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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Моральнісний досвід міжособистісних 

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

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

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

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

усвідомленим, або навпаки, його усвідомлення є результатом важких вагань та 

драматичного морального вибору. Такий шлях до спільної мети в процесі спільного 

життя обов’язково наражається на серйозні роздуми індивіда щодо ціннісної 

значущості такої діяльності, пріоритетності допомоги іншим, виконання суспільно 

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

переконань усіх членів соціальних груп, оцінювання соціальних інститутів, 

покликаних реалізовувати спільне благо.  

Принципово важливим є те, що в умовах сучасного, комплексно організованого 

суспільства взаємодія індивідів часто відбувається не безпосередньо, а в 

опосередкуванні різними соціальними інститутами. Агентами соціальної взаємодії в 

різних соціальних практиках є індивіди, формальні та неформальні групи, професійні 

спільноти, організації, суспільства, які не можуть орієнтуватися на єдино можливу 

концепцію блага, оскільки благо розуміється по-різному окремими індивідами та 

представниками колективних суб’єктів. 

Саме тому в сучасній етиці актуалізується проблематика спільного блага, до 

якої апелюють політичні філософи, економісти та соціальні філософи в дискусіях про 

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

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

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

сучасних дискусій, які розпочалися в англо-американському науковому просторі, 

дозволить виявити специфіку ідеї спільного блага та висвітлити проблемні точки її 

реалізації в практиці соціальної взаємодії, що у підсумку закладе етичні засади 

розв’язання гострих проблем соціальних практик, з якими стикаються політики, 

державні службовці, економісти, діячі культури.  

Отже, актуальність дослідження ідеї спільного блага спричинена не лише 

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

потребами соціальних практик, під якими розуміється послідовна та комплексна 

спільна діяльність, сенс якої полягає в реалізації сутнісно притаманних їй благ. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є роботи вітчизняних філософів 

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

свою увагу на соціально-регулятивних, формальних та змістовних характеристиках 

феномену моралі. Над формуванням теоретичних образів моралі, що знаходять своє 

відображення в концепціях індивідуальної та суспільної моралі, працюють українські 

етики  В. Надурак, М. Рогожа, О. Шинкаренко та російські філософи Р. Апресян, А. 

Гусейнов, А. Прокоф’єв та ін. Етико-прикладні дослідження сучасних предметно 

визначених та професійних практик, які надають уявлення про функціонування 

моралі в суспільстві, здійснюють такі вітчизняні філософи, як-от Н. Бойченко, Т. 
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Василевська, В. Єфіменко, О. Кундеревич, В. Нападиста, Г. Подолян, О. Рихліцька, І. 

Сайтарли, Л. Сидоренко, А. Чумак. Аналіз цінностей сучасного суспільства здійснено 

в роботах М. Поповича; Ю. Баумана, М. Бойченка, А. Гергуна,  В. Загороднюка, Д. 

Кірюхіна, М. Коробко, В. Ларіонової, А. Фінька. Ціннісні аспекти соціокультурної 

практики, зокрема системи вищої освіти, предметно досліджують О. Батрименко, І. 

Ляшенко, Д. Неліпа, О. Павлова, В. Панченко, С. Руденко.  

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

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

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

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

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

формальні та змістовні характеристики.  

 Перші спроби визначення спільного блага здійсненні у статтях англомовних 

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

недостатня увага приділена власне етичному аспекту концепції спільного блага. Тому 

для з’ясування сутності і специфіки спільного блага як складника феномену моралі 

були важливими класичні праці і роботи сучасних англо-американських дослідників, 

в яких загострювалася проблематика спільного блага в межах нормативних програм 

етики чесноти (Платон, Аристотель, Т. Аквінський, Ф. Хатчесон, А. Сміт, Ф. Ніцше, 

Т. Грін, Дж. Мартіно; Р. Адамс, Е. Енском, А. Кауппінен, Р. Краут, Е. Макінтайр, М. 

Слоут, Ф. Петтіт, Ч. Тейлор, Р. Хьорстхаус та ін.), консеквенціалістської етики (І. 

Бентам, Дж. Ст. Мілль, Г. Сіджвік; Р. Брандт, Р. Геар, К. Гізвуд, Дж. Гріффін, Б. Гукер, 

Л. Ігер, Р. Крісп, Е. Мур, М. Нуссбаум, П. Райлтон, Л. Самнер, П. Сінгер, В. Сінотт-

Армстронг, Т. Скенлон, Ф. Фельдман та ін.), деонтологічної етики (І. Кант, В. Росс; 

М. Барон, Ф. Вуллард, Ф. Говард-Снайдер, Д. Едмондс, В. Квінн, Дж. Ліхтенберг, Дж. 

Смарт, Ф. Фут та ін.). Критичному розгляду робіт зазначених мислителів сприяють 

аналітичні роботи з етики сучасних філософів Д. Брінка, Б. Вільямса, С. Дарвола, Д. 

Парфіта, Р. Соломона, Дж. Суїкканен тощо. 

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

змістовного визначення спільного блага в просторі політичної діяльності.  

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

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

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

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

результати цих напрацювань дозволяють виявити набір універсальних цінностей, 

який поділяють всі члени спільнот та сучасних суспільств. 

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

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

правопорядку, покликаних забезпечувати спільне благо громадян. Негативні ефекти 

такої практики можуть знаходити свій вираз у феномені «інституційного зла», 

теоретичну базу дослідження якого закладають роботи філософів Дж. Адамса, Х. 

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

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

питаннями добробуту та благополуччя, які постають предметом дослідження відомих 

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

представників поведінкової економіки Дж. Акерлофа, С. Боулза, Д. Канемана, Р. 

Крентон; соціальних філософів С. Лаваля, Ф. Фукуями. Питання колективного вибору 

та виробництва «суспільних» благ як предметного виразу спільного блага 

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

Моральні проблеми соціокультурної діяльності пов’язуються із 

стимулюванням виробництва культурних благ, які є предметною конкретизацією 

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

Б. Фрея, культурологів А. Моля, Дж. Рьоскіна слугують підґрунтям для з’ясування 

особливостей культурного блага та пошуку аргументів щодо впровадження 

державної підтримки культурних інститутів. В роботах К. Гумбольда, Ж. Ле Гоффа, 

Г. Шнедельбаха відображаються історичні трансформації місії університету як 

інституту вищої освіти. Праці Дж. Вільямса, Б. Кларка, С. Колліні дозволяють 

виявити моральні колізії академічної діяльності. 

Незважаючи на те, що проблематика спільного блага актуалізувалася в багатьох 

наукових працях, вона не була предметом самостійного дослідження і залишалася 

радше факультативною щодо інших тем. Аналіз сучасної етико-філософської 

літератури засвідчив не лише відсутність чітких дефініцій спільного блага, але й 

спроб його комплексного аналізу. Тому є підстави стверджувати, що комплексне 

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

практик, в яких спільне благо знаходить свою практичну реалізацію. 

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

роботу виконано на кафедрі етики, естетики та культурології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної програми 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації»; науково-дослідної теми філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка НДР №16БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти та науки України на основі 

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

естетики та культурології «Професійна і корпоративна етика: проблеми 

обґрунтування і впровадження»; програм міжнародних проектів «Розвиток етичної 

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

SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального 

партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних 

наук».  

Метою дисертаційної роботи є з’ясування сутності й специфіки ідеї спільного 

блага та проблем її практичної реалізації в інституціалізованих соціальних практиках. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання: 

- визначити основні концептуалізації теоретичних образів моралі; 

- проаналізувати джерельну базу та методологічні засади дослідження 

спільного блага; 
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- дослідити ідею спільного блага в перфекціоністьско-орієнованій 

інтерпретації моралі; 

- розкрити теоретичний та практичний потенціал етичного сентименталізму в 

поясненні можливостей реалізації спільного блага; 

- конкретизувати комунітаристську ідею спільного блага як ідеалу доброго і 

гідного життя громадян; 

- критично переосмислити гедоністично-орієнтовану консеквенціалістську 

ідею спільного блага; 

- деталізувати консеквенціалістську ідею спільного блага через 

характеристики суспільного благополуччя;  

- з’ясувати шляхи трансформації консеквенціалістських вимог максимізації 

спільного блага; 

- розглянути деонтологічне обґрунтування спільного блага як морального 

обов’язку турботи про благо інших; 

- визначити критерії морально недозволених дій, спрямованих на спільне 

благо; 

- виявити моральну специфіку інституційної практики забезпечення 

правопорядку, упередження правопорушень та покарання злочинців як 

предметної конкретизації спільного блага; 

- визначити механізми організаційної діяльності, які здатні породжувати 

«інституційне зло»; 

- з’ясувати показники суспільного благополуччя як мети сучасної економіки; 

- виявити механізми реалізації спільного блага в економічній діяльності; 

- висвітлити особливості інституційної практики соціальної допомоги в 

реалізації спільного блага; 

- довести необхідність державної підтримки виробництва культурних благ, 

які є предметним корелятом спільного блага; 

- осмислити трансформації цілей інституту вищої освіти в контексті спільного 

блага. 

Об’єктом дослідження є суспільна мораль та інституційні умови її 

функціонування в сучасному суспільстві.  

