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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю теоретичного 

осмислення феномену політичних свобод у дослідженнях мислителів XVIII–XIX ст. 

та його практичного значення у виробленні норм і цінностей для забезпечення 

основних політичних прав і свобод громадян суверенної України, яка проголосила 

напрям  демократичного розвитку і ринкових відносин. 

Особливої значущості тема політичних свобод набуває в умовах переходу 

українського суспільства від більш загального ставлення до суспільства, де політика 

орієнтувалась на характер відносин суспільство-держава, у формат відносин 

індивід-суспільство-держава. Звичайно, що спрямувати політику до урахування 

реалізації інтересів не лише загально визначеного курсу існування та розвитку 

держави, але й урахувати множинність і багатовекторність інтересів індивідів, 

закріпивши їхню дію на державному рівні, складна, але вкрай важлива місія. Однак, 

при реалізації цього задуму кожен громадянин зможе відчути себе особистістю, у 

нього з’явиться бажання жити у такій державі, намагатися дотримуватися законів, 

правил поведінки та брати участь у важливих державотворчих процесах не лише в 

якості частини маси громадянського суспільства, а й у якості індивідуальної особи, 

при цьому відчуваючи себе потрібними суспільству, яке надало їм можливість  

самореалізації свободи волі, бути вільними від примусу. 

Однак, поняття політичних свобод, як і поняття справедливості або демократії 

є досить суперечливим за своєю суттю, Певно ніхто не стане заперечувати, що 

свобода – це благо, проте тривають нескінченні концептуальні баталії в намаганні 

переконати нас прийняти саме їхній погляд на її природу та її межі, оскільки 

висловлюються думки, що людству радше потрібна не свобода, а порядок, вожді, 

просвіта. Й історичний досвід розвитку країн і народів у значній мірі підтвердив 

думку Платона проте, що політична свобода, будучи метою демократії, що означає 

більш-менш цілковиту відсутність контролю за діяльністю індивідів чи народу 

загалом, приводить до правління демагогів, які здобувши абсолютну владу негайно 

стають тиранами. То ж як поєднати (чи обмежити) політичні свободи з 

необмеженою відповідальністю людей за свої поступки? 

У цьому контексті  неоціненний масив знань, теорій і гіпотез залишили  

видатні мислителі XVIII–XIX ст., зокрема, такі як: Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Констан, 

Е. Бентам, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск’є, Г. Гегель, Й. Гердер, І. Кант, Т. 

Джеферсон, Д. Медісон та ін. Сенс накопиченого знання про політичні свободи в 

класичних ідеологіях XVIII–XIX ст. ініціював трансформацію сенсу людської 

життєдіяльності у поступовому звільнені від кріпацтва, від станових привілеїв і, 

нарешті, закріпленні на державному, тобто законодавчому рівні прав і свобод 

громадян, легітимацію їх захисту. Зазначене дозволяє визнати факт наукової 

легітимності ідеї свободи як сучасного суспільно-політичного явища та визнати 

потребу в його розвитку для соціально-політичної практики.  

Відомими є сучасні наукові праці в яких в яких здійснено обґрунтування 

світоглядницького контексту ідеї свободи (І. Берлін, Ф. Джеймісов, Р. Еклешар, А. 
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Кан, Р. Керк, В. Конноллі, Дж. Коулмен, К. Манхейм, Д. Міллер, А. Мішель, Р. 

Окава, А. Райан, Е. Сіоран та ін.). В Україні перевага в обґрунтуванні ідеї свободи 

здебільшого надається філософським (Г. Згінник, Г. Кириленко, В. Лісіцин, О. 

Піменова, Л. Подолянко, Д. Стецько, О. Турко, С. Цалін та ін.), правовим (Н. 

Бровко, Е. Галайденко, Ю. Грица, О. Донченко, О. Кравченко, Я. Лазур, І. 

Магновський, О. Скрипнюк, В. Тимошенко, Ю. Шемшученко та ін.), соціальним (І. 

Дишлевий, Ф. Мухін, Л. Слободянюк та ін.), економічним (Л. Бальцерович, Ю. 

Хорошун, Л. Ясинчук та ін.) підходам. Натомість зростає потреба досліджень, які 

передбачали б обґрунтування суто політичного аспекту ідеї свободи. Таких 

напрацювань мало, але досить плідно у цьому напрямі працюють: О. Батрименко, Н. 

Виноградова, В. Гапоненко, М. Давидова, Т. Затворченко, У. Ільчицька, В. Козлов, 

Є. Коломієць, І. Прокопчук, О. Салтовський, В. Скомаровський, О. Федоренко, В. 

Цвих, П. Шляхтун та ін. 

Віддаючи належне науковій цінності зазначених авторських напрацювань, а 

вони відіграли визначальну роль у формуванні концепції дисертаційної роботи, 

разом із тим, доводиться констатувати, що у вітчизняній науці до цього часу 

відсутні комплексні політологічні дослідження з формування та розвитку 

політичних свобод. Необхідність узагальнення  теоретичних напрацювань  

мислителів переважно періоду становлення політичних прав і свобод XVIII–XIX ст. 

та їхніх послідовників, їх практичне значення для сучасних українських реалій 

зумовило вибір теми даної дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної 

теми філософського факультету № 11 БФ 041-01 «Модернізація філософської та 

політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових 

стандартів». 

Мета дисертаційної роботи полягає у розкритті становлення, розвитку та 

визначенні сутності політичних свобод як загальновизнаної найвищої соціальної 

цінності й неодмінної умови функціонування всіх інших видів свобод на основі 

аналізу наукових праць переважно періоду XVIII–XIX ст. та показати практичне 

значення політичних свобод в дослідженнях класичних ідеологій  для сучасних 

політичних процесів в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі задачі: 

– визначити й проаналізувати базові рівні виміру свободи та її зміст; 

– класифікувати основні поняття, що формують зміст політичних свобод та 

дати авторське визначення; 

– дослідити розуміння сутності політичних свобод в класичних ідеологіях 

ХVІІІ–ХІХ ст.; 

– розкрити співвідношення «негативного» й «позитивного» розуміння 

феномена політичних свобод у класичних ідеологіях; 

– з’ясувати основні чинники впливу на формування і рівень реального 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

3 

забезпечення політичних свобод у сучасних умовах; 

– показати практичне значення розуміння політичних свобод в дослідженнях 

науковців ХVІІІ–ХІХ ст. для державотворчих процесів в Україні. 

Об’єктом  дослідження є теорії XVIII–XIX ст. як фундаментальної основи 

становлення та розвитку політичних свобод. 

Предметом дослідження є ідея свободи в політичних вченнях XVIII–XIX ст. 

Методи дослідження. У дисертаційній праці використано наступні методи 

дослідження, а саме: історичний, який надав можливість дослідити процес 

формування ідеї свободи в класичних ідеологіях ХVІІІ–ХІХ ст.; структурно-

функціональний метод дозволив визначити базові рівні виміру ідеї свободи в 

цивілізаційному, філософському, економічному, політичному, правовому та 

соціальному сенсах; аксіологічний метод сприяв з’ясуванню трактування сутності 

політичних свобод в класичному лібералізмі, консерватизмі, соціал-утопізмі і 

марксизмі, проаналізувати дві концепції свободи – «позитивну» і «негативну»; 

компаративний метод надав можливість виділити характерні особливості елементів 

політичних свобод, серед інших видів свобод, а також дозволив визначити напрями 

досліджень та формування кінцевого результату; методи абстрагування, 

системного аналізу і синтезу сприяли визначенню факторів впливу саме на 

феномен політичних свобод; методи наукової типології та класифікації надали 

можливість більш об’єктивно з’ясовувати процес розгортання понять в 

систематизоване знання. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. 

