 

програми (Еразмус+, Темпус, Жан Моне та ін.), які дозволяють реалізувати спільні 

освітні цілі з урахуваннях національних особливостей [404]. Соціальне 
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партнерство та міжнародна співпраця надає гуманітарним наукам нові можливості: 

отримувати досвід модернізації та реформування системи вищої освіти ЄС; 

здійснювати обмін досвідом з міжнародними університетами-партнерами щодо 

впровадження інноваційних навчальних методик; забезпечувати мобільність 

студентства та академічного персоналу; підтримувати культурний діалог та 

розвивати взаємодію громадянського суспільства; отримувати інформацію від 

представників ринку праці про вимоги роботодавців до змісту навчання та рівня 

професійних компетентностей  фахівців; організовувати стажування та виробничі 

практики для студентів; змінювати зміст освітніх програм з урахуванням запитів 

ринку праці [181, с. 14-18].   

Таке соціальне партнерство, що відбувається на засадах принципів рівності 

учасників, добровільності, спільної відповідальності, призводить й до 

трансформації системи цінностей в суспільстві. Звичка до патерналістської опіки у 

представників академічної спільноти, з одного боку, та ліберально-ринкові 

орієнтації роботодавців, з іншого боку, починають зміщувати свій фокус на 

взаємодію. Для представників освіти врахування вимог роботодавців щодо освітніх 

програм та їхнього наповнення означає підвищення можливостей 

працевлаштування випускників, що сприяє зростанню їхньої соціальної 

захищеності. Партнерство із університетами дозволяє роботодавцям впливати на 

зміст професійної підготовки майбутніх професіоналів, що в перспективі означає 

зростання ефективності бізнесу [181, с. 17]. 

Отже, питання відкритості доступу до університету, оцінювання заслуг 

студентів та академічного персоналу, розподілу винагород та фінансової допомоги 

актуалізує в собі етичну проблематику спільного блага, справедливості, прав, честі, 

заслуг та чесноти всіх учасників академічної діяльності. Унаслідок 

неоднозначності всіх цих моральних феноменів, важко знайти єдино можливий 

критерій оцінювання освітнього процесу та визначити однозначний нормативний 

формат діяльності цього соціокультурного інституту. Але у будь-якому разі, 

дискусії, що відбуваються між представниками етики чесноти, етичного 

консеквенціалізму та деонтологічної етики, дозволяють побачити позитивні 
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перспективи для університетів та гуманітарних наук, покликаних сприяти 

спільному благу.  

 

ВИСНОВКИ ДО 7 РОЗДІЛУ 

Як вже було з’ясовано, для доброго та гідного життя громадян важливими є 

не лише безпека та матеріальний добробут, але й суспільне благополуччя, яке 

передбачає соціальний захист, підтримку здоров’я, сприятливу екологію, доступ до 

культурних благ та освіти. У зв’язку із цим сферою реалізації спільного блага є й 

соціокультурна практика, в якій здійснюються різноманітні програми надання 

інституційної соціальної допомоги, а також втілюються культурні політики, 

покликані сприяти продукуванню культурних благ та розширенню доступу до них.  

Розгляд прикладів інституційної допомоги, яка реалізується локально у 

межах держави, дав змогу з’ясувати, що гарантією якісного функціонування таких 

інститутів є особлива мотивація учасників такої інституційної дії. Моральної сили 

інституційному обов’язку допомагати іншим надає практика моральних обіцянок 

(клятв, присяги) персоналу; усвідомлення та законодавче закріплення 

«позитивних» моральних прав громадян на отримання допомоги; усвідомлення 

громадянами мети інститутів допомоги як такої, що безпосередньо сприяє 

спільному благу.    

Аналіз ситуації в світі та в Україні дозволив виявити моральні причини участі 

громадян в колективних благодійних проектах: небайдужість й усвідомлення своєї 

причетності до проблем людства та колективної відповідальності за їхнє 

розв’язання; розуміння ефективності саме спільної комплексної дії, а не окремих 

індивідуальних зусиль; реальні загрози масштабних небезпек для всіх членів 

суспільства; усвідомлення спільної долі. 

