
Відгук офіційного опонента  
доктора філософських наук, професора Загороднюка Валерія Петровича.

на дисертацію Маслікової Ірини Ігорівни 
«Спільне благо в контексті інституціалізації соціальних практик: етико- 

філософський аналіз», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
філософських наук за спеціальністю 09.00.07 -  етика

Дисертація Маслікової 1.1, присвячена цікавій, своєчасній та малодослідженій

темі -  з ’ясуванню сутності та специфіки спільного блага в контексті інституційних

соціальних практик. Хоча до ідеї спільного блага апелюють філософи, політики,

економісти, немає чіткого уявлення про його зміст та механізми реалізації. У зв’язку

з цим не може не виникати низка питань: чи існує єдине значення поняття спільного

блага, чи воно має історичний, соціокультурний характер? Як корелюється це

поняття із іншими поняттями моральної свідомості? Яким чином воно тематизується

у різних типах філософування і на якій соціальній онтології ґрунтується? Яким

чином можна обґрунтувати концепт спільного блага?

Відповіді на ці питання не є простими. У філософії Модерну з її культом

розуму, гуманізму, просвітницькими ідеалами «свободи», «рівності» та «братерства»

всезагальні моральні цінності були самоочевидними та не потребували серйозної

аргументації та спеціальних рефлексій. За доби постмодерну, не лише ставляться під

сумнів можливості розуму, заперечується «логораціотеотелеофалоцентризм» (Жак

Деріда), але й самі цінності модерної епохи.

Обґрунтування ідеї спільного блага ускладнюється тим, що сьогодні

суб’єктами взаємодії постають не лише окремі індивіди, що мають свої уявлення

про благо, але й групи, організації, суспільство загалом, які не можуть

орієнтуватися на єдину концепцію індивідуального блага, а повинні дієво сприяти

продуктивному співробітництву та кооперації громадян. Практичної значущості

ця проблема набуває у просторі політичного, економічного та соціокультурного

життя, в яких орієнтація на спільні цілі та співпрацю є необхідними елементами

соціальної дії. І такий запит має надзвичайну актуальність не лише для західного

суспільства, але й для України, яка знаходиться в стані ціннісних трансформацій

соціального життя, що супроводжуються змінами світоглядних орієнтирів, форм
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соціальної взаємодії, які повинні знаходити своє інституційне закріплення. З огляду 

на вище зазначене, дисертаційна робота Маслікової 1.1, відзначається високим 

ступенем актуальності.

Підтвердженням актуальності теми дослідження є й те, що дисертація 

виконана в рамках комплексної програми досліджень Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації»; науково-дослідних тем філософського 

факультету («Модернізація філософської та політологічної освіти та науки України 

на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів») та кафедри етики, естетики 

та культурології («Професійна і корпоративна етика: проблеми обгрунтування і 

впровадження, програм міжнародних проектів «Розвиток етичної освіти у вищій 

школі» HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching та TEMPUS-SMHES 

HESDESP1 «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального 

партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних 

наук».

Аналіз дисертації Маслікової 1.1. свідчить про те, що авторка переконливо 

обґрунтувала актуальність теми дослідження та основні наукові положення. 

Коректним є визначення об’єкта і предмета дослідження, чітко сформульовані його 

мета і завдання. Дослідницькі завдання відповідають темі, змісту і меті дослідження, 

демонструють наукову позицію авторки та надають можливості для повного 

розкриття теми. Основні положення і висновки, які виносяться на захист, мають 

високий ступінь наукової новизни

Дисертаційна робота відзначається послідовністю, взаємозумовленістю 

концепції і результатів, змістовною насиченістю, ґрунтовною аргуменгованістю. 

Опрацювання значної кількості наукових вітчизняних та зарубіжних джерел за 

темою роботи дозволило переконливо обґрунтувати викладені у дисертації наукові 

результати та пропозиції. Основні положення та висновки дисертації оприлюднено 

на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних семінарах і 

конференціях.

В цілому дисертація Маслікової EL «Спільне благо в контексті
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інституціалізації соціальних практик: етико-філософський аналіз» є завершеним, 

логічно струнким дослідженням, у якому авторка отримала оригінальні і 

обґрунтовані результати, які дають певний приріст знання.

Зупинюсь на обговорені деяких з них.

Заслуговують на увагу значна джерельна база та методологічні засади 

дослідження спільного блага як істотного складника феномену моралі та суспільної 

моралі зокрема. Систематизація етико-нормативних концепцій моралі дозволила 

Масліковій 1.1, не лише виявити основні характеристики етичних обґрунтувань, 

заданих рамками «емпіричної» та «метафізичної» етики, окреслити основні 

теоретичні образи «індивідуальної» та «суспільної моралі», але й довести, що 

необхідним елементом моралі є уявлення про благо та спільне благо зокрема. 

Важливим теоретичним висновком проведеної роботи є твердження, «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» (с. 65). Містять 

наукову новизну виявлені авторкою характеристики блага (належність, 

оптативність, «внутрішня» та «зовнішня» цінність, множинність, різні джерела 

походження), які задають перспективу подальшого дослідження власне ідеї 

спільного блага та його характеристик.

Цікавим і плідним є аналіз і репрезентації ідеї спільного блага у межах 

нормативного підходу етики чесноти. Звернення до концепцій етичного 

гіерфекціонізму, етичного сентименталізму та етичного комунітаризму дозволило 

авторці не лише актуалізувати нові для вітчизняної етики теоретико-нормативні 

підходи, зокрема «засновану на діючому суб’єкті етику чесноти», етику 

«державного гіерфекціонізму», виявити теоретичні проблеми етичних обґрунтувань 

етики чесноти, але й з ’ясувати роль і значущість чеснот, самореалізації, моральних 

почуттів, моральних обов'язків, моральних прав, спільнот у реалізації спільного 

блага.

Безперечною заслугою дисертанта є систематизація консеквенціалістських 

описів спільного блага як сумарної сукупності благ всіх індивідів. Авторка



узагальнює широкий масив сучасних соціально-етичних напрацювань, які 

виникають та трансформуються в англо-американському етико-філософському 

дискурсі у межах «моністичного», «плюралістичного», «непрямого 

консеквенціалізму». Проведена прискіплива аналітико-критична робота дозволила 

Масліковій 1.1, виявити проблемні місця консеквенціалістських обґрунтувань 

спільного блага та визначити його як мету та критерій оцінювання соціальної дії, 

способів життя та інституційних соціальних практик. У цьому контексті 

обґрунтованим є інноваційний висновок дисертантки щодо наступних 

характеристик спільного блага -  оптативності (раціоналізовано бажаного та 

необхідного для всіх) та його множинності.