Основні результати дисертаційного дослідження, що визначають наукову 

новизну є наступні: 

вперше: 

– визначено базові рівні виміру свободи в цивілізаційному, філософському, 

соціальному, правовому, політичному сенсах та дана їх класифікація за змістом із 

застосуванням сучасної методології дослідження: свободи як термін, як процес, як 

практична дія в суспільстві, як реальність, що надає повноти розуміння 

формування і розвитку феномену свобод;  

– запропоновано авторське визначення поняття «політичних свобод», як 

кореневого різновиду соціальних свобод і першочергової умови для існування 

демократичного суспільства, яка виявляється насамперед правопорядком, тобто  

сукупністю політичних і правових норм з чітко визначеними повноваженнями, які 

надають можливість людині і громадянину право як на участь у вирішенні місцевих, 

регіональних і державних справ так і в захисті власних інтересів, не порушуючи при 

цьому права інших. Це образ можливої й дозволеної поведінки громадян у сфері 

політики, який координується за допомогою цінностей, норм і санкцій; 

уточнено: 

–  розуміння сутності політичних свобод в класичних ідеологіях ХVIII–XIX ст., 

які полягають в: а) класичному лібералізмі – як загальновстановлений порядок 

рівноправ’я з можливістю прийняття участі кожним громадянином у здійсненні 

політичної влади при легітимації і лімітації суспільно-державних відносин: б) 
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консерватизмі – як збереження історичних традицій, форм і принципів суспільно-

політичного устрою, законності, протидію радикальним реформам та обережним 

ставленням до будь-яких змін взагалі; в) марксизмі – як реалізацію рівних 

можливостей кожного індивіда через систему соціального устрою суспільства; г) 

утопічних доктринах – як осмислення соціального ідеалу, самоврядування і 

гармонійного розвитку людини;  

– положення про два взаємно суперечащих один одному виявів у розвитку 

феномена політичних свобод: негативна й позитивна концепції свобод. Негативна 

свобода, що більше притаманна класичному лібералізму й консерватизму, ратує за 

ефективну й високоморальну державну владу, законність, правопорядок, формальне 

надання і забезпечення основних політичних прав громадян, убезперечує 

насильство, залежність, втручання інших, підтримує заохочення особистих 

досягнень, непримиренність до споживацтва і зрівнялівки, нерівність. Заразом, 

ігнорування проблеми бідності, соціального захисту громадян призводить до 

нездатності їх значної частини скористатися своїми правами й свободами на що 

акцентують увагу представники сучасного неолібералізму й неоконсерватизму. 

Друга, тобто позитивна свобода, що більше притаманна марксизму і соціал-

утопізму, розуміється як свобода самовиявлення згідно з власними  уподобаннями і 

спрямовується на розвиток особистих здібностей, реалізації власних прагнень, що 

можливо лише за певних соціально-економічних і культурних умов. Заразом, 

надмірний акцент на соціальному партнерстві, солідарності, комунітаризмі, 

досягнення вищого рівня соціальної рівності неминуче призводить до зрівнялівки, 

(рівності в бідності) і загрожує індивідуальній свободі. Як виявилось це - ілюзія 

вільного вибору, засіб маніпуляції,  маскування хибних цілей популярними 

цінностями;      

набуло подальшого розвитку: 

– положення про те, що основними факторами впливу на формування і 

рівень реального забезпечення політичних свобод у різних країнах зумовлений 

історичними, географічними, соціально-економічними, культурними та політико-

правовими умовами становлення державності. Серед новітніх чинників набувають 

особливого значення  наступні: рівень загальної, політичної та правової культури 

громадян, характер політичного режиму, політична активність, доброякісність 

карних законів, безпека громадян, рівень добробуту населення. Також 

доопрацьовано фактори впливу: система оподаткування і релігійний чинник; 

– положення про те, що аналіз дослідження такого багатогранного явища як 

політичні свободи в наукових теоріях ХVІІІ–ХХ ст. має вагоме значення для 

сучасного політичного процесу в Україні. Більшість положень політичних свобод 

переведені у площину практичної діяльності, ціннісних ідеалів та правових 

нормативів, закріплених чинною Конституцією України. Водночас цілком очевидно, 

що реальне забезпечення політичних свобод в Україні далеке від належного і має 

здебільшого формальний характер. Перетворення його в реальний ефективний 

чинник передбачає розв`язання низки соціально-економічних та політичних 

проблем, подолання правового нігілізму.  
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Практичне значення одержаних результатів обумовлене сукупністю 

положень, які конкретизують наукову новизну. Сформульовані у дисертації наукові 

положення, висновки, практичні рекомендації можуть бути застосовані: 

у науково-дослідній роботі – для подальшого наукового осмислення феномену 

політичних свобод та їх ролі у вирішенні практичних проблем суспільно-політичної 

активності громадян;   

у законотворчій та політичній діяльності – як теоретичний матеріал для 

підготовки й прийняття  нормативно-правових актів з питань прав і свобод 

громадян, а також для формування науково-обгрунтованої позиції політичних 

суб’єктів із зазначеної проблеми; 

у навчальному процесі – при розробці відповідних спецкурсів та окремих тем з 

політології, конфліктології, права; при читанні лекцій та проведенні семінарських 

занять зі студентами та аспірантами. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та результати дисертаційної 

роботи апробовано у формі доповідей та обговорень на міжнародних наукових, 

науково-практичних конференціях та круглих столах: Международная научная 

конференция «Политика в текстах – тексты в политике: наука истории идей и 

учений» (Москва, 2013); Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2013» (Київ, 2013); Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського факультету – 2015»; Міжнародна наукова конференція 

«Наука в епоху дисбалансів» (Київ, 2016); Міжнародна наукова конференція «Дні 

науки філософського факультету – 2016» (Київ, 2016); XV Международная научная 

конференция «Развитие науки в XXI веке» (Харків, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, зокрема 4 

статті у фахових наукових виданнях України, 1 з яких включена у міжнародні 

наукометричні бази, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави з 

напряму, за яким підготовлено дисертацію та 6 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг дисертації 

становить 210 сторінок, з них основного тексту 188. Список використаних джерел 

містить 195 найменувань на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами і темами, визначено мету і методи дослідження, 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження. Також наведено відомості про їх апробацію і публікації за темою 

дисертаційної роботи, її структуру та обсяг. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

політичних свобод» розглянуто понятійно-категоріальний апарат теми 

дослідження, виділено базові рівні дослідження феномену «свободи», та 

проаналізовано їх змістовне наповнення.  
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З’ясовано, що етимологія слова «свобода» має різні трактування, однак 

здебільшого вони трактуються як здатність людини здійснювати вибір із декількох 

альтернатив, або/і діяти у відповідних ситуаціях незалежно від природного, 

соціального, партійного, релігійного чи іншого примусу. Свобода – це свобода волі. 