На міжнародному рівні інституційна допомога реалізується через 

наддержавні об’єднання заради «глобального спільного блага», яке змістовно 

пов’язується не лише із характеристиками суспільного благополуччя, які 

надаються плюралістичним консеквенціалізмом, але й боротьбою із «глобальним 

злом». Отже, інституційна практика соціальної допомоги базується на ідеї 
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спільного блага, яка актуалізується її учасниками через усвідомлення спільної долі 

та спільних загроз, колективної відповідальності за їхнє подолання, ефективності 

спільної діяльності, добровільності участі в благодійних проектах.  

У зв’язку із цим загострюється питання участі або неучасті урядів країн в 

міжнародній допомозі бідним країнам. Усвідомлення того, що країни «золотого 

мільярду» часто непрямо є причиною «глобального зла», і що відмова від допомоги 

може розцінюватися як свідома співучасть у злі (П. Сінгер), мало б накладати 

моральні зобов’язання на уряди економічно заможних країн. Однак це далеко не 

завжди спрацьовує. Звернення до представників різних етичних «таборів» 

дозволило зробити наступні висновки: по-перше, міжнародна соціальна допомога 

«країнам  третього світу» є «недосконалим» обов’язком, її реалізація є 

добровільним актом донора (деонтологічні аргументи), і це дає можливості відмови 

від участі у наданні допомоги. По-друге, її ефективність буде залежати від 

здатності чи нездатності країни, що потребує допомоги, самотужки впоратися із 

проблемами. І це вже потребує утилітаристського розрахунку втрат і надбань в 

світлі сумарного спільного блага. Але оскільки такі розрахунки можуть наражатися 

на зазначені раніше проблеми несумірності та породжувати «суперечливий 

висновок» (Д. Парфіт), вибір об’єктів допомоги потребує додаткових критеріїв. По-

третє, запорукою того, що допомога буде ефективною в перспективі, є не просто 

вирішення актуальних матеріальних питань, але й допомога у розвитку політичної 

культури та громадянських чеснот (аргумент етики чесноти).  

Наступна низка проблем соціокультурної діяльності пов’язана із 

виробництвом, обігом, споживанням культурних благ, які є предметною 

конкретизацією спільного блага. Звернення до міждисциплінарного дискурсу 

«економіки культури», що об’єднує фахівців з економіки, культурології, соціології, 

дозволило виявити специфікації культурного блага через його протиставлення 

матеріальному благу. Отже, такі властивості культурного блага як його 

неінструментальність,  символічність та екзістенційність (породження та 

регенерування смислів), нестандартність та унікальність, здатність 

вдосконалювати індивідів та суспільство загалом через вплив на індивідуальну та 



      348 
 

колективну свідомість, важливість моральних чинників у його виробництві, 

колективні ефекти від його споживання, сприяння суспільному благополуччю 

дозволяє його класифікувати як різновид «суспільного блага» та предметне 

втілення спільного блага. 

З’ясовано проблеми виробництва культурного блага – «баумолівської 

хвороби цін», яка проявляється в нездатності доходів від просування таких благ 

перекривати видатки на їхнє виробництво, а також «фрірайдерства», яке випливає 

із властивості культурних благ як різновиду «суспільних благ», яким притаманна 

неконкурентність у споживанні (Б. Фрей).  Зазначені чинники можуть призводити 

до недовиробництва культурних благ, наслідком чого вже буде зростання 

негативних соціальних ефектів і негативний вплив на суспільне благополуччя.  

Учасники соціокультурної діяльності часто нездатні самотужки подолати 

означені проблеми, тому шляхи їхнього вирішення пов’язуються із заходами 

культурної політики, роль держави в якій зводиться до а) заснування та фінансової 

підтримки державних культурних інститутів та спеціальних культурних фондів, які 

мають здійснювати розподіл фінансування культурних проектів; б) введення 

спеціального податкового режиму; в) створення умов громадянської участі в 

спільних справах та сприяння благодійництву. 