Скрупульозний аналіз деонтологічної літератури, в якій авторкою 

розглядаються моральні обов'язки людини, дозволив Масліковій 1.1. виявити умови 

реалізації спільного блага та з ’ясувати необхідні обмеження щодо дій, здатних 

призводити до шкоди заради спільного блага. Апеляція дисертантки до моральних 

прав робить переконливим та вартим підтримки її висновок про те, що «морально 

недозволеними будуть такі дії, які заради спільного блага свідомо призводять до 

ушкодження невинних осіб» (с. 195).

Заслуговують на увагу розмисли дисертантки щодо практичних проблем 

реалізації спільного блага в політичних, економічних та соціокультурних практиках 

та шляхів їх розв’язання. Значний потенціал наукової новизни міститься в 

здійсненому Масліковою 1.1. аналізі «інституційного зла», його механізмів та 

запобіжників інституційних злодіянь (с. 250-251). Інноваційним є аналіз колізій 

економічного стимулювання, моральної мотивації і моральних обмежень шкоди в 

процесі продукування «суспільних благ» як предметного втілення спільного блага в 

економіці на рівні індивідуальної та інституційної економічної діяльності. 

Новизною відрізняється аналіз теорій колективного вибору, які дозволяють 

визначати пріоритетність продукування «суспільних благ» та визначати процедури 

контролю за їх виробництвом.

Значний інтерес становить дослідження моральних проблем соціокультурної 

практики, пов’язані із реалізацією інституційною соціальною допомогою та
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державною підтримкою сфери культури, яка продукує культурне благо як 

предметно втілене спільне благо. Вагомим науковим доробком дисертантки є 

виявлена специфіка культурного блага, яка дозволяє вбачати в ньому вищою мірою 

втілене спільне благо. В цьому контексті важливим є аналіз моральних проблем 

діяльності інституту вищої освіти, який в реалізації своїх цілей покликаний 

забезпечувати спільне благо громадян та бути запобіжником «інституційного зла».

Отже, всі положення та наукові результати, що виносяться на захист, містять 

достовірну наукову новизну, яка полягає в тому, що в українській етиці уперше 

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.

Оцінюючи позитивно дисертацію Маслікової 1.1, загалом, зверну увагу на 

деякі дискусійні аспекти і у порядку дискусії висловлю наступні міркування і окремі 

запитання та зауваження.

По-перше, в першому розділі дисертації, розглядаючи джерела блага, які 

пов'язуються з особливою природою людини, особливостями організації соціуму та 

процедурами прийняття колективних рішень, авторка дисертації зазначає низку 

альтернативних концепцій, зокрема контракторну / контрактуалістську етику (с. 47, 

57). Далі в дослідженні перспектив державної підтримки продукування суспільних 

благ та вибору загальних процедур і принципів діяльності економічних суб’єктів 

дисетрантка конкретизує підходи представників контракторної / контрактуалістської 

етики щодо розв’язання таких завдань (с. 285-287). Проте із тексту дисертації 

залишається не зрозумілим, чи є принципова відмінність між контракторною 

етикою та контрактуалістською етикою як способами обґрунтування моральної 

нормативності, чи мова йде про синонімічне використання різних термінів для 

позначення одного типу теорій?

По-друге, з огляду на вище зазначене, виникає питання, чому авторка 

залишила поза увагою напращовання сучасної дискурсивної етики, зокрема роботи
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Ю. Габермаса , в яких пропонується комунікативна модель обґрунтування моральної 

нормативності. Уявляється, що було б перспективним з ’ясувати потенціал цього 

підходу у розгляді проблем колективного вибору у сфері економічної діяльності, 

зокрема в контексті проблематики спільного блага.

Дисертація безперечно виграла б, якби авторка більш повно врахувала 

концепцію неявного цілепокладання. Адже як в процесі цілереалізації (ціль —  засіб 

—  результат), так і в процесі цілеформування (потреба —  мотив —  інтерес) неявні 

характеристики цілепокладання превалюють над явними. Потреби, мотиви, інтереси 

діяльності людей можуть не завжди усвідомлюватися. За всезагальний інтерес або 

спільне благо може видаватися інтерес тієї чи іншої соціальної групи. В процесі 

діяльності спрямованої на досягнення спільного блага виникають побічні 

результати, які у віддаленій перспективі можуть обернутися не лише злом, але і 

повною катастрофою. В цьому контексті мабуть досить послатись на сучасну 

екологічну кризу.

Хотілося б почути роздуми дисертантки з цих питань.

В цілому, зазначені недоліки носять характер побажань, мають переважно 

дискусійний характер, не зачіпають основних концептуальних положень дисертації, 

а тому не впливають на загальну позитивну оцінку наукового дослідження і не 

понижують його загального високого професійного рівня. Теоретичні положення 

дисертації можуть бути використані при читанні лекційного курсу з філософських 

дисциплін, зокрема, етики, політології, культурології. На грунті даного дослідження 

може бути підготовлений спецкурс для студентів та аспірантів філософського 

факультету.

Основні результати дисертації Маслікової 1.1.знайшли відображення у її 

публікаціях. Вони відповідають вимогам МОН України, що висуваються до 

опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Усі роботи з теми дослідження надруковані без співавторів. В тексті докторської 

дисертації не використовувалися матеріали кандидатської дисертації. Автореферат 

відповідає змісту і структурі дисертації.
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7

Дисертація Маслікової Ірини Ігорівни на тему: «Спільне благо в контексті 

інституніалізації соціальних практик: етико-філософський аналіз» є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

24.07.2013 року № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 565 від 

19.08.2015 р., № 1 159 від 30.12.2015 р., та № 567 від 27.07.2016 р.), що висуваються 

до написання та захисту докторських дисертацій, розв’язує важливу наукову 

проблему та є вагомим внеском у філософську науку, повністю відповідає паспорту 

спеціальності 09.00.07 -  етика, а її авторка заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософських наук.

Офіційний опонент: 
доктор філософських наук, професор, 
завідувач відділу філософської антропології 
Інституту філософії імені Г. Сковороди
НАН України В.П. Загороднюк



ВІДГУК

на дисертаціію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.07 - етика Ірини Ігорівни Маслікової “Спільне благо в 

контексті інституціалізації соціальних практик: етико-філософський аналіз”

Як зазначено в анотації, дана дисертація є першим в українській етиці 

комплексним етико-філософським дослідженням спільного блага та 

можливостей його реалізації в інституційних соціальних практиках.Тільки цим 

формулюванням для фахівців з філософії та етики вже достаньою мірою 

визначається актуальність роботи. І хоча проголошення першості хоч то в назві, 

хоч і в новизні положень, що виносяться на захист ще не гарантує значущості 

отриманих результатів наукового пошуку, дана робота заслуговує на 

прискіпливий і водночас доброзичливий, якщо користуватись однією з  

основних категорій самої дисертації розгляд, фактично апріорі. Адже вона 

знаходиться у полі вічнозеленої філософської проблематики, братись за яку 

особливо в царині етики здається неабияким науковим ризиком, 

відповідальністю і, одночасно, сміливм кроком автора. Йдеться про прояснення 

способу дії основних універсалій людського існування, зокрема його моральної 

сфери, або, як зазначається в дисертації теоретичних образів моралі.