А воля за своєю сутністю завжди свободна воля (Ф. Вольтер) Значення цієї 

проблеми  пояснюється тим, що свобода волі звично розглядається як необхідна 

умова моральної відповідальності (Е. Бентам). Аргументи на користь свободи волі 

базуються на суб’єктивному досвіді свободи, на почутті вини, на релігії щиросердя, 

а також на передбаченні відповідальності за свої поступки, які лежать в основі 

понять права, нагород, покарань і стимулів.   

Проблема свободи в історії наукової думки ускладнюється тим, що більшість 

мислителів прагнули вивести із сенсу свободи обов’язок людини, обмежив її тим 

самим відповідним чином. Але обов’язок ніколи не може витікати із самої свободи, 

а лише із етичних міркувань. Будучи не обмеженою за своєю суттю, свобода якраз і 

повинна передбачати етику, щоб зробити людей необмежено відповідальними за все 

те, що вони роблять і дозволяють робити це іншим (Ч. Беккаріа).   

Існують інші підходи до інтерпретації поняття «свобода». Зокрема, мають 

місце два різні визначення: перше – загальнослов’янське, похідне від 

старослов’янського – особливість. Свобода буквально «своє», «власне», «окреме» 

від інших положень (І. Прокопчук). Друге визначення «свобода» із самого початку 

пов’язувалось з ідеєю належності до свого колективу, до свого роду, до своєї 

народності. Воно здавна позначало родичів, які спільно проживали та визначало у 

цих межах становище вільного, «свого» члена роду (М. Гордієнко). 

Отже, слово «свобода» може розглядатись не тільки як окремість, 

незалежність, як його прийнято розуміти під впливом «ліберальних цінностей» (Д. 

Литвиненко, В. Прилипко), а як належність до системи цілого, як її складової 

частини (С. Різник). Таке розуміння набагато ближче і до гегелівського 

«усвідомлена необхідність», а не до більш прийнятого суспільного розуміння, яке 

сприймається у наш час. 

Для визначення сучасного розуміння політичних свобод було виокремлено це 

поняття з поміж основних його видів і сконцентровано розгляд свободи в 

цивілізаційному, філософському, соціальному та правовому вимірах. Кожний із цих 

підходів розглядався через з’ясування його чотири сутності у наступному порядку: 

як термін, як процес, як дія в суспільстві, практика як реальність. Досліджено, що у 

працях сучасних науковців з різних галузей соціально-гуманітарної спрямованості, 

основою яких виступає розгляд свободи, змістовне наповнення зводиться до 

наступного: 

– свободи у історико-цивілізаційному вимірі – це можливість індивідам у 

якості соціальних осіб вести діяльність відповідно їхніх інтересів. Процесом 

виступає – постійний розвиток становлення прав і свобод громадян. В суспільстві 

свобода діє як постійне відстоювання громадянами своїх прав і свобод в усі 

історичні часи, переважно через часті громадянські революційні війни, коли 

суспільство вже не може у ніякий інший спосіб досягти дієвих прав і свобод. 
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Практичною реальністю є закріплення прав і свобод на законодавчому рівні, а також 

дієвість цих прав і свобод у певні проміжки часу; 

– свободи у філософському вимірі – це можливість індивіда робити вільний 

вибір у своїх планах, цілях, бажаннях тощо, з мірою відповідальності за свої дії, 

задля не порушення свободи інших громадян. Процесом виступає безперешкодний 

усебічний розвиток особистості. Дієвістю в суспільстві свобода проявляється як 

вибір, відмова, чи переутворення певних норм, як свобода від їхніх обмежень. 

Справжня свобода індивіда виражена у можливості для здійснень дій. Практичною 

реальністю є процес самореалізації особистості у всіх можливих напрямках життя: 

політиці, мистецтві, спорті, науці тощо; 

– свободи у соціальному вимірі – свободи виступають як регулятор 

рівноправних відносин між різними верствами населення, як основа, завдяки якій 

відбуваються різного рівня інституціональні утворення, дотримується рівень 

стабільності соціальних систем, у підтримці соціального порядку та стабільності 

суспільства. Усе це інтегрує суспільство як цілісність усіх верств населення до 

порядку, урахування інтересів усіх суб’єктів стосовно їх реалізації. У якості процесу 

– суб’єкт, вступаючи у певне громадянське коло, є не лише пристосовувачем до 

певної громади, що приймає усі сталі форми цього громадського устрою, але є 

також суб’єктом, який втілює у життя і свої принципи, інтереси, цим самим є і 

перетворювачем, або доповнюючим індивідом устрою, в якому перебуває. Дією в 

суспільстві виступає те, що індивід, що знаходиться у колі громади, в якій 

враховуються її інтереси, включається у процес реалізації здійснення і цілого 

проекту, разом з усіма для усіх, задля задоволення і своїх інтересів. Практичною 

реальністю є отримання відповідних соціальних благ, які забезпечує держава через 

соціальну політику; 

– свободи у правовому вимірі: свободи – це можливість волевиявлення та 

реалізація прав з мірою обмеження їх дій задля не порушення свободи інших 

громадян (право – система соціальних загальнообов’язкових норм, дотримання яких 

забезпечується державою). У якості процесу – свобода в юридичній сфері виступає, 

головним чином, у активній участі в публічному управлінні (тому що є такою, що 

виступає від публічних відносин) через різні громадські організації та інститути 

публічної влади, що гарантуються захистом держави і реалізуються через складання 

актів та їх реалізацію щодо вимог здійснення громадянських інтересів у відносинах 

між суб’єкт – об’єктом; суб’єкт – суб’єктом; суб’єкт – державою. Дією в суспільстві 

виступають взаємопов’язані відносини між суспільством і державою, де громадяни і 

держава мають один до одного взаємні права і обов’язки, також про реалізацію прав 

і свобод через розподіл «влади» між гілками державних структур та різного роду 

недержавних  об’єднань, які здійснюють різної форми суспільні впорядкування. Це 

закріплені на державному рівні, через систему публічного управління, акти, норми, 

що утворюють закони, за допомогою яких держава забезпечує реалізацію та захист 

прав і свобод громадян. Практичною реальністю є затвердження реалізації прав і 

свобод людини на практиці договором про закріплення усіх можливих прав і свобод 

людини й громадянина, та у не втручанні держави у особисту сферу свободи 
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людини; 

– свободи в політичному вимірі – це реалізація інтересів громадян у 

політичній системі суспільства. У якості процесу культура є головним загальним 

духовним розгортанням політичних процесів. Загальнолюдські пріоритети та 

цінності, які сконцентровані в ній виступають як гарант демократичної стабільності 

політичних процесів. Основа політичної свободи, як дія в суспільстві, полягає у 

єдності державної влади із народом у вигляді народного представництва. 