Предметом дослідження є теоретичні репрезентації спільного блага як 

регулятивної специфікації суспільної моралі в сучасних інституційних соціальних 

практиках.  

Теоретико-методологічна основа дослідження визначається його цілями і 

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

неупереджено розкрити проблематику заявленої теми. В роботі застосовуються 

загальнонаукові методи аналізу та синтезу для виявлення специфіки феномену 

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

систематизації розрізнених уявлень про ціннісні орієнтації та уподобання сучасної 

людини, цілі та призначення соціальних практик, моральні вимоги та обмеження 

щодо спільної діяльності для комплексного аналізу спільного блага; узагальнення для 

формулювання основних наукових результатів дослідження.  
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Науково-методологічна база дослідження являє собою міждисциплінарне 

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

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

психологічних підходів. 

Історико-філософські фрагменти дослідження інтерпретацій ідеї спільного 

блага ґрунтуються на герменевтичному та компаративному методі, що дозволяє 

виявити термінологічний інструментарій філософів, етико-нормативних програм та 

напрямів етичного дискурсу; встановити значення основних термінів; порівняти 

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

вимоги щодо суб’єктів соціальної дії та соціальних практик. 

Метод історичної ретроспекції дозволив дослідити виникнення, становлення та 

особливості розвитку соціальних інститутів, покликаних реалізовувати спільне благо 

в просторі політичного, економічного та соціокультурного життя, та виявити 

моральні колізії їхнього функціонування. 

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

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

ціннісним стандартом і критерієм оцінювання соціальних дій та формує ідеал доброго 

життя, слугує засадою єдності спільнот та суспільства, задає вектор розвитку чеснот 

та постає принципом організації політичного і громадянського життя. Зміст наукової 

новизни розкривається в наступних положеннях: 

Уперше: 

- досліджено перфекціоністсько-орієнтовану ідею спільного блага в етиці 

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

самовдосконалення і самореалізації  в різних модусах спільної діяльності та в різних 

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

професійна діяльність, соціокультурні проекти). Практично-діяльнісна реалізація 

спільного блага відбувається завдяки таким властивостям індивіда як-от 

безкорислива налаштованість на іншого, альтруїзм, гідність, «внутрішня сила», 

ентузіазм, захопленість справою, готовність до взаємної допомоги, відданість 

спільним цілям, а також завдяки свободі у її різних вимірах – свободі від примусу, 

автономії, свободі участі в спільних справах;    

- розкрито потенціал етичного сентименталізму як різновиду етики чесноти в 

поясненні необхідності та можливостей реалізації спільного блага, яке 

функціонально покликане забезпечувати існування й покращення суспільства та 

вдосконалювати громадян. Спільне благе та благо інших як безкорисливий дар здатне 

реалізуватися завдяки моральному почуттю, яке будучи універсальною когнітивно-

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

своєї висоти моральне почуття набуває в доброзичливості, яка попри певні складнощі 

(відсутність об’єктивної належності, деякі практики можуть вимагати притуплення 

доброзичливості або навпаки передбачають емоційну упередженість) дозволяє діяти 

на спільне благо, благо інших, долати егоїзм і протистояти злу; 

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

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

благо інших може здобувати своєї реалізації завдяки «позитивним» та «широким» 
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моральним обов’язкам, спрямованим на вдосконалення та турботу про інших. Та 

навпаки, через наявність певних «негативних» або «вузьких» обов’язків спрямована 

на спільне благо дія буде забороненою як морально неприпустима;  
- з’ясовано, що у визначенні морально виправданих та морально недозволених 

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

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

моральні обов’язки, активність або пасивність дії, наявність зовнішніх впливів або 

випадкових обставин, усвідомлення шкоди як небажаного ефекту. Зазначено, що 

попри складності оцінювання шкоди, морально недозволеною дією у будь-якому разі 

слід вважати свідому та добровільну пасивну чи активну шкоду невинним особам 

заради спільного блага, оскільки моральною підставою такої оцінки є самоцінність 

людини та її «негативні» моральні права; 

- виявлено моральну специфіку інституційної практики, спрямованої на 

реалізацію спільного блага – забезпечення правопорядку, безпеки, попередження 

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

засуджуються індивідуальною мораллю (застосування обмеженого насилля, 

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

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

законослухняних громадян (самосвідомість, соціально-корисна спільна діяльність, 

виховні процедури, моральні чесноти) в певних організаційних та політичних умовах 

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

виправдання примусових дисциплінарно-виховних процедур має враховувати не 

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

співвідношення спільного блага та шкоди жертв, злочинців, інститутів і суспільства;  

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

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

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

моральна легітимація спільної діяльності; колективна відповідальність), в певних 

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

організаціях запускаються в дію механізми деморалізації – конформізм та сліпе 

підкорення владі; свавілля й вседозволеність; деіндивідуалізація та моральне 

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

безвідповідальність; інверсії моральної свідомості, які у сукупності із 

технологізацією и бюрократизацією організаційних процесів морально недозволене 

переводять в моральне належне;      

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

яке конкретизується у суспільному благополуччі громадян, складниками якого є 

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

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

зайнятості, морально дозволені способи збагачення, гідні умови праці, екологія). 

Доведено, що показником суспільного благополуччя як сумарного спільного блага не 

може бути Внутрішній валовий продукт через недосконалість методики його 

вимірювання та нездатність враховувати нематеріальні параметри життя. Виявлено, 

що найбільш інформативним показником є Індекс розвитку людського потенціалу, 
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який дозволяє визначати стратегії розвитку країн, корегувати діяльність урядів та 

інститутів, координувати зусилля міжнародної спільноти щодо покращення якості 

життя в бідних країнах та встановлення справедливості; 

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

індивідуальної дії відбувається завдяки специфіці біологічної природи людини, у 

певних соціокультурних умовах та через розвинуту моральну мотивацію, що виникає 

унаслідок потреби в співпраці, досягненні вищих цілей та самореалізації. На рівні 

інституційної дії спільне благо є імпліцитною метою діяльності комерційних 

інститутів, що конкретизується «суспільними благами» – різновидами благ, які мають 

значущість для конкретних груп. Зазначено, що визначення пріоритетності 

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

здійснюється шляхом колективного вибору, який реалізується на рівні підприємства 

через механізми корпоративної етики, на рівні держави – через обмеження і 

податкову політику, на рівні суспільства – через моральний тиск громадськості;  

- висвітлено особливості інституційної практики благодійності та соціальної 

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

підтримці «позитивних» моральних прав нужденних, справедливому розподілі благ, 

розвитку громадянських чеснот, культури громадянськості. Зазначено, що гарантією 

якісного функціонування інститутів допомоги є не лише ефективність спільної 

діяльності у вирішені комплексних проблем, але й особлива моральна мотивація всіх 

учасників, яка виникає через усвідомлення спільної долі та спільних загроз 

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

- виявлено специфіку культурного блага (неінструментальність, символічність, 

екзістенційність, здатність впливати на індивідуальну та колективну свідомість, 

унаслідок чого відбувається вдосконалення і самореалізація індивідів та суспільства 

загалом, уможливлюється кооперація, досягається суспільне благополуччя), яка 

дозволяє вбачати у ньому вищою мірою втілене спільне благо. Оскільки властивості 

культурного блага як «суспільного блага» породжують проблеми «хвороби цін» та 

«фрірайдерство», доведено необхідність участі держави у виробництві культурних 

благ як «меріторних» або «патронатних» благ в межах політики «м’якого» 

патерналізму, завдяки якій будуть розширюватися можливості для продуктивної 

діяльності громадян та обмежуватися доступ до «антиблаг» і шкідливих практик. 

Уточнено: 

- конкретизовано комунітаристську ідею спільного блага як регулятивної ідеї, 

що формує ідеал доброго та гідного життя громадян на засадах узагальненого 

морального досвіду спільноти; слугує засадою її єдності через усвідомлення спільної 

долі та участь у спільних справах; задає вектор розвитку громадянських чеснот. 

Будучи «внутрішнім благом» практик, спільне благо постає принципом організації 

справедливого політичного та громадянського життя у всіх його формах – політичних 

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

- критично переосмислена гедоністично-орієнтована консеквенціалістська ідея 

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

попри самоочевидність та бажаність для індивідів не може вважатися універсально-

об’єктивним принципом моралі (неабсолютність, суб’єктивність та несумірність 
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задоволення, здатність перетворюватися на «антиблаго»). Засвідчується 

спроможність гедоністично-утилітаристської ідеї спільного блага за умови 

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

бажаного як необхідного, що дозволить надавати об’єктивні етичні оцінки 

соціальним діям, практикам та інститутам з огляду на їх ефективність в максимізації 

спільного блага;     

- деталізовано запропоновану плюралістичним консеквенціалізмом ідею 

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

які у своїй сукупності є універсальними та бажаними для всіх індивідів і суспільств. 