В українській філософській думці захист дисертації в царині етики є 

нечастим явищем. З нещодавніх праць можна назвати захист дисертації по 

концепції американської письменниці і культуролога Айн Ренд “Етичний

Відділ аш пнодотва та архіву 
Ки-вського національного уніве рси тету 

імені Тараса Ш евченка



аспект “філософії об'єктивізму” М.Коробко, дисертації В.Машкіна 

«Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації 

нормативності», які дотичні майже контрарним аспектам даного 

дослідження. Ці роботи, що як і рецензована праця, виконані на кафедрі етики, 

естетики та культурології КНУ ім Т.Шевченка, свідчать, що проблема 

моральності знаходиться на вісті духовного пошуку суспільства у поточний 

період історії. Тому актуальність дисертаційного дослідження Ірини Ігорівни 

визначається насправді не тільки вільним вибором дисертантки, а чинниками 

дещо більшими за нього - викликом сучасності та свідомим напрямком роботи 

кафедри щодо відповіді на цей виклик.

Спробуємо проаналізувати деякі аспекти роботи з огляду на 

фундаменальне світоглядне значення обраної тематики для кожної людини. 

Питання що сформульовано від першої особи у авторській монографії звучить 

таким чином : “Як правильно жити?” Далі йде твердження, яке переносить 

особистість з сфери природної цілісності, тотальності існування в реальності, в 

іншу, досить умоглядну площину, де вона виступає елементом або суб'єктом 

колективної дії. Тобто виявляється ми не претендуємо надати відповідь на 

запитання “як правильно жити” для конкретної реальної людини, а тільки для 

абстрактної сукупності суспільних відносин, що кожного разу мають бути 

перевірені на відповідність тому, чим є шуканий індивід : суб'єктом колективу 

чи носієм колективної організаційної ідентичності або ж тієї концепції моралі 

що атрибутивно приписується йому у даний момент. Саме це зауваження 

визначає необхідність розрізнення понять індивід та особистість. Отже, 

сучасний психологічний словник стверджує, що особистість- особлива якість 

людини, яка набувається нею в соціокультурному середовищі в процесі спільної 

діяльності та спілкування. Наголошується, що проблема особистості має 

міждисциплінарний статус, та має місце незбіг проявів особистості, індивіда та 

індивідуальності , які досліджуються у межах відносно незалежних одне від 

одного біогенетичного, соціогенетичного та персоногенетичного напрямків 

людинознавства. В центрі уваги представників біогенетичної орієнтації



знаходяться проблеми розвитку людини як індивіда, який має певні 

антропогенетичні властивості (здібності, темперамент, біологічний вік, стать, 

конституцію людини, властивості нервової системи, потреби тощо.) 

Представники різних течій соціогенетичної орієнтації вивчають процеси 

соціалізації людини, засвоєння нею норм, і ролей, набування соціальних 

установок та ціннісних орієнтацій.... В межах культурно-історичного 

діяльнісного підходу розробляється принциповов інша схема детермінації 

розвитку особистості. В цій схемі властивості індивіда розглядаються як 

“безособові” передумови розвитку особистості, які в прооцесі життєвого шляху 

можуть отримати особистісний розвиток. Водночас там же наголошується, що 

поняття “ індивід” має сенс розглядати в єдності понять індивід -особистість- 

індивідуальність, оскільки індивід у цій тріаді виступає нижчим ступенем 

іеєрахічної системи, а особистіть по відношенню до індивідуальності виступає 

як унікальне поєднання всіх якостей людини як індивіда та особистості.

В цьому посиланнні ключовим є положення щодо пріоритетної ролі 

поняття” особистість” для прояснення як основ ціннісних орієнтацій так і 

підпорядкованості індивіда статусу особистості. Водночас згадка про неї ( тобто 

обсобистість) фактично зустрічається в роботі чи не один раз. З неї власне 

починається дисертація як посилання на міжособистісний досвід авторського 

спілкування. Таким чином використання поняття індивід в системі подальшого 

викладу видається суто інструментальним. Його функція зводиться до ролі 

містка для встановлення умовного зв'язку індивідуальної і суспільної моралі і 

далі - аналізу концепцій спільного блага. Водночас поняття особистість як 

основа формування свідомого вибору, морально-вольових якостей людини та 

фактично всього комплексу характеристик, що так досконало виписані, алє є 

суто особистісними, взагалі не розглядається. І тоді визначене вище 

основне особистісне питання змінюється. Воно деталізується та уточнюється 

додатковими твердженнями, які вже випливають з визначених обраною темою 

меж : що кожен індивід є включеним у спільну діяльність, орієнтовану на 

спільну мету і що, не зважаючи на здавалося б однозначне ціннісне значення і



значущість використаного сполучення “ спільна мета” тобто така мета , що 

визнається цінністю всіма членами спільноти, включеної до пропонованої на 

розгляд множини елементів-осіб, названої “спільне благо”, “шлях до спільної 

мети в процесі спільного життя обов'язково наражається на серьйозні роздуми 

індивіда: чому ця мета має для мене надзвичайне ціннісне значення ? Чому у 

мене є спокуси користуватись благами спільної діяльності не роблячи свого 

внеску у продукування таких благ і я хотів би це зробити, але не можу? Чому я 

надаю приорітет допомоги іншим, виконанню суспільно значимих завдань, 

відсуваючи свої інтереси напісля. І що може зробити життя громадян моєї 

країни гідним та процвітаючим?” і т. ін.

Сформулюємо принципове міркування щодо основного концептуального 

посилу роботи. Якщо не обмежувати себе досить штучно межами етичного 

поля, то всі , або практично всі ці запитання знаходять ту чи іншу відповідь у 

задекларованому міждисциплінарному підході, що охоплює широкий спектр 

напрямків знання від соціокультурного і гуманітарного до психологічного і 

психоаналітичного. Однак сформульовані у контексті визначеної етичної 

проблематики вони є тільки вказівкою на протилежні мотиви дії які 

притаманні одному носію і свідчать про наявність сутнісної, тобто нездоланної 

суперечності у самій постановці проблеми. Тому її вирішення, як нам 

вчергове демонструє діалектика, принципово не може лежати в одній площині. 