Практичною реалізацією являється реальність демократичного суспільства через 

договір як легітимація та лімітація суспільно-державних стосунків. Держава 

виступає гарантом існування, реалізації та захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

Сформульоване авторську інтерпретацію політичних свобод  як правопорядку, 

за якого частина громадян є учасниками державної влади, інші громадяни є 

підпорядковані державній владі, де перші і другі підпорядковуються виданим 

владою законам, правом обирати та бути обраним до представницьких органів 

влади, правом бути суб’єктом, який сам себе визначає та здійснює свої задуми в 

умовах існуючої системи правління. При цьому, громадяни повинні відчувати себе 

захищеними державою; 

У другому розділі «Формування концепції політичних свобод у класичних 

ідеологіях ХVІІІ–ХІХ ст. та їх сутність» досліджено і визначено автором 

розуміння ідеї політичних свобод в класичному лібералізмі, консерватизмі, 

утопічному і марксистському вченнях та зазначено недоліки ліберальної концепції 

порівнюючи її із перерахованими класичними ідеологіями. 

Визначено, що сутність політичних свобод в класичному лібералізмі полягає у 

загальновстановленому порядку рівноправ’я з можливістю прийняття участі кожним 

громадянином у здійсненні політичної влади, можливістю отримувати від цього 

задоволення, уникаючи страждання і при цьому бути в певній незалежності від 

державної влади, але почуватись захищеним нею (Б. Констам, А. де Токвіль. В тій 

чи іншій мірі таку позицію розділяли й інші засновники ліберальної ідеології, 

зокрема, англійські вчені – Т. Гобс, Дж. Локк, І. Бентам, німецькі – І. Кант, Г. 

Гегель, В. Гумбольт, американські – Т. Джеферсон, Д. Медісон, українські – М. 

Драгоманов, Б. Кістяківський, М. Острогельський). 

Висвітлено теорію та історію формування консервативної концепції і 

утопічного вчення як таких, що виникли на противагу лібералізму, для 

порівняльного аналізу із класичним лібералізмом, щоб виявити суттєві недоліки 

ліберального розвитку та з’ясувати можливі шляхи їх подолання. Політичні свободи 

в консервативному вченні – це збереження історичних традицій, форм і принципів 

суспільно-політичного устрою і законності, протидія радикальним реформам та 

обережним ставленням до будь-яких змін взагалі (Ф. Шатобріан, Е. Берк, Ж. Местр, 

Ш. Моррас, Л. Бональд та ін. Серед найвідоміших представників українських 

консерваторів були В. Липинський, С. Томашівський, В. Кучабський). 

В утопічних доктринах політичні свободи розглядались через осмислення 

соціального ідеалу, самоврядування, гармонійного розвитку людини. Спільними 
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рисами їх поглядів були ідеї відсутності експлуатації, ліквідації суперечностей між 

фізичною і розумовою працею, знищення приватної власності як осьового зла 

соціальної нерівності людей (Сен-Симон, Ш. Фур’є, Р. Оуен, В. Моррис, Е. 

Карпентер, О. Уайльд, Л. Бланк та ін. ). 

Показано сутність марксистського вчення про державно-суспільні відносини і 

визначено політичні свободи в марксистській ідеології. Зокрема зазначається, що 

політична свобода у К. Маркса – це система суспільного устрою в державі, за 

допомогою якого індивіди отримують матеріальну і соціальну базу у формі 

соціально-необхідних умов: заробітної плати, житла, лікування, навчання, 

відпочинку та реалізації рівних можливостей для всіх індивідів за допомогою 

соціального устрою суспільства (К. Маркс, Ф. Енгельс та їх послідовники. В Україні 

– це М. Зібер, С. Подолинський, М. Туган-Барановський, Ю. Бачинський, Л. 

Юркевич). 

Кожна з класичних ідеологій, без виключення, ставить собі за мету 

побудувати державу, в якій суспільство почувалося б щасливим і хотіло б жити саме 

в такій державі, але при цьому кожна з них бачить свій напрямок такого розвитку. 

Так, порівнюючи ліберальну концепцію з консервативним, утопічним і 

марксистським вченням, з’ясовано необхідність узяти на озброєння окремі погляди 

зазначених класичних ідеологій. Так, сучасні консерватори теж виділяють особливе 

місце проблемам свободи, рівності, влади, держави і демократії, що є спільним з 

ліберальними поглядами. Вони вважають себе захисниками прав людини, ставлячи 

на перше місце суспільство. Але, на відміну від лібералів, не визнають метою 

розвитку суспільства свободу особистості. Суспільна мета, на їхню думку, постає як 

єдність інтересів нації і держави. Воля більшості не може бути останньою 

інстанцією, тому що в сучасних державах громадську думку цілеспрямовано 

формують різними методами і засобами та маніпулюють нею. Також сучасне 

суспільство охоплює різні культури, які відстоюють власні позиції, а за таких 

обставин єдиної громадської думки не може бути. Але, прийнявши за реальність 

розвиток лібералізму, консерватори приєднали частину їхніх позицій не в супереч 

своїм загальним нормам, створивши сучасні модифікації: ліберальний консерватизм 

(А. Малер, Ф. Рейнфельд), неоконсерватизм (Ю. Евола, Г. Д’Аннунціо, Е. Юнгер). 

Підкреслюється, що перебуваючи на позиціях конституційної свободи, 

ліберальний консерватизм наголошував на потребі авторитету, суспільного ладу і 

дисципліни у суспільному житті, вірив у творчу місію традиційних установ 

(монархія, церква) і традиційної провідної верстви. Він відстоював ідею інтеграції 

сучасного нового з органічно створеним історією минулим. Влада мов повинна 

належати ініціативній та сильній меншості – суспільній еліті, «національній 

аристократії». Саме ці кращі представники народу можуть і мають право управляти 

суспільством. Суспільна нерівність, зокрема, багатство і бідність, зумовлені не 

стільки несправедливістю існуючого ладу, скільки наслідком біологічних і духовних 

відмінностей між людьми. 

Акцентується, що консерватори намагаються дотримуватись усталених віками 

загальноприйнятих норм, що в принципі дозволяє навіть пересічним громадянам з 

часом завчити основні їх положення, які суттєво впливають на суспільно-державні 
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відносини. А якщо ми поглянемо з цього боку на ліберально-демократичну 

концепцію, маємо наступне: із подальшим розвитком держав додалась суттєва 

проблема розшарування демократії на доволі велику кількість її типів і підтипів – 

пряма демократія, представницька, ліберальна, неліберальна, елітарна, народна, 

партиципаторна тощо. За спостереженнями Д. Кольє та С. Левитського політологи 

визначають близько 550 типів та підтипів демократії. Навіть вчені не зможуть 

завчити увесь перелік «відхилень» від класичного розуміння цієї концепції, тому це 

надає ще додаткову можливість до загального розмаїття маніпулювання свідомістю 

громадян. Таким чином, ми бачимо, що сучасна ліберально-демократична система 

далеко відійшла від тих своїх класичних поглядів, тому не завадило б тут теж 

звернути увагу на приклад консерваторів. 