Звернення до сучасних дискусій щодо фінансування сфери культури (Р. 

Масгрейв, Б. Фрей; О. Длугопольський , В. Музичук) дозволило виявити найбільш 

продуктивні консеквенціалістські аргументи щодо державної підтримки 

виробництва культурними інститутами «меріторних» або «патронатних» 

культурних благ. Виробництво таких благ є необхідним, тому що вони згуртовують 

членів суспільства, дозволяють відчувати національну гордість, підвищують рівень 

культурної обізнаності не лише в актуальному часі, але й в перспективі 

майбутнього.  

У зв’язку із цим, реалізація культурної політики може поставати елементом 

більш широкої державної політики перфекціонізму, оскільки, по-перше, держава 

сприяє створенню простору для самореалізації та вдосконалення громадян, 

перенаправляючи їхню активність із саморуйнівної та шкідливої діяльності 
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(вживання алкоголю, наркотичних засобів, азартні ігри) на продуктивну діяльність. 

По-друге, держава може фінансувати сферу культури через перерозподіл високих 

податків на виробництво і продаж «антиблаг» (тютюнові та алкогольні вироби, 

азартні ігри), перешкоджаючи доступу до цих «антиблаг». Однак попри економічну 

доцільність такої податкової політики, вона може наражатися на критику з боку 

деонтологічної етики.  

І нарешті, проблематику спільного блага виявлено в аналізі трансформацій 

цілей та цінностей сучасного інституту вищої освіти. Звернення до історії 

становлення європейського університету дозволило стверджувати, що класичний 

університет завжди прагнув втілювати в життя ідею спільного блага – здійснювати 

підготовку професіоналів, які будуть сприяти благополуччю громадян країни 

(університет середньовічного зразка), розвиток науки, навчання та моральнісне 

вдосконалення індивідів (гумбольдівський університет).  

Звернення до дискусій щодо долі сучасного університету (З. Бауман, Дж. 

Вільямс, Л. Донскіс, С. Колліні, М. Нуссбаум та ін.) дозволило виявити негативні 

ефекти процесів комерціалізації та перетворення його організації на бізнес-

корпорацію: втрата автономії викладача як дослідника; залежність академічного 

персоналу від кон’юнктури ринку; фрагментація знання, загрози занепаду 

фундаментальних і гуманітарних наук; мінімізація можливостей для розвитку 

критичного мислення, протистояння авторитетам, культивації вмінь цінувати 

інших та нести особисту відповідальність. Унаслідок цього проблематизується 

мета інституту вищої освіти – виховання громадян. Отже, сучасні тенденції 

комерціалізації інституту вищої освіти, які відбуваються під гаслом 

утилітаристські забарвленого «спільного блага», містять в собі загрози 

«інституційного зла». 

Аналіз цінностей сучасної академічної діяльності дозволив виявити низку 

моральних проблем: можливість конфліктів індивідуальної автономії науковця та 

його інституційних обов’язків; варіативності реалізації справедливості у доступі 

студентів до навчання, в призначенні на посади академічного персоналу, наданні 

вчених звань науковцям, розподілу ресурсів для освітньо-наукової діяльності, яка 
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може здійснюватися  з огляду на економічну доцільність, компенсації нерівності 

або врахування персональних заслуг. І вирішення цих проблем відбувається або в 

апеляції до спільного блага (етичний консеквенціалізм та етика чесноти), або в 

опорі на моральні права і обов’язки (деонтологічна етика). 