Але слово сказано . Тому спробуємо розглянути позиції з яких автор пропонує 

її розв'язувати та підтримати чи висловити сумнів у наведених аргументах 

згідно смислу слова опонент.

Праця складається з семи розділів з яких у першому розглядається та 

визначається теоретико-методологічна база комплексного дослідження 

спільного блага, у другому етика чесноти в проясненні сутності і значущості 

спільного блага в практично-дяльнісному житті , третій і четвертий розділи 

присвячені відповідно дослідженню концепцій етичного консеквенціоналізму 

в спектрі, представленому моністичним, плюралістичним та непрямим 

консеквенціалізмом а також деонтологічної етики в спектрі обгрунтування у



ній турботи про себе, інших та спільне благо як обовязок; “негативної 

деонтології” як визначення дозволеного та недозволеного заради спільного 

блага, та “деонтологічного лібералізму” що зосереджений на з'ясуванні щодо 

дозволеного чи недозволеного заради спільного блага. Пятий, шостий і сьомий 

розділи відповідно досліджують особливості реалізації ідеї спільного блага в 

політичній практиці, економічній практиці та соціокультурній практиці.

Вочевидь не має можливості у форматі відзиву піддати аналізу весь обсяг 

виконаної роботи, тому у змістовно-смисловому плані поділимо її на три 

частини. Перша стосується окреслення автором концептуальних основ 

теоретичних образів моралі в контексті визначення ідеї блага. В результаті 

проведеного аналізу приймається поділ на емпіричну етику та метафізичну 

етику. Перша є сукупністю етичних концепцій , 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. В даному 

пункті важливо вказати, що наступні формулювання як характерні для 

подальшого викладу стосуються саме індивідів і апелюють до них безособово і 

в невизначеному історичному просторі і часі. . “... емпірична етика визначає 

мету людського існування та обґрунтовує необхідні засоби для її досягнення. За 

такої умови мораль пов’язується із системою цінностей, що задає напрям для 

самореалізації індивідів”. С 41. “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. 

(Так само с. 41) Здається у двох уривках йдеться про протилежну позицію.Це 

було б так. якби ми не з'ясували, що в кожному разі йдеться про індивіда а не 

про особистість і про безособовий заклик до його чеснот. В цьому річищі 

досить красномовним виявляється що собливістю суспільної моралі 

породженою культурою модерну є її примусовий характер - зокрема це



нормативне закріплення спеціальних інституційних ролей, та обов'язків діяти в 

ім'я спільного блага, гетерономні тобто зонішньо-примусові механізми 

моральної регуляції, партикуляризація моральних норм що у доступній мові 

означає , що не існує загальних моральних принципів, а якщо вони й 

проголошуються, то пропонується приймати етичні судження тільки на 

прецедентах особливих випадків тощо с 2, 357). Однак цим твердженням аж 

ніяк не доводиться позиція абсолютизації спільного блага. Навпаки, якщо 

розбір особливих випадків набуває ключового значення, то таким чином 

стверджується пріоритет особистого образу моралі у прийняття конкретного 

рішення у випадку проблемної моральної ситуації. При цьому апеляція до 

деонтології чи утилітаризму теж є половинчастою, оскільки такою ж мірою 

передбачає індивідуальну відданість загальному нормативно зобов'язувальному 

імперативу індивідуальної дії як і її заперечення в разі, коли наприклад 

тлумачення пропонованої дії регламентованої частковим ( партикулярним 

кодексом) йому суперечить. Власне дане міркування є універсальним відносно 

всього корпусу розглянутих у дисертації концепцій. І хоча даний підхід 

очевидно страждає на досить поверхове узагальнення, на його користь можна 

сказати, що та ж сама вада притаманна і абсолютизації принципу спільного 

блага в інституціональнійх практиках, а окремий розгляд кожного з наведених у 

дисертації випадків аналізу тієї чи іншої концепції, як вже заначалось, не 

відміняє аргументацію неохідності цілісного підходу до розгляду та врахування 

особистісного мотиву дії і її вибору у кожному конкретному вмипадку у тій чи 

іншій сфері діяльності.

Принциповим для розгортання всієї подальшої логіки роботи є і 

встановлення співвідношення блага і спільного блага. Благо як таке , точніше 

ідея блага розглядається в контексті першого підрозділу першого розділу 

роботи, але значення цієї частини віднесено у новизні до “крайньої” за 

важливістю у переліку, рубрики : “набули подальшого розвитку”. Подалі всі 

частини дослідження апелюють до різних іпостасей спільного блага, яке і є 

насправді предметом дослідження. Однак саме тут знаходиться справжній



виток і колізія роботи. Справа у тому, що заміна, про яку йшлося вище має свої 

наслідки у подальшому розгляді. Йдеться про зведення поняття блага як 

фундаментального для соціогуманітарного аспекту філософії і етики зокрема до 

поняття спільного блага та потім розпорошення його на множинні блага. Якщо 

погодитись з цим, а насправді така точка зору має право на життя і аж ніяк не 

відкидається наведеними міркуваннями, то весь подальший розгляд, тобто 

“’’середня частина” буде достаньо риторичною, тобто такою, що 

зосереджується на деталях і аспектах в межах прийняття самої ідеї спільного 

блага як очевидності, майже декартівської беззаперечної істини.

Але насправді проблема у іншому- йдеться про різні історично- 

філософські концепції блага: платонівську і аристотелевську. Для Платона і 

Сократа благо-проблема самопізнання і відповіді на запитання “ Для чого я тут 

живу”. Для Аристотеля це дійсно питання як правильно жити. Але воно 

відкидає проблему самопізнання. Адже апріорі припускається, що політична 

спільнота вже володіє знанням про благо як можливість самореалізації для 

доброчесної людини у цьому світі.Однак таке припущення буде чиним в разі, 

якщо це ідеальна спільнота доброчесних людей, які погоджуються, згідно 

Карлу Апелю, прийняти певні умови доброчесності і увійти у множину тих, хто 

сприяє поширенню спільного блага на цих умовах. Таким чином відбувається 

заміна аргумента: поняття блага визначено сутнісним складником моралі, але 

саме благо поступово редукується до ідеї спільного і розглядаєтьтся формально. 

Це означає наступне : якщо вважати що сутністю блага, тобто ідеї блага, як це 

визначено у праці, хоча це теж досить небезпечна заміна, є інструментальна 

функція- тобто за її допомогою “визначаються цілі діяльності людини, її життя 

загалом, задаються стандарти доброго життя для індивіда та спільноти, 

здійснюється оцінювання правильних вчинків, спільної діяльності, соціальних 

практик”, (с, 2, 27, 357) то насправді щоб бути дієвим, це має бути документ. 