Застерігається, що чим більше свободи існує, тим сильніше її потрібно 

оберігати. Так ліберальна свобода нам надає безліч можливостей реалізації 

різноманітних цілей, бажань, здійснення економічних проектів тощо. При цьому, 

маючи таку свободу маємо і маніпуляцію свободою. Наприклад, лише різного роду 

організацій, які реєструють під виглядом релігійних общин кожного року у світі 

утворюється безліч. Значна кількість цих організацій утворюється лише для того, 

щоб ошукати своїх прихожан на кошти. І більшості з них це вдається завдяки 

занадто ліберальній свободі дій. З таким задумом утворюються і значна кількість 

приватних підприємств, в яких той самий морально-етичний аспект економічної 

проблеми. Керівництво таких підприємств вигадує різні випробувальні терміни для 

працівників, в яких зменшена заробітна плата, яка нерідко взагалі не виплачується, 

на деяких підприємствах з працівників час від часу зменшують заробітну плату, а 

різницю коштів утримують на модернізацію підприємства тощо. Це викликає 

справедливе обурення і тому новоутворена форма лібералізму – неолібералізм, 

більш відома як «кейсіанство» проголошує ідею державного захисту підприємства, 

ринку від монополізму, соціального захисту громадян, забезпечення рівних 

соціальних можливостей у здійсненні основних прав (Дж. Гобсон, Т. Грін, Ф. 

Науман, Дж. Джеліотті, Дж. Дьюї. Серед пізніших неолібералів – Д. Кейнс, Ф. 

Хайєк, Дж. Гелбрейт, Р. Даль, Ф. Рузвельт та ін.).   

В марксистській концепції був повний державний контроль над діяльністю усіх 

громадян, але і не було можливості для маніпулювання свободою громадян з боку 

інших осіб, як це відбувається в ліберальній концепції. В цьому відношенні було б 

корисним запровадити певний державний контроль над діяльністю комерційних 

підприємств та недержавних організацій, щоб усунути зазначені проблеми 

економічного та морально-етичного аспектів. 

У третьому розділі «Практичне значення концепції політичних свобод в 

дослідженнях науковців XVIII–XIX ст. в сучасних умовах» досліджуються 

основні чинники впливу на формування політичних свобод; розглядається правова 

складова політичних свобод, як така, що об’єднує фактори впливу на формування 

політичних свобод; показано можливість відстоювання своїх політичних прав і 

свобод.   

З’ясовано, що в сучасній науковій літературі певною мірою опрацьована 

тематика факторів впливу на формування політичних свобод, зокрема розкрито такі 
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базові фактори впливу на формування політичних свобод як: правовий, 

географічний фактор, цивілізаційний (історичний), засобів масової інформації та 

інформаційних технологій. Разом із цим виявлено, що недостатньо дослідженими і 

водночас все більш впливовими чинниками на формування політичних свобод в 

сучасних умовах є  релігійний та податковий. 

Зазначається, що за вченням Ш. Л. Монтеск’є, якщо говорити з погляду 

політики, релігійний чинник впливу на формування політичних свобод співіснує на 

рівні з іншими ключовими складовими соціальної сфери. На його думку свобода, 

закони і релігія повинні доповнювати одне одного в прагненні зробити людей 

добрими громадянами. Якщо перша в якійсь мірі ухиляється від цього, інша 

повинна заповнити це і навпаки. Коли релігією встановлюється догмат про 

неминучість людських учинків, то закони повинні бути суворіше, адже вони повинні 

визначати поводження людей. Інша справа, коли релігією встановлюється догмат 

свободи. З огляду на те, що держави змушені визнати терпимими багато релігій, 

потрібно зобов’язати і релігії бути терпимими одну до іншої. Але Ш. Монтеск’є 

зауважував, що у зв’язку з тим, що лише нетерпимі релігії ревно прагнуть 

встановитися у чужих країнах, а релігія, що може терпіти інші релігії, мало 

піклується про поширення своєї релігії, то у випадках, коли держава досить 

задоволена своєю релігією, гарний був би цивільний закон, що забороняє 

запровадження іншої релігії. Це є основне правило для політичних законів у країні 

щодо релігії. Якщо держава може вільно вирішувати проблему приймати чи не 

приймати в себе іншу релігію, то вона не повинна допускати її запровадження, а 

якщо вже прийняла, то повинна терпіти її.     

Продемонстровано, що наочним практичним значенням думки мислителя є 

результат конфліктів між християнством та мусульманством, який поширюється 

особливо останніми роками завдяки розширеному будівництву мечетей у переважно 

християнських європейських країнах. Так, у Польщі, переважно католицькій країні, 

зокрема у Варшаві де вже є невелика мечеть, у 2010 р. відбувся масовий протест 

проти будівництва нової великої мечеті в країні. У прихильників різних релігій 

багато у чому і різні погляди у соціальному відношенні. Вкрай радикальним є захист 

своїх інтересів з боку прихильників мусульманської релігії. Так, після видання у 

Французькому сатиричному журналі «Charlie Hebdo» карикатур на пророка 

Мухаммеда, був напад на редакцію журналу 11.01.2015 р., у результаті якого 

загинуло дванадцять чоловік. Станом на 30.06.2015 р. у місті Туніс терорист 

розстріляв на пляжі сорок людей європейського походження та стільки ж поранив. 

Організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за ці вбивства. 

Масові вбивства у Франції і надалі продовжились. Тут наведені лише декілька 

прикладів. Це демонструє нам актуальність поглядів Ш. Монтеск’є у співвідношенні 

релігії та безпеки політичних свобод громадян (В. Бліхар, В. Холод).  

Окрема увага приділена питанням оподаткування. Співвідношення політичних 

свобод громадян із їхньою повинністю перед державою являє собою не лише 

економічну складову – у формі наповнення бюджету держави, але і політичну, 

свободу громадян (політична у сенсі чинного та усвідомленого підкорення державі) 
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– як міра стягування частини доходів з громадян. За концепцією Ш. Л. Монтеск’є 

потрібно, щоб податок не був занадто великим, а необхідне для народу залишалось 

із залишком. У випадку, якщо народу залишати лише те, що йому потрібно в обмаль 

для підтримки життя, то при найменшій диспропорції можуть трапитись найбільш 

згубні наслідки. Немає великої біди для держави, якщо деякі громадяни сплачують 

менше, ніж потрібно, тому що їх добробут все одно звертається на користь 

суспільству. Але, якщо дехто сплачує занадто багато, то їхнє розорення вже буде на 

шкоду суспільству. Якщо держава співвідносить своє багатство із багатством своїх 

громадян, то із накопиченням багатства громадян багатою стане й їх держава. 

Порівнюючи відношення оподаткування монархів Азії із оподаткуванням в 

європейських країнах, Ш. Монтеск’є наголошував, що монархи Азії щорічно 

видавали накази, які позбавляли податків якусь провінцію. Тому кожне їхнє 

виявлення волі ставало для народу – благодіянням. У Європі укази правителів 

засмучували своїх громадян ще до того моменту, коли вони дізнавалися змісту 

документа, тому що завжди у наказах правителів говориться про потреби держави та 

ніколи не йдеться про потреби народу. Безпечність правителів азіатських країн 

обумовлена таким правлінням, а нерідко і кліматом, що приносять своєму народу 

велику вигоду тим, що їх не обтяжують постійними вимогами. Там не зростають 

витрати, тому що не роблять нових проектів, але якщо якийсь проект і починають 

розробляти, то завжди закінчують його. Там народ не відчуває тривоги, тому що 

його правителі її також не відчувають. У європейських державах встановити хоча б 

більш-менш нормальний фінансовий порядок неможливо, тому що там завжди 

знають, що будуть щось робити, але не знають, що саме. Великими міністрами в цих 

державах вже називають не тих, хто розсудливо розпоряджається громадськими 

коштами, а тих, хто є найвиверткішим та завжди знаходить спосіб позбавитися 

скрутного становища.  