З’ясовано, що у такий спосіб зрозуміле спільне благо є сукупністю благ (фінансовий 

добробут, дохід, здоров’я), цінностей (самовираження, успіху, гедонізму, комфорту, 

універсалізму, самоповаги, почуття власної гідності та ін.), можливостей (права та 

свободи, вільна участь в політичному та економічному житті, дозвілля та ін.), що має 

функціональне призначення – сприяти солідарності, досягненню спільних цілей, 

реалізації повноцінного доброго та гідного життя;  

- уточнено вимоги щодо максимізації спільного блага як основного принципу 

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

(можливість інструментального використання індивідів та порушення їхніх прав 

заради сумарної корисності більшості учасників дії чи практики; загроза підриву 

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

доброчесності мотивів агентів та перфекціоністської орієнтації дії («непрямий 

консеквенціалізм»), а також в узгодженні із моральними правилами, які є 

кристалізацією соціально-історичного досвіду або результатом процедурного 

оформлення («утилітаризм правила»).  

Набули подальшого розвитку: 

- типологізації етичної думки в напрямі уточнення теоретичного образу моралі, 

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

змістовні та формальні характеристики блага як істотного елементу моралі; 

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

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

теоретико-нормативних підходів етики чесноти, консеквенціалістської та 

деонтологічної етики; 

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

під утилітаристським гаслом «спільного блага» відбувається комерціалізація 

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

Зазначено, що виявлені моральні проблеми академічної діяльності (колізії 

індивідуальної автономії науковця та його інституційних обов’язків; справедливість 

у доступі до навчання, в призначенні на посади та в розподілі академічних винагород, 

у розподілі ресурсів для освітньо-наукової діяльності) знаходять своє вирішення на 

перехресті аргументів щодо спільного блага та моральних прав і обов’язків. 

Теоретичне і практичне значення дослідження. Теоретичні напрацювання 

дисертаційного дослідження розширюють уявлення про феномен моралі, зокрема про 

концепти індивідуальної та суспільної моралі; поглиблюють розуміння логіки етико-

нормативних обґрунтувань цілей спільної діяльності, суспільних практик, моральних 
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обмежень дій, спрямованих на спільне благо; закладають підґрунтя для подальшого 

осмислення колізій різновекторних моральних вимог.   

Отримані результати дисертаційного дослідження знайшли своє відображення 

в матеріалах міжнародних наукових проектів, зокрема в процесі реалізації програми 

HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching підготовлений розділ для монографії 

«Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные 

проблемы»; розроблені рекомендації щодо модернізації освітнього процесу та 

вдосконалення соціального партнерства, втілені в Project Manual Tempus program 

project HESDеSPI Nr: 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES. Riga, 2013.  

Результати дослідження можуть знайти практичне застосування в розробці 

стратегій економічної та культурної політики держави, експертному оцінюванні 

діяльності соціальних інститутів, обґрунтуванні цілей і завдань освітніх та 

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

публічного управління.  

Практичне значення дослідження полягає і в можливості використання 

матеріалів дисертації в освітньому процесі для підготовки та вдосконалення 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін – теоретичної та 

прикладної етики, професійної та корпоративної етики, політичної філософії, 

культурології.  

Особистий внесок здобувача. Докторська дисертація є самостійною 

дослідницькою роботою. Основний текст, положення наукової новизни та висновки 

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

дисертаційного дослідження написані без співавторів. В тексті докторської дисертації 

не використовувалися матеріали кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дослідження відбувалася у формі обговорень на 

засіданнях кафедри етики, естетики та культурології Київського національного 

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

конференціях, серед яких: Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

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

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

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

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

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

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

Practical Conference “Actual Problems of Modern Economic Development” (Tbilisi, 2014); 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування громадської 

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

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

заочная этико-политологическая конференция «Другой. Ближний и Дальний» 

(Ереван, 2017 г.); Науково-практична конференція «Професійна та корпоративна 

етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання» (Київ, 2017 р.); VIІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Викладання логіки та перспективи її 

розвитку» (Київ, 2018 р.); семінари у межах міжнародних проектів, зокрема програми 

HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching (Київ, Москва 2004-2007 р.);  
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програми TEMPUS-SMHES – HESDESPI (Київ, Італія – Болонья, Грузія – Тбілісі, 

Вірменія – Єреван 2010-2013 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображенні в індивідуальній 

монографії «У пошуках спільного блага: етичні колізії соціальних практик» (21 д.а.), 

в 21 публікації у фахових наукових виданнях (з них 7 входять до наукометричних 

баз), 1 розділі колективної монографії, 5 статтях в інших виданнях (зокрема розділ в 

1 іноземній монографії), 16 тезах виступів та доповідях на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, семи розділів 

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

Загальний обсяг роботи – 410 сторінок, основна частина – 336 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету і завдання, сформульовані об’єкт, предмет, визначена методологічна 

основа дослідження, розкриті положення наукової новизни, виявлене їхнє теоретичне 

та практичне значення, надано інформацію про особистий внесок, відомості про 

апробацію результатів дослідження та публікації, зазначена структура дослідження.  

У першому розділі – «Теоретико-методологічна база комплексного 

дослідження спільного блага» – окреслено джерельну базу та визначено теоретико-

методологічні засади етико-філософського дослідження спільного блага. 

У підрозділі 1.1. – «Концептуальні основи теоретичних образів моралі як 

контекст визначення ідеї блага» – систематизуються етико-нормативні концепції 

моралі, оформлені в рамках «емпіричної» та «метафізичної» етики. Зазначаються 

основні характеристики емпіричного обґрунтування моралі як системи цінностей, що 

задає напрям і характер самовдосконалення в просторі доброго та гідного життя, та 

метафізичного обґрунтування моралі як системи моральних належностей і заборон, 

що формують вчинок в процесах самовдосконалення індивіда та сприяння благу 

іншого. Істотним елементом моралі постає уявлення про благо. 

Етико-теоретичні роботи вітчизняних науковців (Т. Аболіної, А. Баумейстера, 

Л. Довгої, В. Малахова, Р. Оліщук), а також зарубіжних дослідників (Дж. Мура, А. 

Мьордок,; В. Бібіхіна, А. Гусейнова, В. Шохіна) дозволяють виявити значущість ідеї 

блага для етичного дискурсу про сенс та умови доброго життя. Специфіка поняття 

«блага» з’ясовується через порівняння з поняттями «цінність», «добро», «антиблаго». 

У зверненні до робіт К. Корсгаард, М. Циммермана, М.  Шліка, М. Шрьодера 

виявляються характеристики блага: належність, оптативність, «внутрішня» 

самодостатність та «зовнішня» інструментальність, множинність, різні джерела 

походження. Призначення ідеї блага вбачається у визначенні цілей життя та 

діяльності людини, формуванні стандарту доброго життя для індивіда та спільноти, 

використанні її як критерію оцінювання правильності дій та соціальних практик.  

У підрозділі 1.2. – «Джерельна база та методологічні засади дослідження 

спільного блага як складника “суспільної моралі”» – аналізується джерельна база 

соціально-етичних досліджень, в яких актуалізується проблематика спільного блага.  
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Систематизується вітчизняна соціально-етична джерельна база, яка закладає 

методологію дослідження регулятивної специфікації моралі. Зазначається важливість 

етико-прикладних досліджень, які здійснюються українськими філософами, 

пов’язаними із науковою школою Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Теоретико-аналітичні роботи Р. Апресяна, А. Гусейнова, А. 

Прокоф’єва; В. Надурака, М. Рогожі, О. Шинкаренко дозволили уточнити образи 

моралі через узагальнені концепти «індивідуальної моралі» й «суспільної моралі». 

Особливостями суспільної моралі є: соціально-дисциплінарне функціональне 

призначення, яке постало продуктом культури Модерну; подвійність суб’єкта моралі 

– індивід як член спільноти та колективний суб’єкт; часткова інституціалізація, яка 

виявляється у способах надання етичних оцінок, нормативному закріпленні форм 

поведінки, особливих інституційних ролях, обов’язках діяти в ім’я спільного блага; 

горизонтальна моральна регуляція; часткова партикуляризація норм та обов’язків; 

спільне благо та моральні права як ключові цінності. 

Визначається перспектива конкретизації образу суспільної моралі та з’ясування 

специфіки спільного блага через основні нормативні концепти «емпіричної» етики – 

етики чесноти (перфекціонізм, сентименталізм, комунітаризм) та 

консеквенціалістської етики (моністичний та плюралістичний, прямий та непрямий 

консеквенціалізм / утилітаризм), а також через основні концепти «метафізичної» 

етики (негативна деонтологія, етика прав, деонтологічний лібералізм, доктрина 

подвійного ефекту, доктрина здійснення та допущення шкоди). 

У другому розділі – «Етика чесноти в поясненні сутності і значущості 

спільного блага в практично-діяльнісному житті» – досліджуються теоретико-

нормативні підходи у визначенні спільного блага в просторі життя індивіда та 

спільноти в межах етики чесноти, яка фокусує увагу на цілісності моральної дії, 

цілепокладанні, чеснотах та моральній мотивації індивіда.  

Підрозділ 2.1. – «Етика перфекціонізму: спільне благо як необхідний 

елемент самовдосконалення») – присвячений поясненню ролі та значущості ідеї 

спільного блага в перфекціоністській діяльності, спрямованій на самореалізацію та 

самовдосконалення індивіда в приватному житті та в його інституційному амплуа.   