Якщо брати історичні зразки-приклади по мірі набування ними практичної 

значущості то можна запропонувати рух від поняття скрижалі і далі може йти 

конституція, кодекс, бюджетний кодекс, корпоративний етичний кодекс. Але



тоді поняття блага як гіпотетично єдине для всіх в смислі як предмет прагнення 

до спасіння душі, турботи про її стан і збереження моральних кондицій - тієї ж 

доброчесності в її практичному застосуванні в ситуації практичної етики і 

деонтології теж - тут немає принципововї різниці у якій парадигмі бути 

доброчесним —  підміняється спільним благом а потім спільними благами. 

Невипадково для цього потрібно уведення або визначення формальних, а не 

суттєвих характеристик блага, що дозволяє оперувати його подрібненими 

елементами. Вищеокреслене дозволяє висловити міркування, що має, на наш 

погляд з одного боку узагальнюючий характер а з іншого продовжує логіку 

обраної лінії аналізу праці. У анотації та новизні роботи стверджується, що 

множинність є формальною характеристикою блага, тоді як у висновках вже 

йдеться про виявлення множинності як властивості спільного блага,яка 

передбачає певний порядок ранжування .(сс. 2,32, 357) Такий збіг

характеристик блага і спільного блага є невипадковим, бо без цієї прихованої 

редукції подальший розгляд був би неможливим. З цього випливає і тенденція 

до зобов'язального характеру поширення та функціонування ідеї спільного 

блага у соціокультурних практиках.

Адже якщо благо одне і воно потрібно для плекання душі- то це його 

сутнісна характеристика, якщо благ багато, то вони мають таку характеристику 

як множинність і потім шляхом поступової дискурсивної редукції зводяться до 

класифікаційного переліку та ієрахічної оцінки за принципом: позитивне- 

негативне; користне-шкідливе; допустиме-недопустиме та таке інше. Врешті- 

решт стає зрозумілим що йдеться про таке значення множинності благ що 

утворюють спільне благо яке зручніше називати своїй ім'ям —  а саме - 

зручності, фактично комунальні. І тут не так вже важливо яку їх іпостась ми 

використовуємо —  чи то зручності забезпечення комунальними послугами чи 

то зручності ефективного функціонування суспільного організму- 

аристотелевської політії, де всі її члени і їх функціональні сукупності- 

фінансові, політичніі, соціальні та правоохоронні служби громадські 

організації, меритарна сфера, освіта - є засобами досягнення спільного блага,



де важливу та незамінну роль має вибудована за регламентованими правилами 

доброзичливість і доброчесність.- гарант функціонування спільноти.Ці якості 

можна назвати універсально привабливими, але справа у тому, що вони за 

такого підходу, виникають нізвідки і не містять у такому вигляді щонайменшої 

шпарини для з'ясування власного протиріччя як підстави для їх існування і 

розвитку. У кращому випадку- тільки вказівку на їх прояв, що має регулюватись 

зовнішніми правилами. І це робить настанови від імені спільного блага досить 

декларативними. Тобто такими, що тримаються переважно на умовно- 

адресному, а по суті -абстрактному заклику до їх втілення тими інстанціями, які 

мають для цього арсенал інших засобів, і суспільство розраховує на 

використання цих засобів в першу чергу. Адже у зворотньому випадку ці 

інституції викличуть справедливий докор у неефективності.

Таких прямих “кличностей” у центральній частині досить багато, і 

вони , врешті решт становлять як стрижень новизни так і червону нитку 

висновків, що дозволяє перейти до третьої частини. . Наприклад, спільне благо 

є моральною належністю, оскільки ідея спільного блага покликана забезпечити 

існування й покращення суспільства та вдосконалення громадян; 

комунітаристька ідея покликана формувати ідеал доброго та гідного життя 

громадян на підставаі узагальненого морального досвіду спільности; тощо. І це 

не враховуючи “кличні” евфемізми на кшталт: ” визначено, що сутнісним 

складником моралі є ідея блага, основне призначення якої полягає у визначенні 

цілей конкретних дій; формування уявлень про добре і гідне життя та способів 

формування громадянських чеснот, за допомогою яких спільне благо може 

здобути своє втілення ;визначено, що вдосконалення індивіда віддбувається за 

допомогою чеснот 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;обґрунтовано; що спільне благо повинно 

максимізуватися за умови перфекціоністської орієнтації дії та доброчесності 

агентів, а також відповідно до моральних правил; контроль виробництва та 

просування суспільних благ, які можуть мати шкідливі ефекти, повинні



здійснювати підприємства за допомогою механізмів корпоративної етики”

тощо. Також спільне благо- тобто певна абстаркція- вимагає доброчесності, а

також апелює до самоцінності людини. Якщо у перерахованих встановлених

та доведених, як зараз вимагають зазначати у формулюванні новизни в працях з

соціальних і гуманітарних наук, характеристиках різних етик ми замінемо

діючий смисловий оператор з пропонованих “повинно”, “сприяє”,

“відбувається за допомогою” тощо на вже нам відомий “покликане”, то смисл

висловлювання не зміниться. Висловимо думку що апелювати і вимагати може

аж ніяк не спільне благо і не його ідея, а конкретна людина, що втілює таку

вимогу у конкретному випадку відносно іншої базуючись- і тут питання вибору,

про який наголовне йдеться у відзиву - на власних преконаннях, що мають

конкретизацію у платонівсько-аристотелевському розподілі, окресленому вище.
/

Але питання не в тому щоб формально перераховувати означені “кличності”. 

Здається етика спільного блага не має інших засобів впливу крім заклику або 

примусу. Питання тільки у тому коли стане зрозуміло, що тенеденція полягає у 

такій трансформації заклику який приховує примус в якості своєї суттєвої 

характеристики. Водночас означена розбіжність розуміння блага як принципове 

міркування залишається у силі саме в річищі аналізу роботи.

Як би це не здавалося дивним, але головною цінністю дисертації стало 

прояснення саме цієї позиції, що з усією можливою серьйозністю ставить 

теоретичну думку перед вибором- яку стартегію розудови соціуму обрати. Адже 

цей вибір буде озброєним багатовіковими механізмами ефективного її 

втілення. І реалізований буде і як дух і форма діяльності громадських і 

суспільних інститутів і як політика та ідеологія держави. Тому слід підкреслити 

високу консеквенціональність - якщо так можна застосувати інструментарій 

практичної етики - теоретико-методологічних засад дослідження та 

використання їх для концептуалізації роботи, а також аргументації щодо 

розкриття ідеї спільного блага як соціокультурної категорії, що слугує для 

побудови цілісної морально-етичної конструкції. Аналіз відібраного для 

розгляду спектру теорій і концепцій , що становлять головну масу змістовного



обсягу роботи подає широку і професійно бездоганну , виважено презентовану 

і логічно вибудовану картину руху знову ж таки західної етико - філософської 

думки у напрямку опрацювання поточних теоретичних і практичних проблем 

втілення ідеї спільного блага у її прийнятних для осмислення а також 

різноаспектного моделювання проявах, що охоплюють основні види 

соціокультурної діяльності сучасної людини взятої у вищеокресленому 

розумінні. На дану загальну позитивну оцінку дисертації як наукововї роботи 

виконаної за усталеними вимогами і критеріями негативно не впливають 

висловлені міркування, але вони мають бути чинником пізнавального 

врівноваження для прийняття самої концепції спільного блага у пропонованому 

в дисертації викладі.