З огляду на зазначені проблеми перспективи функціонування сучасного 

університету вбачаються в практиці соціального партнерства, заснованій на 

співпраці університетської громади, випускників, представників державної влади 

та ринку праці на засадах добровільності й рівної участі заради спільного блага, що 

змістовно пов’язується із продукуванням та передачею знання та розвитком 

культури громадянськості. 
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ВИСНОВКИ 

Здійснене комплексне етико-філософське дослідження теоретичних 

репрезентацій спільного блага дозволило з’ясувати його сутність і специфіку, 

виявити проблеми його практичної реалізації в інституційних соціальних 

практиках. В результаті дослідження були встановлені наступні положення: 

Систематизація етико-нормативних концепцій моралі дозволила уточнити 

теоретичні образи моралі, що набули своє оформлення в «емпіричній» етиці як 

системі цінностей, що визначає напрям і характер вдосконалення індивідів в 

просторі доброго та гідного життя, та в «метафізичній» етиці як системі моральних 

належностей та категоричних заборон, що формують вчинок в процесах 

самовдосконалення та сприяння благу інших. Визначено, що сутнісним 

складником моралі є ідея блага, основне призначення якої полягає у визначенні 

цілей конкретних дій та життя загалом, формуванні стандарту доброго життя 

індивіда та спільноти, використанні її як критерію оцінювання правильності 

вчинків, діяльності, соціальних практик. З’ясовано, що, маючи різні джерела свого 

походження (природа людини, організація соціуму, процедури прийняття рішень, 

автономність), основними формальними характеристиками блага є його 

належність, оптативність, «внутрішня» самодостатність або «зовнішня» 

інструментальність, множинність, яка передбачає певний порядок ранжування. 

Здійснене уточнення теоретичних образів «індивідуальної моралі» та 

«суспільної моралі», дозволило виявити особливості власне «суспільної моралі», 

які виявляються у її соціально-дисциплінарному функціональному призначенні, що 

постало продуктом культури Модерну; подвійності суб’єкта моралі – індивід як 

член спільноти та колективний суб’єкт (організація, інститут); частковій 

інституціалізації, яка знаходить вираз в способах надання етичних оцінок, 

нормативному закріпленні форм поведінки, особливих інституційних ролях та 

обов’язках діяти в ім’я спільного блага; горизонтальній моральній регуляції, що 

задіює гетерономні механізми; частковій партикуляризації норм, принципів та 

обов’язків; ключових цінностях, які зводяться до спільного блага та моральних 

прав. 
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Враховуючи досвід систематизації етичних концепцій, для з’ясування 

специфіки та властивостей спільного блага було обрано: етику чесноти для 

пояснення моральної мотивації індивідів щодо реалізації спільного блага, шляхів 

формування уявлень про добре і гідне життя та способів формування 

громадянських чеснот, за допомогою яких спільне благо може здобути своє 

втілення; консеквенціалістську етику для пояснення можливостей максимізації 

спільного блага як сумарного блага всіх індивідів, що є відображенням їхніх потреб 

і бажань; деонтологічну етику для визначення меж морально недозволеного в діях, 

спрямованих на спільне благо, та обґрунтування морального обов’язку турботи про 

благо інших та спільне благо.  

Окреслено перфекціоністсько-орієнтовану ідею спільного блага як 

ціннісного стандарту, у співставленні з яким індивід осмислює власне благо та 

благо інших, і з огляду на яке самореалізується  в різних сферах спільної діяльності 

та в різноманітних інституційних і рольових амплуа. Стверджується, що досягати 

досконалості в процесі практичної діяльності на шляхах до предметних реалізацій 

спільного блага індивіду допомагають чесноти та свободи у її різних вимірах. 

З’ясовано, що спільне благо є належністю, оскільки його призначення 

полягає у забезпеченні існування та вдосконалення суспільства і громадян. 

Механізмом реалізації спільного блага в індивідуальній дії постає моральне 

почуття, яке набуває своєї висоти в доброзичливості, завдяки якій індивід здатний 

турбуватися про спільне благо і благо інших, реалізуючи їх як безкорисливий дар 

в альтруїстичній дії. В соціальній дії спільне благо реалізується завдяки моральним 

правам та обов’язкам. 