Основні поняття античної етики – благо, чеснота, фронезіс – дозоляють 

осмислювати цілі людського життя, можливості проживати його в найкращій спосіб, 

розкривати людині своє призначення на шляхах вдосконалення завдяки практичній 

мудрості. Аристотелева етика чесноти окреслює евдемоністичну ідею спільного 

блага, яка зростає на ґрунті міркувань про самовдосконалення індивіда на шляхах до 

щастя. Перфекціоністська практика містить усвідомлення цілей власного життя 

(власне благо), цілей і бажань інших (благо інших) та участь в спільній діяльності 

(спільне благо) у всіх її модусах – дружба, родинні зв’язки, політична та економічна 

діяльність. Реалізація блага інших та спільного блага уможливлюється завдяки 

неегоїстичному «себелюбству», доброзичливості та практикуванні у чесноті. 

 «Заснована на діючому суб’єкті етика чесноти» виявляє неевдемоністичні 

засади дій, спрямовані на благо інших та спільне благо. Моральнісною основою дії 

постає «внутрішня сила» індивіда, що виявляється у: самоконтролі, вмінні долати 

себе (Платон); помірності у своїх бажаннях та самообмеженні, що здатні 
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породжувати великодушність і щедрість як безкорисливий дар (Ф. Ніцше); 

самодостатності та стійкості тих, з ким сталося нещастя, що не лише викликають 

бажання допомагати їм, але й змушують їх самих у відповідь робити внесок у спільне 

благо (М. Слоут); самоповазі, яка може екстраполюватися на іншого та призводити 

до допомоги іншим (Д. Парфіт).  

Перфекціоністська діяльність в громадянському житті уможливлюється 

завдяки «юридичній» свободі від примусу та наказів, «моральній» свободі автономної 

волі, «досконалій» або «практичній» свободі участі у спільних справах, спрямованих 

на спільне благо (Т. Грін). Внутрішня цінність спільної діяльності виявляється у 

захопленні спільною справою, готовності її учасників турбуватися  один за одного та 

поважати інших, актуалізувати обов’язки перед ними, усвідомлювати важливість 

спільної мети (Р. Адамс, Ч. Тейлор). Це дозволяє індивідам вдосконалюватися в їхніх 

реляційних ролях, самореалізовуватися в політичній практиці, професійній діяльності 

та соціокультурних проектах. 

Висловлюються критичні зауваження на адресу етики перфекціонізму: 

можливість інструменталізації спільного блага, «нечутливість» до незалежних від 

самого індивіда чинників та неспроможність кодифікації моральних вимог.  

У підрозділі 2.2. – «Етичний сентименталізм: роль морального почуття в 

спрямованій на спільне благо діяльності» – розглядаються можливості реалізації 

спільного блага в контексті етики сентименталізму як напряму етики чесноти, що 

з’ясовує роль та значущість моральних почуттів в доброчесній діяльності. 

Сентименталізм окреслює мораль як феномен, вплетений в живу тканину 

міжлюдської взаємодії, що спрямовує індивіда на благо інших та спільне благо 

завдяки моральним почуттям та моральним обов’язкам і правам. Концепція 

морального почуття Ф. Хатчесона дозволяє розглядати моральне почуття у двох 

сенсах: як когнітивно-оціночну здатність сприймати добро і зло, та як особливу 

емоцію-мотив, що запускає в дію вчинок, спрямований на благо іншого та спільне 

благо. Схожість морального почуття із «фронезісом» Аристотеля та «census 

communis» Е. Шефтсбері дозволяє вбачати в ньому «спільний розум», «спільне 

почуття», «почуття спільноти», оскільки моральне почуття об’єднує, поділяється 

усіма, притаманне усім. Сутнісними рисами морального почуття є: інтелегібельність, 

мотиваційна сила, всезагальність, автономність, безкорисливість.   

Ідея спільного блага в етичному сентименталізмі актуалізується у зв’язку із 

необхідністю артикуляції досконалих та недосконалих моральних обов’язків і прав. 

Досконалі  моральні обов’язки та права (право на життя, на результати праці, вимоги 

дотримуватися угод) є значущими для реалізації спільних цілей і спільного блага, 

оскільки забезпечують існування суспільства. Недосконалі моральні обов’язки та 

права (право на отримання допомоги, на різноманітні послуги, на подяку) призводять 

до спільного блага через покращення існування суспільства та надання можливостей 

для індивідуально-перфекціоністської дії через обмеження егоїзму. Реалізація 

досконалих обов’язків і прав допускає застосування примусу з боку суспільства, 

недосконалі обов’язки і права повинні реалізовуватися винятково завдяки чеснотам.  

Розглядаються варіації моральних почуттів (схильності, пристрасні прагнення, 

емоційні переживання, почуття), конфігурація яких утворює ієрархію, на чолі із 
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вищими почуттями – співчуттям, співстражданням, шанобливістю, благоговінням 

(Дж. Мартіно), всезагальною доброзичливістю (Г. Сіджвік), які слугують 

фундаментом моральної дії, спрямованої на спільне благо. 

Слабкими сторонами етичного сентименталізму є: відсутність об’єктивної міри 

в оцінюванні явищ і дій; неспроможність набути повноти об’єктивної належності; 

різний ступінь дієвості універсальної доброзичливості та партикулярної емоційної 

прив’язаності; негарантованість доброчесного вчинку, винятковість героїзму. 

Розглядаються сучасні трансформації сентименталізму в етиці турботи (К. Гілліган, 

Н. Ноддінгс); розвідках у психології моралі (Ф. Зімбардо, А. Кауппінен); етико-

прикладних дослідженнях (Р. Краут).  

У підрозділі 2.3. – «Етика комунітаризму: спільне благо як засада єдності 

та ідеал доброго і гідного життя громадян») – аналізуються соціально-етичні 

обґрунтування доброго та гідного життя як спільного життя громадян в поза-

родинних, до-політичних та політичних асоціаціях.  

Розвиток соціально-етичних ідей в етиці чесноти від античності, через 

західноєвропейську християнську етику (соціальна доктрина католицької церкви), до 

сучасного комунітаризму засвідчує основні етичне завдання: з’ясування сутності 

соціальних практик, культивування доброчесності громадян та суспільства загалом; 

визначення ідеалу доброго життя та цілей соціальних інститутів. Осмислення ідеалу 

доброго життя та сенсу соціальної практики як спрямованої на реалізацію 

«внутрішніх благ» спільної діяльності на рівні індивідів відбувається крізь призму 

«наративної єдності життя», на соціальному рівні – на тлі традицій (Е. Макінтайр). 

Чесноти сприяють досягненню внутрішніх благ, специфічних для конкретних 

практик. Оскільки реалізація таких благ призводить до вдосконалення спільнот та 

суспільства загалом, такі блага є спільним благом. 

Нормативний статус спільного блага виявляється в етико-політичній та етико-

економічній критиці цієї ідеї (А. Сміт, А. Ренд, Ф. Гайєк, Л. Мізес) та в «суперечці 

лібералів і комунітаристів» навколо ідеалу доброго життя та способів кращого 

облаштування суспільства, які визначаються через опозицію «процедурної моралі» та 

«субстанційної моральності». Ідеал кращого суспільного устрою в етиці лібералізму 

(Р. Дворкін, Т. Нагель, Р. Нозік, В. Кімліка, Дж. Ролз та ін.) базується на принципах 

розумності, справедливості, свободи, концептах «власності індивіда на самого себе» 

та «необтяженого Я», з яких випливає нормативна вимога «нейтралістської держави», 

заперечення патерналізму, відмова від визначення єдиної концепції доброго життя та 

сумніви щодо самої ідеї спільного блага, оскільки вона підриває права особистості.  

Етика комунітаризму відстоює ідеал доброго життя, який утримує баланс вимог 

сприяння спільному благу та дотримання прав людини і допускає мінімальне 

втручання держави в приватне життя громадян у разі небезпеки (А. Етціоні). 

Уявлення про добре життя не може виникати в автономній свідомості індивіда, 

оскільки воно є результатом спільного життя членів спільноти, їхніх моральних 

цінностей та чеснот (М. Сендел, Ч. Тейлор). Засадою кращого ліберально-

демократичного суспільства є міцний зв’язок між громадянами, визнання ними 

спільної долі, участь в спільній справі та громадянські чесноти. Культивації чеснот 
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мають сприяти соціальні інститути та практики; різноманітні спільноти, засадою 

єдності яких є ідея спільного блага; заходи «політики спільного блага» (В. Кімліка). 

У третьому розділі – «Етичний консеквенціалізм в обґрунтуванні 

максимізації спільного блага») – систематизуються консеквенціалістські описи ідеї 

спільного блага як сумарного блага всіх, хто пов’язаний із соціальною дією чи участю 

в соціальних практиках.  

Підрозділ 3.1. – «”Моністичний консеквенціалізм”: спільне благо як 

суб’єктивне задоволення та раціоналізовані бажання» –  присвячений аналізу 

трансформацій обґрунтувань спільного блага в «моністичній» консеквенціалістській 

етиці, яка є комплексом гедоністично-орієнтованих етичних теорій, в яких зміст 

спільного блага пов’язується із однією самодостатньою цінністю – корисністю/ 

щастям/ задоволенням/ задоволеністю/ бажанням/ уподобанням. 