Як відомо, немає нічого практичнішого ніж виважена теорія. Теорія , або 

сукупність концепцій спільного блага, проаналізована у дисертації окреслює як 

здається, таку альтернативу що в результаті вибору морального я маю або нести 

відповідальність за наслідки його здійснення особисто у вигляді докорів 

сумління чи морального осуду у колективній чи звичаєвій формі, або по закону, 

що регулює поведнку та її наслідки інституційно за своїми функціями і 

призначенням. Тобто як порушник закону. При цьому у жодному випадку 

інституційні форми моральної регуляції не можуть вимагати чи то продукувати 

у мене відчуття провини як обов'язковий наслідок порушення практики 

соціальної моральної регуляції. А відчуття провини (а не доброзичливості) - це 

єдине моральне почуття, що розглядається такою наукою як психологія в якості 

моживого предмету дослідження. Сукупність соціальних установ- назвемо їх 

так- може примушувати мене виконувати певні норми чи то як прийняті 

правилами чи рекомендаціями суспільних інституційних практик як наприклад 

коорпоративної етика чи то як такі, що приписують мені певний порядок дій на 

основі будь-якого іншого корпусу правил. Головне, що я не маю у жодному з 

випадків права відмовитись від їх виконання, якщо навіть моє сумління з цим 

приписом незгодне чи умова вільного вибору порушується тим що я роблю 

вчинок з яким не згоден внутрішньо, але маю виконати правила певного



протоколу.

І в цьому випадку ми маємо два наслідки, які можна за умови прийняття 

критично-позитивної позиції розуміння роботи, вважати гіпотетичними 

висновками. . Перший- це розподіл на сфери куди інституціональність проникла 

вже як заміна, доповнення чи навіть новітня гібридна форма правової регуляції, 

що покликана власне сутнісно підміняти собою мораль у частини здійснення 

власного вибору та відповідальності за нього.Другий - що є множина згодних 

прийняти спільне благо як аксіому, і множина тих, хто діалектично становить 

протилежний бік його застосування. І тут питання не в їх соціальному статусі 

чи рівні розвитку моральної свідомості. Важливо, що вони не поглинаються 

ідеєю спільного блага, бо якщо припустити протилежне, то сама ідея 

абсолютизується і в своїй абстрактності не може бути сприйнятою особистістю 

інакше як шляхом необхідного припису- соціально-правової вимоги, або 

постати як предмет віри. Цей аспект зрозуміло, не може досліджуватись в 

роботі предметно в силу умоглядності його постулювання, але означене не 

знімає когнітивної напруги дослідження. Адже тільки відкидання даної 

суперечності відкриває шлях розгяду інституційних соціокульутрних 

моральних практик по факту їх здійснення у приписаних умовах.

В річищі вищенаведеного розгляду немає потреби формулювати 

традиційні зауваження, але можна сформулювати декілька міркувань, смисл 

яких не у визначенні вад чи негативних сторін роботи, а у спробі досягти ще 

більшої прозорості і розуміння у тій ключовій , фінальній фазі його, яка і 

робить сам процес розуміння формулою сталого знання- у нашому випадку 

відповіддю на початкове запитання як правильно жити:

Перше, чи потрібно сприймати представника будь-яких владних структур 

в системі вбудованості окремої особистості в структуру соціальних відносин і 

самої влади у цілому незалежно від його рівня чи особливостей національної 

демократії чи навпаки тоталітаризму, як уособлення і носія ідеї спільного блага, 

висловлювання і вказівки якого є у конкретному випадку на поточний момент є 

найбільш адекватним і необговорюваним приписом для дії?



Друге, чи можна вважати, що різниця ідеї спільного блага як певного 

єдиного простору розуміння приписів тієї чи іншої нормативної вимоги і 

вільного волевиявлення особистості в результаті критичного оцінювання певної 

вимоги чи то свідомого або емоційного вибору на користь протестної позиції у 

еміпіричній ситуації, мають втілитись у вчинок особистого ризику по типу 

сократівської реакції , або загальним приписом етики спільного блага є 

необхідність консультації з нормами емпіричної чи метафізичної етики, які 

визначать порядок дій згідно регламентації відповідного етичного протоколу?

І третє, що можна винести крім переліку формальних характеристик 

спільного блага, наведених у роботі і вже розібраних в контексті відгуку, в 

якості найбільш універсальної рекомендації особистісної дії в межах реалізації 

ідеї спільного блага як універсальної, чи сама постановка питання не предбачає 

такого рішення і має відсилати у кожній конкретній ситуації до відповідного 

розв'язання її на теоретичному рівні у майбутньому кодифікованому 

універсальному протоколі дій ?

Дані запитання припускають коротку відповідь “ так -ні” відповідно до 

обраного варіанту і можуть містити тільки сподівання на їх найстисліше 

обгрунтування.

Таким чином дисертація Масленікової Ірини Ігорівни є самостійним 

завершеним комплексним і актуальним дослідженням важливої та складної 

теми, написаним на ґрунтовній джерельній основі. Результати дослідження у 

сукупності вирішують важливу наукову проблему комплексного дослідження 

спільного блага як проблему етичної теорії так соціальних практик, в яких 

спільне благо знаходить свою практичну реалізацію. Висновки, сформульовані 

у дисертації, є новими для вітчизняної етичної науки, аргументовані і 

достовірні, викладені у авторефераті автора та в опублікованих ним працях. 