Визначено ідею спільного блага як регулятивну ідею, яка, по-перше, формує 

ідеал доброго життя громадян на засадах узагальненого морального досвіду 

спільноти; по-друге, слугує фундаментом їх єдності через усвідомлення спільної 

долі та участі у спільних справах; по-третє, задає вектор розвитку громадянських 

чеснот, завдяки яким покращується приватне і суспільне життя. У своєму 

предметному втіленні спільне благо є «внутрішнім» благом соціальних практик та 

принципом організації справедливого політичного і громадянського життя у всіх 
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його формах (політичних об’єднаннях, поза-родинних та до-політичних 

асоціаціях).  

Переосмислено ідею спільного блага як сумарної сукупності благ всіх 

індивідів, яка формально пов’язується із оптативністю – раціоналізовано бажаним 

та необхідним для всіх, а змістовно виявляється у почутті задоволеності від його 

реалізації та максимізації. У такий спосіб зрозуміле спільне благо може слугувати 

критерієм оцінювання соціальних дій, соціальних практик та інститутів.  

Виявлено множинність спільного блага, яка полягає у його здатності 

створювати конфігурації ідеалів доброго життя, що складаються із «об’єктивних 

характеристик суспільного благополуччя», які є універсальними, бажаними та 

необхідними для всіх індивідів та суспільств. З’ясовано, що у такий спосіб 

зрозуміле спільне благо є сукупністю цінностей, предметно-визначених благ та 

можливостей, які сприяють солідарності, подоланню егоїзму, ефективному 

досягненню спільних цілей всіх членів спільнот та суспільства загалом. 

У зв’язку із небезпекою порушення прав індивідів та інструментального 

використання окремих індивідів чи невеликих груп заради сумарного блага 

більшості учасників дії, інституційних практик або суспільства загалом, доведена 

необхідність обмеження нормативної вимоги максимізації спільного блага. 

Встановлено, що спільне благо має максимізуватися за умови доброчесності 

мотивів агентів та перфекціоністської орієнтації дії, а також в узгодженні із 

моральними правилами, які є узагальненням соціально-історичного досвіду чи 

результатом домовленості, досягнутої процедурним шляхом. Звідси можна 

стверджувати про наявність обсягу спільного блага (недостатній, мінімальний, 

максимальний), який регулюється не лише його нестачею, але й обмеженнями, що 

пов’язані із вимогами доброчесності, самоцінності людини та цінності її моральних 

прав. 

З’ясовано, що спільне благо має ознаки універсальності, оскільки його 

реалізація задовольняє універсальні потреби людини, а також тому, що будучи 

безособовою цінністю, спільне благо поділяється всіма як належність. Така 

належність практично втілюється завдяки «позитивним» / «широким» / 
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«недосконалим»  моральним обов’язкам, спрямованим на вдосконалення та 

турботу про інших. «Негативні» / «вузькі» / «досконалі» обов’язки як 

фундаментальні заборони покликані обмежувати морально неприпустимі дії. 

Доводиться, що морально недозволеною дією у будь-яких обставинах слід вважати 

свідому пасивну чи активну шкоду невинним особам заради спільного блага. 

Підставою такого обмеження спільного блага є самоцінність людини та її 

«негативні» моральні права. 

Особливої важливості обмеження певних дій набуває в інституційних 

практиках правопорядку та покарання злочинців, покликаних реалізовувати 

безпеку як спільне благо. Такі інститути часто використовують сумнівні методи 

(різні форми насилля та обману), а також моральні механізми, які в певних 

інституційних умовах здатні породжувати зворотній ефект – «інституційне зло». 

Тому моральне виправдання примусових дисциплінарних процедур має 

враховувати їх суспільну корисність, цінність особистості та її моральні права. 

Отже, практична реалізація спільного блага може допускати у надзвичайних 

ситуаціях обмежене використання заборонених індивідуальною мораллю методів, 

але за умови інституційно закріпленого дозволу на такі дії та усвідомлення 

агентами їхньої згубності. 