Гедоністичний утилітаризм як базова концепція класичного консеквенціалізму 

ґрунтується на принципі корисності, який змістовно зводиться до щастя та 

задоволення, та з якого випливає моральна вимога максимізувати корисність для всіх. 

Спільне благо розуміється як сума благ всіх індивідів, як «найбільше щастя 

найбільшої кількості людей» (І. Бентам). Основні характеристики блага виявляються 

у кількісному та якісному вимірах (інтенсивність, тривалість, достеменність, 

близькість або віддаленість, плідність, чистота та поширеність; «вищі» задоволення 

від інтелектуальної та творчої діяльності та «нижчі» тілесно-чуттєві насолоди). 

Оскільки такі ознаки загострюють проблему розрізнення благ та потребу їхньої 

ієрархізації, вимога максимізації спільного блага доповнюється вимогою його 

універсальності, яка полягає у рівнозначності всіх індивідів у їхньому прагненні 

отримати блага (Дж. Ст. Мілль). Основними критичними зауваженнями на адресу 

класичного етичного консеквенціалізму є: неабсолютність гедоністичної мотивації; 

існування негедоністичних самодостатніх цілей; несумірність благ та 

неспроможність міжособистого порівняння; складність обґрунтування вимоги 

сприяти благу іншого та спільному благу; наявність точки насичення задоволення, в 

проходженні якої благо перетворюється на «антиблаго».  

Сучасні моністичні концепції спільного блага – «консеквенціалізм бажань» (Р. 

Брандт, К. Гізвуд, Дж. Гріффін, Р. Крісп та ін.) та «сатисфакціонізм» (Л. Самнер, Ф. 

Фельдман) прагнуть подолати суб’єктивізм класичного консеквенціалізму, 

пов’язуючи зміст блага із інтенційними станами свідомості, які виражають ставлення 

до блага у зв’язку із його бажаністю. Такий перехід від бажаного як суб’єктивно-

жаданого до раціоналізованого бажаного як необхідного може перетворювати 

принцип максимізації блага на об’єктивний принцип моралі. «Білими плями» 

зазначених теорій є: викривлення етичних оцінок через нестатичність бажань; 

непов’язаність певних бажань із сумарним спільним благом всіх членів суспільства; 

проблеми сумарної оцінки; проблеми вимірювання та порядку реалізації бажань через 

їхню несумірність; ігнорування спонтанних людей; проблема «дефективних бажань». 

Низку проблем прагнуть зняти теорії «сатисфакціонізму» шляхом оцінювання «життя 

в цілому». Проте такий підхід радше свідчить про варіативність блага, що означає 

перехід до «плюралістичного» консеквенціалізму. 
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У підрозділі 3.2. – «”Плюралістичний консеквенціалізм”: спільне благо як 

набір характеристик суспільного благополуччя» – розглядаються варіації 

об’єктивних характеристик благополуччя як спільного блага, що обґрунтовуються в 

теоріях сучасного плюралістичного консеквенціалізму.  

«Теорії об’єктивних списків» (Д. Парфіт, Р. Крістофер) або «теорії об’єктивних 

характеристик життя» (К. Венцель, Р. Інглгарт, М. Нуссбаум, Ш. Шварц) головну 

мету індивідуального та суспільного життя зводять до забезпечення благополуччя, 

яке будучи комплексною цінністю, складається із набору цінностей-благ, які у 

сукупності мають самоцінну значущість для окремого індивіда і для суспільства.  

Сучасні крос-культурні дослідження цінностей суспільств виявляють переліки 

універсальних цінностей, які поділяються всіма членами суспільств. Список 

цінностей Ш. Шварца (самовизначення, стимулювання, гедонізм, успіх, 

могутність/влада, безпека, конформізм, традиції, доброзичливість, універсалізм) є 

виразом потреб людини як соціо-біологічної істоти у виживанні, доцільному 

існуванні, координації дій та добробуті груп. Оскільки всі ці цінності сприяють 

солідарності, зміцненню соціальних зв’язків, створюють мотивацію для досягнення 

спільних цілей, легітимують задоволення, що не суперечать груповим цілям, їхній 

сукупний набір є спільним благом. Р. Інглгарт та К. Вельцель виявили кореляцію між 

соціально-економічним розвитком, діючими демократичними інститутами та 

цінностями самовираження, які максимізують благополуччя країн. Зазначенні 

дослідження дозволяють не лише зрозуміти мотиви учасників знакових подій 

сучасності, але й артикулювати стратегічні цінності українського суспільства. 

«Підхід можливостей» (М. Нуссбаум) як різновид «теорій об’єктивних списків» 

розглядає ідеал доброго життя як набір необхідних можливостей (тривале життя, 

здоров’я, недоторканність, почуття, уява, мислення, емоції, практичний розум, 

афіліація, інші біологічні види, гра, самоконтроль, участь в економічному та 

політичному житті). Зазначений перелік є схожим із списком «первинних благ» Дж. 

Ролза (права, свободи, сприятливі можливості, доходи, багатство, здоров’я, енергія, 

інтелект, уява, самоповага, почуття власної гідності та значущості). Оскільки «підхід 

можливостей» зосереджує увагу на двох фундаментальних властивостях людини – 

спільному житті та використанні розуму для пізнання і планування  доброго життя, а 

запоруку їх розгортання вбачає у культивуванні людяності, така теорія засвідчує 

продуктивність синтезу плюралістичного консеквенціалізму із етикою чесноти. 

Попри певні складнощі створення переліку благ (несумірність благ, складність 

витримати єдину лінію обґрунтування всіх благ із списку), нормативною вимогою цієї 

теорії є побудова справедливого політичного порядку, який забезпечував би рівень 

благ-можливостей, тим самим покращував якість життя громадян. 

У підрозділі 3.3. – «”Непрямий консеквенціалізм”: трансформації вимог 

максимізації спільного блага» – досліджуються варіації нормативних вимог 

сучасного консеквенціалізму щодо оцінювання соціальної дії з огляду на 

максимізацію спільного блага, мотиви та чесноти агентів, моральні правила.   

Оцінювання соціальної дії крізь призму «утилітаризму дії» як основного 

напряму «прямого консеквенціалізму» (П. Сінгер та Дж. Смарт) відбувається в аналізі 

конкретних чинників і ситуацій, що впливають на максимізацію спільного блага. 
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Виявляються проблеми утилітаризму дії: надмірна «колективність» оцінки 

безособової сумарної корисності; небезпека інструментального використання 

індивідів та порушення їхніх моральних прав заради спільного блага; загрози 

послаблення довіри та кооперації; складність виявлення казуальних зв’язків та 

непередбачуваних наслідків; проблема «надналежного».  

Подолати зазначені проблеми прагнуть представники «непрямого 

консеквенціалізму» – «консеквенціалізму мотиву» (Ст. Свердлік) та 

«консеквенціалізму чесноти» (Ф. Джексон, М. Слоут, Ф. Фут), які стверджують 

необхідність врахування мотивів та чеснот в оцінюванні соціальних дій, оскільки 

вони здатні змінювати внутрішню цінність дії. Нормативна вимога максимізації блага 

доповнюється вимогою «сатисфакції блага» (М. Слоут), яка означає 

перфекціоністську орієнтацію агента на власне вдосконалення та удосконалення 

інших для утримання балансу між індивідуальним та спільним благом. Основними 

проблемами такого обґрунтування є: складність міжособистісного порівняння; 

необхідність дозволу інших на максимізацію їхнього блага та вдосконалення.  

Представники «утилітаризму правила» (Р. Геар, Б. Гукер Р. Брандт, Л. Ігер, Б. 

Сіннотт-Армстронг) як іншого різновиду «непрямого консеквенціалізму» оцінюють 

соціальні дії з огляду на моральні правила, що окреслюють межі дозволеного, та які  

мають бути інкорпорованими в совість та інститути. Специфіка моральних норм 

полягає у внутрішній мотивації, відчутті провини у разі їх порушення; довірі та повазі 

до цих норм; етичній обґрунтованості; спеціальній етичній термінології. У такий 

спосіб виявляється вплив деонтологічної етики на консеквенціалістські розмисли 

щодо спільного блага.  

Четвертий розділ – «Деонтологічна етика у визначені меж морально 

належного та недозволеного заради спільного блага» – присвячений з’ясуванню 

необхідності узгодження моральних вимог, що випливають з єдиного універсального 

принципу, із метою власного життя індивіда, благом інших та спільним благом. 

У підрозділі 4.1. – «Деонтологічна етика в обґрунтуванні турботи про 

власну досконалість, благо інших та спільне благо як морального обов’язку»  – 

досліджуються особливості деонтологічного обґрунтування моральних обов’язків 

перед собою та перед іншими, з’ясовуються можливості реалізації спільного блага. 

В обґрунтуванні обов’язку сприяти благу інших важливими є запропоновані І. 