Дисертація оформлена у відповідності з встановленими вимогами. Зазначене 

вище дає підстави вважати, що дисертація Маслікової І.І. «Спільне благо в 

контексті інституціалізації соціальних практик: етико-філософський аналіз» та 

автореферат відповідають вимогам «Порядку присудження наукових ступенів»,



затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 

567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 565 від 19.08.2015 р., 

№ 1159 від 30.12.2015 р., та № 567 від 27.07.2016 р.),а її автор Ірина Ігорівна 

Маслікова заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософських 

наук за спеціальністю 09.00.07 - етика.
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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора філософських наук, професора Надурака 
Віталія Вікторовича -  на дисертаційну роботу Маслікової Ірини Ігорівни на 

тему «Спільне благо в контексті і петиту ціалізації соціальних практик: етико- 
філософський аналіз», подану на здобуття наукового ступеня доктора

Спільне благо завжди було метою розвитку людських спільнот. 
Справді, важко уявити суспільство, в якому могли б співіснувати люди без 
певного розуміння блага, до якого всі вони прагнуть. Тому можна 
стверджувати, що спільне благо належить до «вічних» філософських 
проблем. Проте в наш час дане поняття активно переосмислюється, адже 
завдяки великій складності сучасного суспільства, опосередкованості 
більшості комунікацій, інституційній організованості спільних практик знову 
постає питання, «що ж таке спільне благо» та «як його досягти»? 
Необхідністю дати відповідь на ці питання обумовлений вибір авторкою 
теми дисертаційного дослідження, актуальність якої, з огляду на написане, є 
очевидною.

Тема роботи була сформульована та виконувалась 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 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» PIESP 
Regional Seminar for Excellence in Teaching та TEMPUSSMHES -  HESDESPI 
«Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства 
з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук».

Одразу ж варто відзначити, що, загалом, дисертантці вдалося здійснити 
вдалий філософсько-етичний аналіз ідеї спільного блага та проблем її 
практичної реалізації в інституціалізованих соціальних практиках. Тому 
основна мета роботи може вважатись досягнутою.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження, в 
загальному, не викликає сумнівів. Досить детальний опис цієї новизни можна 
знайти у вступній частині роботи. Щоб її не повторювати, я б хотів їх 
узагальнити на викласти в наступній тезі. Одним з важливих завдань 
філософських досліджень може бути не тільки аналіз певних ідей, понять,

філософських наук за спеціальністю 09.00.07 -  етика



але й дослідження того, як вони втілюються в практику. В рецензованій праці 
викладені результати вивчення того, як в суспільній практиці втілювалась 
ідея спільного блага. Звичайно, подібні дослідження проводились іншими 
авторами й будуть проводитись в майбутньому, адже проблема є досить 
широкою (зрештою досить важко уявити, щоб будь-який дисертант вивчав 
проблему, яка б була абсолютною terra incognita для наукової спільноти). 
Тому, новизна рецензованої праці визначається тим, що авторка проводить 
саме комплексне дослідження даної проблеми, вивчаючи, серед іншого, 
політичні, економічні управлінські аспекти інституціалізації суспільного 
блага та пропонує нові аргументи чи уточнює існуючі. З огляду на якість та 
кількість цих аргументів, можна стверджувати, що дисертація володіє 
належним ступенем наукової новизни.

Варто відзначити належну ступінь обгрунтованості основних положень 
та висновків сформульованих у дисертації,  що було забезпечено вправним 
застосуванням сукупності загальнонаукових та спеціальних методів 
наукового дослідження, а також належною логікою аргументації.

Необхідно також відзначити достатню повноту викладу основних 
результатів дисертації в наукових фахових виданнях. Зокрема, вони 
відображенні в одноосібній монографії «У пошуках спільного блага: етичні 
колізії соціальних практик», 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.

Варто підкреслити ідентичність змісту автореферату та основних 
положень дисертації, їх відповідність формальним вимогам, що встановлені 
для такого роду наукових робіт.

Проведений аналіз змісту дисертаційного дослідження вимагає 
звернути детальну увагу на наступні положення.

У вступі досить добре визначені предмет, основні завдання 
дисертаційного дослідження, його актуальність та інші необхідні складові. 
Тому, загалом, можна стверджувати, що ця частина роботи виконана добре. 
Водночас хотілося б звернути увагу на певні недоліки. Зокрема, визначаючи 
наукову новизну авторка пише: «Наукова новизна полягає у тому, що уперше 
в українській етиці здійснений комплексний аналіз ідеї спільного блага як 
складника суспільної моралі. . .»  (с.27). Насправді, не може бути наукової 
новизни в тому, що щось вперше проаналізовано в українській етиці чи будь- 
якій іншій галузі наукових знань. Наукова новизна полягає в тому, що щось 
досліджено вперше взагалі, в протилежному випадку допустим 
вважатиметься «перевідкриття» атомів, рентгенівського випромінювання,



рефлексів тощо у кожній національній науковій спільноті, що звичайно ж 
виглядатиме абсурдно.

Також варто відзначити, що формулюванням наукової новизни нерідко 
бракує прозорості, головною причиною чому, на мою думку, є їх надмірна 
складність. Треба пам’ятати, що якщо можна спростити певне формулювання 
не шкодячи при цьому його змістові, то це треба робити.

Деякий сумнів викликає формулювання об’єкта дослідження, яким 
визначено «суспільну мораль та інституційні умови її функціонування в 
сучасному суспільстві» (с.26). Проте аналіз змісту роботи а також її назви, 
мети, предмета наштовхує на думку, що, можливо, визначення о б ’єктом 
дослідження ідеї спільного блага, було б більш вдалим рішенням.

Перед тим, як перейти до аналізу основної частини роботи, варто 
відзначити те, що дисертантка ґрунтується на значній англомовній 
джерельній базі. Вона досить добре занурилась в контекст англомовної 
літератури, що має велике значення, адже рух в бік міжнародної науки це 
неминучий і правильний шлях розвитку української філософії. Також 
важливо, що авторка посилається на праці не тільки філософів, але й 
представників інших галузей знань, що дає підстави стверджувати про 
міждисциплінарний характер роботи, а міждисциплінарність є одним з 
помітних трендів у розвитку сучасної науки.

Треба відзначити, що оскільки велика частина матеріалу, на якій 
ґрунтується дисертація, є іншомовною, то інколи в роботі з ’являється 
проблема невдалого перекладу. Наприклад на с. 184 йдеться про те, що 
«Берлін ще в 1958 р. у своєму есе «Прагнення до ідеалу» зазначав: «Наші 
цінності, чи зіткаються (Зіткати  -  це виготовити що-небудь тканням.
Н.В.) вони, чи ні, ми поділяємо з більшою частиною людства із більшою 
частиною його записаної історії». В іншому місці читаємо: «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 
[185]» або «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» [189].

Структура першого розділу виглядає чіткою та логічною, в ньому 
авторка прагне проаналізувати спільне благо з точки зору трьох основних 
напрямків нормативної етики. Необхідність та доцільність такого кроку не 
викликає заперечень.