Зауважується, що А. Сміт окреслив головні принципи оподаткування, згідно 

яких податок жахливий, коли він заважає людині займатися справою та для збору 

якого використовується велика бюрократична машина. Податок раціональний 

ніколи не змушує людину ухилятися від нього. Однак, багато урядів не зупинялися 

ні перед чим заради поповнення державної скарбниці, запроваджуючи навіть 

безглузді податки. Отже, політична складова свободи у системі оподаткування 

походить у стягуванні із громадян зайвого. Із моменту стягування зайвого, кожна 

людина, у міру її статків, більшою чи меншою мірою стає заручником держави. Вже 

з цього моменту головна економічна складова наповнення держбюджету у вигляді 

податків починає працювати проти самих громадян та стає для них (на відміну від 

держави), вже не економічною складовою, а політичною системою поборів (Д. 

Гетманцев, Я. Литвиненко, С. Собуцький. В.Юрченко та ін.). 

Акцентується увага на тому, що об’єднуючим чинником впливу на 

формування політичних свобод є її правова складова на чому акцентують увагу  такі 

сучасні науковц як: О. Донченко, П. Біленчук, А.  Козловський, О Дзьобань, 

А. Черненко, В. Селіванова та ін. Однак, зважаючи на розгорнутий змістовний 

характер їхніх досліджень, поза увагою залишається аспект впливу закону на 
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формування та дію саме політичних свобод. Ситуація складається переважно таким 

чином, що офіційна юридична наука, підкорюючись законодавчій волі, вченими-

дослідниками практично не висувалося жодної спірної позиції стосовно даного 

питання (Т. Затворченко).  

Обгрунтовуючи юридичну складову ідеї політичних свобод, автор  звертається 

до  поглядів Г. Гегеля, який на відміну від інших науковців, розглядаючи державу 

виходить не із принципу захисту свободи, а навпаки вважає, що свобода отримує 

своє місце опосередковано від того чи іншого державного устрою. Зазвичай, 

розглядаючи дію свободи, йдеться про те, що держава повинна захищати свободу, 

слугувати перепоною свавіллю, сприяти щастю громадян тощо. За Г. Гегелем 

потрібно від усього цього звільнитися піклуючись про розумність, яка виходить із 

поняття, тоді усе інше додасться. Стосовно ідеї свободи, Г. Гегель навіть звертається 

до релігії, акцентуючи особливу увагу на те, що потрібно направити думки на 

царство Боже, тоді все інше прийде само собою та усі другорядні цілі будуть 

досягнуті заодно.  

Резюмується, що якщо проаналізувати кінцевий результат найактивніших 

захисників свободи – лібералістів, то ми знаходимо його у головному документі 

країни – конституції. Ми завжди чуємо спочатку слово «права». Наприклад, 

найчастіше записано: «Права і свободи...», в основі права завжди лежить закон. 

Отже, свобода підпорядкована праву і основі права закону, або ж скажемо, що 

свобода зумовлюється законами. Тобто не закон підпорядковується свободі, а 

навпаки. На перший погляд свобода як результат, і в подальшому, основа 

цивілізаційного розвитку суспільства, та взагалі існування індивідів є незалежна 

первинна основа людства. У такому випадку усе інше повинно утворюватись 

навколо свободи як похідне, а тим паче закони. Тут знову потрібно звернути увагу, 

на погляди Дж. Локка, якого вважають засновником самої свободоіменуемої – 

ліберальної концепції. Він пов’язував загальну для всіх свободу в дії загальних для 

всіх законів. У такий спосіб, політичні свободи підпорядковані закону, тому що 

закон є дією (інструкцією дії) свободи на практиці та захисту громадян від свавілля 

інших. Отже, чим кращі закони існують в державі, тим більше свободи мають її 

громадяни. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний теоретико-

методологічний аналіз становлення та розвитку політичних свобод на основі 

наукових праць представників класичних ідеологій переважно періоду XVIII–

XIX ст., їх послідовників та визначено практичне значення сутності політичних 

свобод в дослідженнях даного періоду для сучасних умов. Головні наукові й 

практичні результати дослідження є такими: 

1. Поняття «політичні свободи» – одне із найбільш вживаних  у сучасному 

лексиконі, однак воно має досить велику кількість значень. Для обґрунтування 

власної позиції  з цього питання ми вдалися до аналізу базових вимірів дослідження 
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поняття «політичні свободи» представниками класичних ідеологій ХУІІІ-ХІХ ст. 

Методами системного аналізу та наукової класифікації було досліджено визначення 

свободи в основних напрямках суспільно-державних стосунках, а саме: в 

цивілізаційному, філософському, соціальному, правовому та політичному вимірах  

із застосуванням сучасної методології класифікації за змістом: свобода як термін, як 

процес, як практична дія в суспільстві, як реальність, для з’ясування усіх можливих 

складових елементів свободи. Це  надало повноти розуміння яким чином 

формується і розвивається свобода як багатозначне явище і, зокрема, було 

сформульовано визначення свободи у політичному сенсі наступним чином: як 

термін – реалізація інтересів громадян у політико-владних відносинах;  як процес – 

формування громадянської культури особистості, посилення громадянського змісту 

освіти, набуття знань, вмінь і навичок стосовно реалізації громадянських прав і 

свобод. Загальнолюдські цінності, які сконцентровані в ній виступають гарантом 

демократичної стабільності політичних процесів; як дія в суспільстві –

раціоналізація влади у її єдності з народом у формі народне представництва. 

Місцеве самоврядування – не лише принцип, а й інструмент забезпечення свободи у 

соціумі); практика як реальність – наявність легітимного демократичного 

політичного режиму, який визнає плюралізм поглядів і дій, передбачає чітке 

визначення меж втручання держави і різних колективів у справи людини. Держава 

виступає гарантом існування, реалізації та захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

2. Запропоновано авторське визначення поняття «політичні свободи», як 

кореневого різновиду соціальних свобод і першочергової умови для існування 

демократичного суспільства, яка виявляється насамперед правопорядком, тобто  

сукупністю політичних і правових норм з чітко визначеними повноваженнями, які 

надають можливість людині й громадянину право як на участь у вирішенні 

місцевих, регіональних і державних справ так і в захисті власних інтересів, не 

порушуючи при цьому права інших. Це образ можливої й дозволеної поведінки 

громадян у сфері політики, який координується за допомогою цінностей, норм і 

санкцій. Визначення свободи у політичному вимірі – це реалізація інтересів 

громадян у політичній системі суспільства.  