Кантом типології моральних обов’язків, які розрізняються у наступний спосіб. По-

перше, через розрізнення обов’язків перед собою (вимога самовдосконалення як 

постійний розвиток фізичних та моральних здібностей) та обов’язків перед іншими 

(вимога сприяння щастю інших через прийняття інших як самоцінності та власної 

мети). По-друге, через протиставлення «негативних обов’язків», що забороняють 

спрямовані проти людської природи дії (заборона неправди, раболіпства, 

невдячності, зведення інших до засобу, знущання та ін.), та «позитивних обов’язків», 

які приписують вчинки, спрямовані на самовдосконалення та благодіяння на адресу 

інших (самозбереження життя, чесність, сумлінність, стриманість, розвиток талантів, 

повага до інших та вдячність, допомога іншим, співчутливість та ін.). По-третє, через 

порівняння обов’язків за ступенем практичної реалізації, як такі, що повинні 

повністю реалізовуватися у «досконалих вчинках» (заборони як «вузькі» обов’язки), 
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та такі, що не зможуть знайти своє завершення у «недосконалих вчинках» (позитивні 

вимоги як «широкі» обов’язки, які мають варіативність у виборі методів та мотивації). 

Розгляд основних критичних зауважень щодо кантівської етики (формалізм, 

відсутність змістовного критерію моралі, практична неспроможність, ригоризм) 

виявляє їхню необгрунтованність. Практична значущість етики Канта вбачається в 

розгорнутій класифікації моральних обов’язків, які визначають зміст вчинку, 

позволяють ранжувати дії з позицій їхньої пріоритетності та визначати неприпустимі 

дії, навіть якщо вони призвели б до спільного блага.  

Сучасні «агент-нейтральні теорії» (Т. Нагель) пояснюють підстави 

безпристрасних етичних оцінок та з’ясовують мотиви дій, спрямованих на спільне 

благо. Моральної значущості дія набуває, коли поєднує власні цілі та мотиви агента з 

безособовими цінностями, які поділяються всіма людьми рівною мірою. Такі 

безособові цінності є для громадян спільним благом, оскільки здатні  мотивувати їх 

на спільну дію та турботу про інших, зокрема знедолених. Окреслена проблематика 

демонструє точки дотику класичної деонтологічної етики та етики чесноти в аспекті 

вимог перфекціонізму, а також сучасної деонтології й консеквенціалізму в аспекті 

орієнтації на власне та спільне благо.    

Підрозділ 4.2. – «”Негативна деонтологія” та “етика прав”: визначення 

морально виправданого та недозволеного заради спільного блага» – присвячений 

з’ясуванню можливостей морального виправдання шкоди та визначенню меж 

морально неприпустимих дій заради спільного блага з позицій деонтологічної етики.  

Для визначення меж морально дозволеного та морально забороненого в 

оцінюванні складних ситуацій морального вибору (медицина, національна оборона, 

захист правопорядку та безпеки, гіпотетичні ситуації-дилеми) пропонується  

розрізняти «активну»/«позитивну» дію та «пасивну»/«негативну» дію як 

бездіяльність. Підставами для такого розмежування є класифікація вчинків Т. 

Аквінського як недозволених (добровільне активне спричинення шкоди; добровільна 

бездіяльність, що обов’язково призводить до шкоди та дозволених вчинків) та 

морально виправданих (бездіяльність, в який може виникати шкода, якщо її можна 

оминути; ушкодження злочинця, яке здійснює влада заради спільного блага).  

Е. Макінтайр, Ф. Фут та ін. (сучасна «доктрина подвійного ефекту») в 

оцінюванні дії принципово розрізняють прямий бажаний намір вчинку та можливий 

побічний небажаний шкідливий ефект. Моральне виправдання у надзвичайних 

ситуаціях може знаходити шкода за наступні умови: дія сама по собі є доброю; 

неможливість оминути зла суб’єктом, який не бажає зла; шкідливі результати дії не 

досягаються поганими засобами, вони є лише побічним ефектом; бажаність 

позитивних результатів має бути вищою за можливу шкоду. Висновки зазначеної 

доктрини свідчать про синтез деонтологічної та консеквенціалістської етики в аспекті 

сумарності оцінювання результатів дій, які можуть містити не лише спільне благо, 

але й шкоду. Ф. Вуллард, Ф. Говард-Снайдер, В. Квінн, Дж. Ліхтенберг та ін. 

(«доктрина здійснення та допущення шкоди») у моральному виправданні шкоди 

заради блага інших пропонують розрізняти активну дію та пасивну бездіяльність. 

Критеріями оцінювання дій постають: безпосередні достеменні причини; 

добровільність дії, свідомий намір та переконання агента; обставини, в яких 
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опиняється агент; моральні обов’язки, що виникають на ґрунті «позитивних» прав 

надання допомоги й підтримки інших та «негативних» прав не втручатися у справи 

інших й не чинити їм шкоду. В такій логіці морального виправдання не знаходить дія, 

в якій свідомо обирається шкода як засіб досягнення спільного блага. 

М. Ігнатьєфф («етика прав») та В. Квінн, Дж. Ліхтенберг, Ф. Фут («негативна 

деонтологія») в розгляді ситуацій обмеження ресурсів обґрунтовують пріоритет 

«негативних прав» та «негативних обов’язків» (морально неприпустимим є 

ушкодження індивідів та принесення їх у жертву заради блага більшості) з огляду на 

самоцінність індивіда та недоторканність його прав, значущість яких випливає із 

кантівської типології обов’язків. Основними проблемами «негативної деонтології» є 

інституційні витрати на реалізацію «негативних обов’язків» – утримання інститутів 

правопорядку; різна мотиваційна сила щодо допомоги та попередження шкоди; 

складність розрахунку ступеня шкоди та її наслідків для прийняття рішення щодо 

втручання чи невтручання в процеси. Практична спроможність реалізації негативних 

обов’язків вбачається в інституційній підтримці з боку урядів та громадських рухів, 

які закладають фундамент для зміни моральної свідомості громадян. 

У підрозділі 4.3. – «”Деонтологічний лібералізм”: пріоритет прав щодо 

спільного блага» – розглядається регулятивна ідея спільного блага, актуалізована в 

етичній теорії політики – «деонтологічному лібералізмі».  

Висхідною точкою сучасного «деонтологічного лібералізму» є регулятивні 

принципи соціально-політичного життя – права (Т. Гоббс) та свободи (І. Кант) 

громадян. Звернення до дискусій між представниками різних теоретичних напрямів 

лібералізму (І. Берлін, Ф. Зелцнік, Дж. Кекес, Дж. Ролз та ін.) дозволяє стверджувати, 

що попри намагання «деонтологічного лібералізму» відстояти пріоритет прав щодо 

блага, процедури обґрунтування та прийняття принципів справедливої організації 

суспільства імпліцитно містять уявлення про благо. Це спричиняє потребу у 

формулюванні деонтологічної теорії блага, яка фіксує перелік «первинних благ», які 

громадяни вільного суспільства мають вимагати від держави (Дж. Ролз).  

Права, свободи, рівні можливості можуть розглядатися як спільне благо, 

оскільки приймаються всіма членами суспільства як всезагальна цінність, об’єднують 

громадян для співпраці, постають фундаментом соціальної єдності та суспільного 

благополуччя. Спільне благо є регулятивним принципом «добре організованого 

суспільства», оскільки здатне підтримувати справедливий соціальний устрій, 

справедливі інститути та справедливі відносини, надавати можливості для автономії 

й саморозвитку громадян та забезпечувати порядок і безпеку. 

У п’ятому розділі – «Моральні колізії політичної практики: інституційне 

насилля заради спільного блага» – досліджуються моральні проблеми політичного 

простору як сфери функціонування державних інститутів, покликаних забезпечувати 

спільне благо в аспекті підтримки правопорядку та покарання правопорушників. 

Підрозділ 5.1. – «Інститути безпеки в реалізації спільного блага: захист 

прав громадян vs застосування сили державою» – присвячений аналізу проблем 

використання морально виправданого насилля, що делегується державою 

поліцейським для захисту моральних прав громадян та протидії злочинності.    
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В розгляді становлення інституту поліції виявляються особливості 

інституційної ролі поліцейських (захист громадян від зазіхання на їхні «негативні» 

права; підтримка «позитивних» прав шляхом надання допомоги; часткове обмеження 

прав злочинців та застосування проти них сили). Тим самим підтверджуються 

висновки деонтологічної етики щодо пріоритетності «негативних» моральних 

обов’язків та виправданого обмеження в правах злочинців. Ефективність поліції 

зростає там, де існують умови добросусідства та задіються неформальні механізми 

контролю громад (Дж. Вілсон та Дж. Келлінг), коли визначальними постають не 

процедури, а спільна мета громадян – жити разом в безпеці та в умовах порядку. У 

такий спосіб емпіричне підтвердження знаходять висновки етики комунітаризму.          

Центральною проблемою функціонування інституту поліції є етична 

легітимація методів, які засуджуються індивідуальною мораллю (використання 

примусової сили, навмисне введення в оману, порушення конфіденційності) задля 

спільного блага. Деонтологічна етика не знаходить виправдання таким діям, 

консеквенціалізм їх виправдовує, оскільки вони є меншим злом у порівнянні із 

спільним благом, заради якого вони використовуються. Проте така легітимація 

містить небезпеку зростання свавілля поліцейських, яке здатне призводити до 

корупції та втрати довіри до цього інституту. Оптимальний спосіб виправдання 

морально сумнівних методів вбачається у використанні аргументації Б. Вільямса 

щодо «брудних рук» в політиці та аргументів «доктрини подвійного ефекту» 

(шкідливі методи можуть використовуватися лише у надзвичайних ситуаціях; 

забороняються для досягнення приватних корисних цілей та повинні 

усвідомлюватися як аморальні; мають знаходити нормативне закріплення в законах 

або етичних кодексах). Відкритими моральними проблеми функціонування інституту 

поліції залишаються: несумірність прав жертви та злочинця; конфлікт вимог сприяти 

справедливому правосуддю та несправедливості обставин; невідповідність 

юридичних законів, норм суспільної моралі та моральних прав. 