В підрозділі 1.1. досить чітко й зрозуміло обґрунтований фундамент 
дослідження -  розвідки з 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 (с.38). Досить вдалим є аналіз самого поняття 
блага, порівняння його з подібними поняттями, що здійснений в цьому 
підрозділі. Водночас можна висловити зауваження до тези, яка зустрічається 
на с.41: «Окрім того, емпірична етика є матеріальною, оскільки розкриває 
зміст моралі за допомогою понять «добро», «зло», «правильне», «чеснота», 
«порок», «справедливе» тощо» (с.41). Не зовсім зрозуміло, чому емпірична 
етика стає матеріальною через те, що розкриває зміст моралі за допомогою 
понять «добро», «зло», «правильне», «чеснота», «порок», «справедливе». 
Також, на мою думку, Маслікова 1.1, інколи без потреби цитує багатьох 
авторів. Відсутність такої потреби пояснюється тим, що аргументація 
авторки є достатньо сильною та зрозумілою, натомість «цитати ввічливості» 
тільки спотворюють цю зрозумілість.

Підрозділ 2.2, який присвячений моральному сентименталізму, 
видається досить цікавим та інформативним. Проте, варто було б все ж 
обґрунтувати, чому він включений в розділ, який присвячений етиці чеснот. 
Не заперечую, що такий крок є вірним, але все ж обґрунтування є потрібним, 
оскільки цей зв'язок не очевидним, попри те, що деякі дослідники можуть 
його сприймати в такій якості. Також в цьому підрозділі авторка надміру 
захоплюється звичайним описом етичного сентименталізму, упускаючи 
головний предмет свого дослідження -  спільне благо.

Підрозділ 2.3. «Етика комунітаризму: спільне благо як засада єдності та 
ідеал доброго і гідного життя громадян» хоча й досягає поставленої у ньому 
мети, проте починається з повторення тих ідей, про які вже йшлося раніше в 
роботі, зокрема пояснення того, що таке етика чеснот. Загалом, на початку 
цього підрозділу досить багато інформації, яка не відноситься до 
комунітаризму (Айн Ренд, Адам Сміг), отож, відкритим залишається 
питання, чи варто було її туди включати.

Загалом, текстові першого та другого розділів нерідко бракує 
логічності. Інколи, авторка з цитат наче з клаптиків «збирає малюнок» 
роботи, але цей малюнок виглядає надто строкатим, в ньому слабо 
прослідковується загальна картина авторської аргументації (хоча я й не 
заперечує що вона є). Тому варто нагадати, що наукова робота це не збірка 
цитат, укладених в певну схему, а логічна аргументація доповнена, в разі 
потреби (і тільки в разі потреби), необхідними цитатами, але у такий спосіб, 
щоб це не шкодило прозорості аргументації.

На відміну від попереднього розділу, розділ присвячений етичному 
консеквенціалізму є яснішим, логічно послідовнішим і, загалом, залишає 
дуже позитивне враження. Органічним виглядає залучення робіт ІІІварца та



Інглгарта. Аналіз списку благ додає практичної значущості дисертації. Серед 
зауважень до цього розділу варто відзначити необхідність більш чітко 
визначити специфіку консеквенціалізму правил, яка гірше розкрита у 
порівнянні з іншими різновидами консеквенціалізму.

Цікавим виглядає п ’ятий розділ роботи, в якому аналізуються 
прикладні проблеми, які виникають у сфері застосування державою 
насильства. При цьому авторка прагне залучати новий матеріал, пов'язаний з 
бойовими діями на території Україні, кейс Бабченка тощо. Це посилює 
прикладний характер роботи, підкреслюючи, що етика це все-таки 
«практична філософія». Загалом, розгляд різноманітних реальних кейсів це 
одна з сильних сторін цього та наступного розділів дисертації. Особливо 
сильним видається підрозділ 5.3, в якому авторка зібрала чудовий матеріал та 
на його основі проаналізувала феномен інституційного зла. На жаль, тільки 
один абзац тут присвячений відповідям на питання, як йому протистояти (а 
як без цього досягги спільного блага?). Зокрема, йдеться про те, що ці 
відповіді є «водночас простими для усвідомлення, але складними для 
реалізації» і подається перелік дій, який включає особисті зусилля людини з 
морального вдосконалення. Я повністю погоджуюся, що ці дії є складні до 
реалізації, але не погоджуюсь, що вони мають бути спрямовані, в основному, 
на особистісне вдосконалення. Як показує досвід, покладатись на такі кроки 
в боротьбі з інституційним злом, було б утопічним. Для його подолання 
потрібні інституційні зміни, зокрема, трансформація інституцій таким чином, 
щоб моральна поведінка ставала легшою, доступнішою, а аморальна 
складнішою. Сучасні дослідження, які проводяться поведінковими науками, 
дають багато матеріалу, який підказує як цього досягти.

Окремо варто відзначити, що авторка, при написанні цього розділу, 
активно використовує статистичний матеріал, соціологічні дані, які надають 
її висновками певну емпіричну підтримку, що, попри все, погрібно 
філософським дослідженням.

Також, досить добре написаним є шостий розділ, в якому аналізується 
спільне благо в економічній практиці. Авторка в ньому обгрунтовано 
доводить, що спільне благо є комплексним феноменом, для досягнення якого 
суспільству потрібно розвивати різноманітні складові його практики 
економічний добробут, рівень освіти, медичного забезпечення, культурного 
розвитку тощо.

Аналогічно до попереднього, вдалим є сьомий розділ. Окремо, хотілося 
б відзначити підрозділ 7.1 «Інститути соціальної допомоги в реалізації 
обов’язку турботи про спільне благо», де, зокрема, йдеться про інституційну 
допомогу одних країн іншими. Відрадно, що дисертантці при аналізі цієї 
проблеми вдалося уникнути абстрактного моралізаторства, яке часто



супроводжує аналіз даного питання іншими авторами, і описати реалістичну 
картину такої допомоги.

На завершення хотілося б додати, що доробок, представлений в 
дисертації, може мати значне практичне використання. Україна вже 
неодноразово переживала спроби активного реформування різних сфер 
суспільного життя. Тим, хто провадить такі реформи, завжди варто бачити 
цілісну картину процесу і, зокрема, задаватись питанням, чи приведуть вони 
до спільного блага. А для цього потрібно читати фундаментальні наукові 
розвідки присвячені даному питання, до яких відтепер належить дисертація
1.1. Маслікової.

Підсумовуючи все написане, необхідно відзначити, що дисертація 
Маслікової Ірини Ігорівни «Спільне благо в контексті інституціалізації 
соціальних практик: етико-філософський аналіз» та рецензований
автореферат відповідають вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 року №  567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 
565 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., та № 567 від 27.07.2016 р.), які 
висуваються до докторських дисертацій. Тому її авторка -  Маслікова Ірина 
Ігорівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 
філософських наук за спеціальністю 09.00.07 -  етика.
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