Визначено, що певні потреби (єднання, раціоналізація, стимулювання) та 

механізми реалізації спільного блага (самоідентифікація, моральна легітимація 

спільної діяльності, лояльність до авторитетів та організації, колективна 

відповідальність та ін.), в певних умовах здатні породжувати «інституційне зло» – 

колективне злодіяння деморалізованих агентів. Запобіжниками перетворення 

спільного блага на «інституційне зло» є моральна рефлексія, критичне мислення, 

емоційна налаштованість на іншого, визнання самоцінності будь-якої особистості. 

Встановлено, що предметною конкретизацією спільного блага в економічній 

практиці є суспільне благополуччя, яке є комплексним спільним благом, що 

містить в собі матеріально-фінансовий добробут, складники суб’єктивного щастя 

(особисті цінності та свободи) та об’єктивні складники життя (здоров’я, тривалість 

життя, освіта, гарантія зайнятості, морально дозволені способи збагачення, гідні 
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умови праці, екологія). Тому показником високого рівня суспільного благополуччя 

є не ВВП, а Індекс розвитку людського потенціалу, який враховує всі зазначені 

параметри та дозволяє визначати стратегії розвитку країн, корегувати діяльність 

урядів та інститутів, координувати зусилля міжнародної спільноти щодо 

покращення благополуччя в бідних країнах. 

Розглянуто специфіку «суспільного блага» як різновиду спільного блага в 

економічній практиці. Виробництво суспільно значущих благ на рівні 

індивідуальної дії відбувається завдяки моральній мотивації, що виникає унаслідок 

потреби в співпраці, досягненні вищих цілей та самореалізації. Однак в процесі 

виробництва та просування суспільних благ можуть виникати суспільні шкоди та 

соціальні видатки, контроль за якими має здійснювати саме підприємство як 

колективний суб’єкт за допомогою механізмів корпоративної етики, держава 

шляхом економічної політики та громадськість через моральний тиск на тих, хто 

здійснює зловживання. 

 З’ясовано, що інституційна практика соціальної допомоги та справедливого 

розподілу благ постає можливою завдяки усвідомленню моральних обов’язків 

підтримувати «позитивні» моральні права. Гарантією ефективного функціонування 

інститутів допомоги є не лише колективна діяльність заради спільного блага, але й 

особлива альтруїстична мотивація всіх учасників, яка виникає в усвідомленні 

спільної долі та спільних загроз, та чіткі критерії вибору адресату допомоги. 

Вищою мірою спільне благо як «суспільне благо» втілюється в культурному 

благові, яке має властивості неінструментальності, екзістенційності, здатності 

впливати на індивідуальну та колективну свідомість, завдяки яким відбувається 

вдосконалення індивідів і суспільства та покращується якість життя. Оскільки 

властивості культурного блага як суспільного блага породжують проблеми 

недовиробництва, доведено необхідність участі держави у виробництві культурних 

благ як «меріторних» або «патронатних» в межах політики «м’якого» патерналізму, 

завдяки якій розширюються можливості для продуктивної діяльності громадян та 

обмежується доступ до «антиблаг» і шкідливих практик.  
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Система вищої освіти як інституційна практика,  що спрямована на спільне 

благо – продукування і розповсюдження знань та виховання громадян, має бути 

запобіжником «інституційного зла». Сьогодні під гаслом «спільного блага» 

відбувається зміна цілей університетів в напрямі їх комерціалізації та масовізації. 

Такі процеси містять загрози для академічної спільноти та всього суспільства, 

оскільки університети втрачають можливості виконувати своє призначення – 

сприяти розвитку критичного мислення та емоційного інтелекту. Моральні 

проблеми, які загострюються в цих процесах, можуть знайти вирішення на 

перехресті аргументів щодо спільного блага та моральних прав і обов’язків. 

Перспективи наступних досліджень пов’язуються із аналізом нормативних 

засад конкретних соціальних практик та інститутів крізь призму ідеї спільного 

блага. 
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