Загрози тероризму  загострюють проблеми обмеження прав громадян та 

застосування насилля (Д. Любен,  Н. Фоушин), особливо катування в поліцейській 

діяльності. Моральне виправдання катувань терористів заради спільного блага може 

здобувати у консеквенціалізмі (відвертання страждань невинних громадян та 

забезпечення національної безпеки) та в етиці чесноти (відстоювання гідності жертв 

чи заручників). Оскільки спроби моральної легітимації катувань наражаються на 

зловживання з боку представників влади (Г. Баум), і є істотні небезпеки у 

використанні таких методів (уявні загрози, неправдивість інформації, неповага до 

гідності людської особистості, занепад духу), деонтологічна етика категорично 

засуджує практику тортур (Д. Едмондс). Інституціалізація катувань не знаходить своє 

етичне виправдання, оскільки знецінює життя людини та вступає в протиріччя із 

головною метою поліцейської діяльності – захисту моральних прав громадян.  

У підрозділі 5.2. – «Інститут покарання та виправлення злочинців як 

спільне благо: небезпеки “інституційного зла”» – досліджуються моральні 

проблеми функціонування інститутів покарання, покликаних карати та виправляти 

злочинців заради  безпеки та благополуччя громадян як спільного блага. 
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В розгляді історичного становлення пенітенціарної системи як монопольного 

механізму владного примусу з боку держави виявлені принципи її організації. 

Ізоляція злочинців покликана запускати механізми самосвідомості – совісті та каяття 

(«філадельфійська модель»); спільна участь в соціально-корисних справах та праця є 

засобом морально-дисциплінарного впливу на ув’язненого в процесі перевиховання 

(«обернська система»); «паноптікон» як ідеальний нагляд дозволяє постійно 

контролювати злочинця, гарантувати безпеку на шляхах його виправлення (І. 

Бентам); класифікація злочинців та умов їхнього утримання, модуляція як 

послаблення покарання в процесі виправлення, високі моральні якості персоналу та 

технічні можливості, допоміжний контроль та інституційна соціальна реабілітація 

мають сприяти перетворенню злочинця на корисного члена суспільства (М. Фуко). 

Інститути покарання в умовах тоталітарних режимів демонструють 

гіпертрофію зазначених принципів: пенітенціарна система постає інструментом 

масштабного поневолення, дегуманізації, експлуатації, фізичного знищення та 

засобом залякування громадян з політичних міркувань. У сучасних в’язницях в 

демократичних суспільствах теж відбувається викривлення принципів їхньої 

організації, що призводить до надмірної жорстокості персоналу, комерціалізації та 

трудової експлуатації, порушення прав ув’язнених, корупції керівництва. 

Зловживання у військових в’язницях на тлі боротьби із тероризмом знаходять свій 

вираз у феномені «інституційного зла» (Ф. Зімбардо, звіти Human Rights Watch).  

Моральне виправдання інститут покарання здобуває в консеквенціалістських 

теоріях (Т. Гоббс, І. Бентам, сучасні утилітаристські превентивні та ретрибутивні 

теорії покарання), проте вони не вирішують проблеми, що випливають з конфлікту 

вимог спільного блага, цінності особистості та справедливості через несумірність 

шкоди жертв, злочинців та суспільства загалом. Зазначається важливість 

ретроспективних теорій покарання, що зростають на ґрунті деонтологічної етики та 

етики чесноти, які задають обмеження інститутам покарання для упередження 

зловживань заради спільного блага. 

У підрозділі 5.3. – «Механізми організаційної діяльності: між спільним 

благом та “інституційним злом”» – досліджуються механізми організаційної 

діяльності, які в орієнтації на спільне благо не лише забезпечують співпрацю та 

згуртованість членів формальних груп, професійних організацій та інститутів, але й 

здатні породжувати «інституційне зло» як  колективне злодіяння.  

Висхідною точкою дослідження «інституційного зла» є висновки Х. Арендт 

щодо механізмів інституційних злочинів проти людяності – Голокосту та умов 

«баналізації зла»: такі злочини мають потенційність повтору; злочинці були цілком 

нормальними людьми і в інших обставинах могли б здійснювати суспільно корисні 

дії; інституційні умови, які створюють атмосферу неспроможності розрізняти добро і 

зло та «знімають» індивідуальну відповідальність функціонерів.   

Розвідки в галузі експериментальній психології (Ф. Зімбардо) дозволили 

виявити фундаментальні потреби, які здатні приводити до спільного блага або до 

колективних злодіянь: потреба в єднанні (кооперація й співпраця або сліпий 

конформізм і групова ворожнеча); потреба в автономії і контролі (моральне 

самовдосконалення і самореалізація суб’єкта або причина свавілля); потреба в 
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раціоналізації (знання про світ або цинічне самовиправдання); потреба в стимуляції 

та зацікавленості (активна життєва позиція або аморальні розваги).  Дослідження в 

галузі психології організацій (А. Геслем, С. Райкер, Р. Рат) дають підстави 

стверджувати, що артикуляція спільних цілей, завдань та норм може створювати 

фундамент для взаємної довіри, допомоги, солідарності, благополуччя або для 

агресивного відстоювання цілісності групи; членство в групах може надавати 

інституційні переваги або призводити до дискримінації; взаємодія груп може 

збагачувати досвід або «підривати» ідентичність; звеличування спільних цілей та 

гіперболізація чеснот групи сприяє як легітимації спільних дій, так і підтримці 

репресивної політики проти «ворогів». 

Дослідження Е. Арансона, Г. Адамса, З. Баумана, Л. Донскіса, Ф. Зімбардо, С. 

Мілгрема А. Прокоф’єва, Л. Свендсена, М. Терещенка дозволяють визначити 

механізми «інституційного зла»: добровільне підкорення авторитету в організаціях; 

лояльність до організації як вияв турботи про спільне благо, благо рідних та 

«корпоративного духу» товариства; поступовий відхід від моральних принципів та 

обмежень; відданість правилам та регламентам; інверсії моральної свідомості, що 

відбуваються на ґрунті розщеплення простору діяльності на пов’язану із моральними 

якостями суб’єкта приватну сферу та позбавлену моральних чеснот організаційно-

професійну сферу; бюрократизований процес, який дозволяє морально немислиме 

переводити в належне за допомогою технічної термінології; «моральна нечутливість» 

та «моральна сліпота», конформізм, які є наслідком некритичності;  колективна 

відповідальність, яка не знаходячи закріплення в моральній свідомості індивіда, 

перетворюється на колективну безвідповідальність; втрата власної ідентичності, 

анонімність, деіндивідуалізація членів групи, що породжують відчуття 

вседозволеності та дегуманізацію «ворогів» групи; «адіафорізація» як навмисне 

моральне знецінювання, що призводить до байдужості та баналізації насильства.  

Як протидія «інституційному злу» визначаються: стимулювання моральної 

уяви та емпатії; усвідомлення власної унікальності та особливості інших людей, їхніх 

мотивів і принципів; креативність мислення, здатність до самокритики; долання 

стереотипності; вміння брати на себе відповідальність та цінувати власну 

незалежність в умовах колективної діяльності; публічна сміливість.   

Розділ шостий. – «Спільне благо в економічній практиці: на шляхах до 

добробуту громадян та суспільного благополуччя» – присвячений аналізу етико-

теоретичних та морально-практичних проблем економічної практики, призначення 

якої полягає у зростанні матеріального добробуту та благополуччя громадян. 

У підрозділі 6.1. – «Матеріальний добробут та суспільне благополуччя як 

мета державної економічної політики» – фокусується увага на цілях економічної 

політики сучасної ліберально-демократичної держави, яка визначається концептами 

«всезагального добробуту» та «суспільного благополуччя» громадян. 

Становлення концепту «суспільного благополуччя» відбувалося у філософсько-

етичних обґрунтуваннях обов’язку державної влади забезпечувати не лише безпеку, 

але й «суспільне щастя», яке означало свободу вибору законів громадянами та 

пов’язувалося із багатством, торгівлею та мистецтвом (Л. А. Мураторі, Ж.-Ж. Руссо). 

Розвиток ідей «суспільного благополуччя» відбувався в річищі ідей «лібералізму 
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загального добробуту», який пов’язував мету економіки  із максимізацією спільного 

блага як матеріального добробуту, та «комунітаристського лібералізму», що 

нормативно приписував забезпечувати спільне благо як «суспільне благо» для 

реалізації ідеалів доброго життя задля єдності політичної спільноти.  