3. Узагальнено основні наукові ідеї та гіпотези концепції політичних свобод у 

класичних ідеологіях ХVІІІ–ХІХ ст. Визначено, що:  

– у класичному лібералізмі сутність політичних свобод визначено як 

загальновстановлений порядок рівноправ’я, з можливістю прийняття участі кожного 

громадянина у здійсненні політичної влади, узгодженості інтересів людини і 

держави, можливість отримувати задоволення, уникаючи страждання і при цьому 

бути в певній незалежності від державної влади, але почуватись захищеним 

державою;  

– у консерватизмі сутність політичних свобод визначена як збереження 

історичних традицій, форм і принципів суспільного та політичного устрою, а також 

на протидію радикальними реформам та обережним ставленням до будь-яких змін 

взагалі. Він заперечує дієвість революцій, акцентуючи увагу на ефективності 

еволюційного поступу:  
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– в утопічних доктринах політичні свободи розглядались через призму 

осмислення соціального ідеалу, самоврядування, гармонійного розвитку людини. 

Спільними рисами їх поглядів були ідеї відсутності експлуатації, ліквідації 

суперечностей між фізичною і розумовою працею, знищення приватної власності, як 

осьового зла соціальної нерівності людей. Ними не визнавались радикальні шляхи 

переходу до нового ладу, заперечувались революційні методи боротьби. Вони 

прагнули змінити суспільні відносини еволюційним шляхом; 

 – у марксизмі політичні свободи визначено як поєднання історично 

обумовленого явища з економічним чинником і визначено її як систему суспільного 

устрою в державі, за допомогою якого індивіди отримують матеріальну і соціальну 

базу у формі соціально-необхідних умов: заробітної плати, житла, лікування, 

навчання, відпочинку та реалізації рівних можливостей для всіх індивідів, за 

допомогою соціального устрою держави. Комунізм являє собою надбудову цього 

устрою як регулятивної і контролюючої системи над соціальним устроєм. 

        4. Епоха буржуазних революцій ХУІІІ-ХІХ ст. перемістила свободу з моральної 

філософії у політичну площину. Тоді ж виникла негативна і позитивна концепції 

політичної свободи. Негативну свободу Т. Гоббс ототожнював з невтручанням у 

справи особистості, з відсутність примусу і гноблення, у захисті від деспотизму 

думки і тиранії більшості, з можливістю «робити все безперешкодно і без остраху 

бути покараним іншим». Чим ширша область невтручання, тим більшою стає 

свобода людини. Однак, при існуючому стані речей свобода не може бути 

безмежною, бо її безмежність спричинила б те, що всі стали чинити нескінченні 

перешкоди один одному і в результаті такої «природної свободи» виник би 

соціальний хаос, свобода слабшого була б пригнічена сильнішим. Тому область дій 

повинна бути обмежена законом. «Функція закону  полягає в запобіганні таких 

зіткнень» (Ф. Лассаль). Однак, такі лібертаріанці як Дж. Локк, Дж. Міль, Б. 

Констант і А. Токвіль визнавали, що повинна існувати деяка мінімальна область 

особистої свободи в яку не можна втручатись за жодних умов (принаймні свободи 

віри, переконань). Якщо ця свобода порушується то індивідуальна воля заганяється 

у вузькі рамки для мінімального розвитку природних здібностей людини, без яких 

вона не здатна досягти своїх цілей. Звідси: необхідність провести межу між сферою 

приватного життя і сферою публічної влади. Де її провести – дискусійне питання, 

але провести її треба. Позитивна свобода розуміється як свобода самовиявлення, 

самоврядування, реалізація власних прагнень, тобто «сам собі хазяїн». Однак,  в 

цьому приховані великі загрозу індивідуальній свободі. На практиці це - ілюзія 

вільного вибору, засіб маніпуляції,  маскування хибних цілей популярними 

цінностями. Це свобода вести якийсь приписний спосіб життя, яка на ділі (в 

марксизмі) виявилась лицемірною маскою жорстокої тиранії. «Свобода може 

існувати тільки в державі, де всі відносини регулюються правом і де закони панують 

над волею правителів» (Ш. Л. Монтеск’є).     

        5. Основними чинниками впливу на формування і рівень реального 

забезпечення політичних свобод у різних країнах зумовлений історичними, 

географічними,  соціально-економічними, культурними та політико-правовими 
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умовами становлення державності. Базовими факторами впливу на формування і 

розвиток політичної свободи є наступні: карні закони, географічний фактор, 

цивілізаційний (історичний), засоби масової інформації та інформаційні технології. 

Дисертантом доопрацьовано і зазначено важливість впливу в сучасному світі таких 

чинників як оподаткування і релігійний. 

Фактор оподаткування – це чітке, конкретне, зрозуміле правило, яке задля 

збереження політичної свободи повинно бути незмінне завжди і всюди: чим більше 

свободи у громадян, тим більше з них можна стягувати податків, менше свободи, 

менше податків – це правило самої природи незмінне скрізь і завжди. Політична 

складова свободи у системі оподаткування походить у стягуванні з громадян 

зайвого. Із моменту стягування зайвого кожна людина по мірі її статків, у більшій чи 

меншій мірі, стає заручником держави і з цього моменту головна економічна 

складова наповнення держбюджету, у вигляді податків, починає працювати проти 

самих громадян та стає для них, на відміну від держави, вже не економічною 

складовою, а політичною системою поборів. 

Не менш актуальним у наш час є релігійний чинник. Найкраще було б в 

державі мати одну релігію, однак, якщо це не можливо, держава повинна оберігати 

своїх громадян від конфліктів між прихильниками різних конфесій. Наочним 

прикладом останніх є конфлікт між християнством та мусульманством, який 

поширюється завдяки розширеному будівництву мечетей у переважно 

християнських країнах (наприклад, Україна, Польща, Франція). 

6. Зазначено, що сучасний світ багато в чому базується на ідеях, які 

сформулювались у різні течії саме у період XVIII–XІX ст., тому аналіз дослідження 

такого багатогранного явища як політичні свободи в наукових теоріях ХVІІІ–ХIХ 

ст. має вагоме значення для сучасного політичного процесу в Україні. Більшість 

положень політичних свобод переведені у площину практичної діяльності, 

ціннісних ідеалів та правових нормативів, закріплених чинною Конституцією 

України. Водночас цілком очевидно, що реальне забезпечення політичних свобод в 

Україні далеке від належного і має здебільшого формальний характер. 

Перетворення його в реальний ефективний чинник передбачає 

розв’язання низки соціально-економічних і політичних проблем. Досить суттєвим     

для українських реалій у питанні політичних свобод є те, що громадяни у 

відстоюванні своїх прав для швидкого і дієвого результату почали переходити від 

поодиноких випадків у площину колективного відстоювання своїх політичних прав і 

свобод, залучаючи для цього ЗМІ. 
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науки України, Київ, 2018. 

У дисертації досліджено становлення, розвиток та визначені сутність політичних 

свобод як найвищої соціальної цінності й неодмінної умови функціонування всіх 

інших видів свобод на основі аналізу наукових праць періоду ХVІІІ-ХІХ ст., у 

визначенні практичного значення політичних свобод в дослідженнях даного періоду 

для сучасних умов. Операціоналізація поняття «політичні свободи» дозволила 

виявити його місце в системі політичних категорій та визначити базові рівні виміру 

відповідного феномену в цивілізаційному, філософському, соціальному, правовому 

та політичному сенсі та дана їх класифікація за змістом. Свободи в політичному 

вимірі – це реалізація інтересів громадян у політичній системі суспільства. 

З`ясовано розуміння сутності політичних свобод в класичних ідеологіях: 

лібералізмі, консерватизмі, соціал-утопізмі, марксизмі. Обгрунтовано положення 

про два взаємно суперечащих один одному вияви  в розвитку феномену політичних 

свобод: «негативна» й «позитивна» концепції свободи. Виявлено, що основні 

чинники впливу на формування  і реальний рівень забезпечення політичних свобод 

у різних країнах зумовлені історичними, географічними, соціально-економічними, 

культурними та політико-правовими умовами становлення державності. З’ясовано й 

проаналізовано, що серед новітніх чинників набувають особливого значення такі як:  

рівень загальної й політико-правової культури громадян, характер політичного 

режиму, доброякісність карних законів, безпека громадян, рівень добробуту, 

система оподаткування, релігійний.      

Ключові слова: базові рівні виміру свобод, цивілізаційні свободи, філософські 

свободи, соціальні свободи, правові свободи, політичні свободи. 

 

Аннотация 

Скляр О.Ю. Идея свободы в политических учениях XVIII–XIX вв. 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

 В диссертации исследованы становление, развитие и определены сущность 

политических свобод как высшей социальной ценности и непременного условия 

функционирования всех других видов свобод на основе анализа научных работ 

мыслителей XVIII-XIX вв., в определении практического значения политических 

свобод в исследованиях данного периода для современных условий. 

Операционализация понятие «политические свободы» позволила выявить его место 

в системе политических категорий и определить базовые уровни измерения 

соответствующего феномена в цивилизационном, философском, социальном, 

правовом и политическом смысле и дана их классификация по содержанию. 

Политические свободы рассматриваются как разновидность социальных 

свобод и первоочередное условие для существования демократического общества, 
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проявляются прежде всего правопорядком, то есть совокупностью политических и 

правовых норм с четко определенными полномочиями, которые дают возможность 

человеку и гражданину право как на участие в решении местных, региональных и 

государственных дел так и в защите собственных интересов, не нарушая при этом 

права других. Это образ возможной и дозволенного поведения граждан в сфере 

политики, который координируется с помощью ценностей, норм и санкций. 

Свободы в политическом измерении - это реализация интересов граждан в 

политической системе общества. 

Выяснено понимания сущности политических свобод в классических 

идеологиях ХVIII-XIX вв., которое заключаются в: а) классическом либерализме - 

как общеустановленный порядок равноправия с возможностью принятия участия 

каждым гражданином в осуществлении политической власти при легитимации и 

лимитирования общественно-государственных отношений: б) консерватизме - как 

сохранение исторических традиций, форм и принципов общественно-политического 

строя, законности, противодействие радикальным реформам и осторожным 

отношением к любым изменениям вообще; в) марксизме - как реализацию равных 

возможностей каждого индивида через систему социального устройства общества; 

г) утопических доктринах - как осмысление социального идеала, самоуправления и 

гармоничного развития человека. 

Обосновано положение о двух взаимно противоречащих друг другу 

проявлений в развитии феномена политических свобод: Негативная и 

положительная концепции свобод. Негативная свобода, больше присуща 

классическому либерализму и консерватизму, ратует за эффективную и 

высоконравственного государственную власть, законность, правопорядок, 

формальное предоставление и обеспечение основных политических прав граждан, 

упреждает насилие, зависимость, вмешательства других, поддерживает поощрения 

личных достижений, непримиримость к потребительству, уравниловке и 

неравенству. Заодно, игнорирование проблемы бедности, социальной защиты 

граждан приводит к неспособности их значительной части воспользоваться своими 

правами и свободами на что акцентируюют внимание представители современного 

неолиберализма и неоконсерватизма. Положительная свобода, больше присуща 

марксизму и социал-утопизму, понимается как свобода самовыражения согласно 

собственным предпочтениям направлена на развитие личных способностей и 

стремлений, что возможно только при определенных социально-экономических и 

культурных условий. Заодно, чрезмерный акцент на социальном партнерстве, 

солидарности, коммунитаризме, достижении высокого уровня социального 

равенства неизбежно приводит к уравниловке, (равенства в бедности) и угрожает 

индивидуальной свободе. Как оказалось это - иллюзия свободного выбора, средство 

манипуляции, маскировка ложных целей популярными ценностями. 

Выявлено, что основные факторы влияния на формирование и уровень 

реального обеспечения политических свобод в различных странах обусловлен 

историческими, географическими, социально-экономическими, культурными и 

политико-правовыми условиями становления государственности. Среди новейших 
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факторов приобретают особое значение следующие: уровень общей, политической и 

правовой культуры граждан, характер политического режима, политическая 

активность, доброкачественность уголовных законов, безопасность граждан, 

уровень благосостояния населения, система налогообложения и религиозный 

фактор. 

Продемонстрировано, что анализ исследования такого многогранного явления 

как политические свободы в научных теориях ХVIII-ХХ вв. имеет большое значение 

для современного политического процесса в Украине. Большинство положений 

политических свобод переведены в плоскость практической деятельности, 

ценностных идеалов и правовых нормативов, закрепленных действующей 

Конституции Украины. В то же время совершенно очевидно, что реальное 

обеспечение политических свобод в Украине далеко от должного и имеет 

преимущественно формальный характер. Превращение его в реальный 

эффективный фактор предусматривает решения ряда социально-экономических и 

политических проблем, преодоление правового нигилизма. 

Ключевые слова: базовые уровни измерения свобод, цивилизационные 

свободы, философские свободы, социальные свободы, правовые свободы, 

политические свободы. 

 

Annotation 

         Sklyar O.Yu. Idea of freedom in the political doctrines of XVIII-XIX centuries. 

The Manuscript. 

The Poliitikal Science PhD dissertationwith the specialization 23.00.01 - theory and 

history of political science. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation examines the formation, development and the essence of political 

freedoms as the highest social value and the indispensable condition of functioning of all 

other types of freedoms on the basis of the analysis of scientific works of the period from 

the 18th-19th centuries, in determining the practical significance of political freedoms in 

the researches of the given period for modern conditions. The operationalization of the 

concept of "political freedoms" made it possible to identify its place in the system of 

political categories and to determine the basic levels of measurement of the relevant 

phenomenon in a civilizational, philosophical, social, legal and political sense and their 

classification in content. Freedom in the political dimension is the realization of the 

interests of citizens in the political system of society. The understanding of the essence of 

political freedoms in classical ideologies is clarified: liberalism, conservatism, social-

utopianism, Marxism. The provisions about two mutually contradictory manifestations in 

the development of the phenomenon of political freedoms are justified: the "negative" and 

the "positive" concept of freedom. It is revealed that the main factors influencing the 

formation and real level of securing political freedoms in different countries are due to the 

historical, geographical, socio-economic, cultural and political and legal conditions of 

becoming a state. It is found out and analyzed that among the newest factors such as: the 

level of general and political-legal culture of citizens, the nature of the political regime, the 
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quality of the penal laws, the security of citizens, the level of welfare, the tax system, the 

religious, are of particular importance. 

Keywords: basic measurement of freedoms, civilizational freedoms, philosophical 

freedoms, social freedoms, legal freedoms, political freedoms 
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