Концепт «велферизму» (Л. Мізес, Л. Самнер) зводить матеріальний добробут 

до агент-нейтральної «внутрішньої» цінності, що поділяється всіма, та 

проголошується метою державної економічної політики, з якої випливає система прав 

та обов’язків громадян. Критичними зауваженнями щодо велферизму є: ця теорія не 

є універсальною, оскільки створювалася під впливом певного соціально-політичного 

порядку; добробут не може бути «вищим благом» та еталонним значенням в 

оцінюванні всіх явищ та цілей людського життя; орієнтація на добробут не викликає 

моральне зобов’язання турботи про благо інших та спільне благо, оскільки такі 

обов’язки випливають із суспільних інтересів та особливої орієнтації на інших. Тому 

виникає потреба трансформації теорії добробуту в ширшу теорію благополуччя.   

Концепція «евдемоністичної економіки добробуту» (Р. Лейард, Д. Стігліц, Ж.-

П. Футуссі) зводить суспільне благополуччя до щастя як самоцінності, джерела якого 

полягають у матеріальних речах (робота, матеріальні умови, фінанси та ін.) та у 

відносинах з іншими, особистих цінностях та свободі. Нормативним висновком такої 

теорії є вимога вибудовувати державну економічну політику у такий спосіб, щоб 

забезпечувати щастя всіх громадян як спільне благо. Дослідницькі проекти, 

спрямовані на виявлення кореляцій між зростанням доходів та суб’єктивного щастя у 

представників різних країн («База даних щастя світу» Р. Веєнговена, «База даних 

світового вивчення цінностей», крос-культурні дослідження Р. Інглгарта та ін.), 

підсилює висновки «евдемоністичної економіки благополуччя» та дозволяє надавати 

рекомендації урядам щодо податкової, соціальної та культурної політики. 

Теорії «об’єктивних характеристик благополуччя» (Дж. Гелбрейт, М. 

Нуссбаум, А. Сен) зводять благополуччя не лише до фізичних характеристик життя, 

але й до можливостей, що покращують життя (свобода вибору та діяльності, освіта, 

гідна робота, автономія працівників, гарантія зайнятості, морально дозволені способи 

збагачення, соціальна допомога тощо). Практичним висновком таких теорій є 

моральна вимога до держави щодо забезпечення порогового рівня можливостей, для 

підсилення продуктивності праці, зростання доходів та покращення якості життя. 

У підрозділі 6.2 – «Оцінювання суспільного благополуччя: від індикаторів 

ВВП до Індексу розвитку людського потенціалу» – висвітлюються методологічні 

та практичні проблеми вимірювання добробуту та суспільного благополуччя, які 

закладають підвалини етичної оцінки економічної політики, дій урядів та інститутів. 

Вимірювання добробуту та суспільного благополуччя для оцінювання 

ефективності економічної діяльності в ХХ ст. знайшло втілення в системі розрахунку 

національного доходу в показниках ВВП, застосування якої дозволяє економістам 

стверджувати, що життя є кращим в тих країнах, де показник ВВП є вищим. Дискусії 

між економістами, політиками, соціальними філософами (З. Бауман, К. Джефрі, Д. 

Стігліц, А. Сен, Ж.-П. Футуссі та ін.) дозволяють сформулювати критичні зауваження 

щодо здатності ВВП поставати мірилом суспільного благополуччя: недосконалість 

процесу вимірювання доходів; зростання сукупного доходу часто відбувається за 
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рахунок зростання соціальної нерівності; індикатори ВВП ігнорують значення 

економіки домогосподарства, але враховують показники екстенсивного виробництва; 

не беруть до уваги інші параметри життя, що роблять життя добрим та гідним.  

Проблеми оцінювання суспільного благополуччя виникають у зв’язку із 

негомогенністю життя громадян; несумірністю деяких благ; відсутністю шкали 

вимірювання певних благ, зокрема культурних благ; неспівмірністю цілей та способів 

життя, які громадяни самостійно обирають, з огляду на різні моральні підстави; 

аморальністю ціннісного ранжування індивідів в умовах обмежених ресурсів; 

нерівнозначністю втрат та надбань в розрахунку спільного блага. 

Найбільш інформативним показником суспільного благополуччя сьогодні є 

«Індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП), який будучи складником  

плюралістичної «концепції розвитку людського потенціалу», містить економічні 

показники, індекси здоров’я, освіти, уразливості та життєздатності, контролю 

ресурсів, міжнародної інтеграції, екології. Світові рейтинги ІРЛП, дозволяють 

визначати стратегії розвитку країн, дій урядів та інститутів, а також координувати 

спільні зусилля країн-членів ООН щодо подолання соціальної несправедливості та 

допомоги країнам з низьким рівнем суспільного благополуччя.  

Підрозділ 6.3. – «Спільне благо в індивідуальній та інституційній 

економічній діяльності: економічні стимули, моральна мотивація та моральні 

обмеження» – присвячений аналізу спроможності досягати спільне благо в 

економічній діяльності в її індивідуальному та інституційному вимірах.  

Дослідження становлення ідей неолібералізму в широкому соціально-

філософському та соціокультурному контекстах (С. Лаваль, М. Сендел, Ф. Фукуяма) 

демонструють неоднозначність ідеї Homo economicus та наявність моральної 

мотивації у економічних суб’єктів, яка може підриватися економічними стимулами 

та готовністю платити за певні преференції чи економічні блага, морально 

знецінюючи певні економічні практики. Розвідки в галузі поведінкової економіки та 

теорій ігор (С. Боулз, Е. Остром) засвідчують, що орієнтація на співпрацю та 

суспільні цілі є домінуючою стратегією в сучасних економіках, які функціонують в 

суспільствах з розвинутою культурою громадянськості.  

Мотивація до продукування спільного блага в економічній діяльності 

пояснюється специфікою будови та функціонування мозку (Д. Гоулман, Д. Канеман); 

соціокультурними особливостями суспільств, яким притаманна здатність до 

солідарності та кооперації (Ф. Фукуяма); солідаризацією робітників із місією 

організації, що корелює із ідеєю спільного блага та сприймається членами організації 

як бажана мета-самоцінність (Дж. Акерлоф, Р. Крентон, Дж. Гелбрейт).  

Основними агентами економічної дії на мезо- та макрорівні економіки є 

економічні інститути. Хоча більшість таких організацій є прибутковими 

підприємствами, їхні цілі є експліцитно чи імпліцитно орієнтованими на спільне 

благо в наступних конфігураціях: статутна мета є спільним благом для певної групи 

споживачів; статутна мета є спільним благом для всіх; прибуток як статутна мета є 

спільним благом для власників та робітників (С. Міллер). Предметним корелятом 

спільного блага в економіці є «суспільне благо», головними ознаками якого є 

колективний та неконкурентний характер його споживання (М. Олсон). Контракторна 
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етика (Д. Готьє, Дж. Ерроу, Дж. Ролз, Т. Скенлон) пропонує варіанти обґрунтування 

процедур вибору вартих державної підтримки суспільних благ та принципів і норм, 

що здатні надати підстави для прийняття законів, спрямованих на суспільне 

благополуччя та справедливу організацію суспільного життя.  

В процесі продукування суспільних благ можуть виникати соціальні видатки 

або шкоди, які має оцінювати та регулювати держава шляхом обмеження, заборони 

чи податкового тиску (Р. Коуз, Р. Френк). Значущим є контроль за діяльністю 

економічних суб’єктів з боку громадськості та самого підприємства за допомогою 

механізмів корпоративної етики.    

Розділ сьомий. – «Спільне благо в соціокультурній практиці: розширення 

можливостей доброго та гідного життя» – присвячений аналізу моральних проблем 

соціокультурної практики, які виникають в реалізації соціальної допомоги та 

державної підтримки сфери культури, що продукує культурне благо як предметне 

втілення спільного блага. 

У підрозділі 7.1. – «Інститути соціальної допомоги в реалізації обов’язку 

турботи про спільне благо» – аналізуються проблеми інституційної соціальної 

допомоги, що виникають на локальному (соціальне забезпечення громадян) і на 

глобальному (боротьба із бідністю, подолання екологічних катастроф) рівнях. 

Моральними підставами інституційного обов’язку представників спеціальних 

служб надавати допомогу громадянам, а громадянам мати законні очікування її 

отримувати, є практика моральних обіцянок та клятв, що надають представники 

певних професій; матеріальна винагорода, яку отримує персонал служб допомоги; 

«позитивні» моральні права громадян та цінність їхніх заслуг перед суспільством (С. 

Міллер). Моральним фундаментом участі в благодійних проектах та реалізації 

колективної допомоги, яка здійснюється через неформальні об’єднання громадян, є 

усвідомлення колективної відповідальності за існуючі проблеми суспільства; 

ефективність спільної комплексної дії; усвідомлення спільної долі та спільних 

небезпек для всіх членів суспільства.   

Інституційна допомога на глобальному рівні відбувається через наддержавні 

об’єднання (G7, G20, СОТ та ін.) заради «глобального спільного блага». Моральні 

зобов’язання урядів багатих країн надавати допомогу виникають й через 

усвідомлення своєї причетності до «глобального зла» (тероризм, міжнародна 

злочинність, порушення прав людини, забруднення навколишнього середовища, 

розповсюдження хвороб, соціальна нерівність, «абсолютні злидні»). 

Неучасть в допомозі не може розцінюватися як дозвіл на вбивство нужденних, 

оскільки існує відмінність мотивації, сили морального обов’язку, ступеня 

вірогідності, чіткості ідентифікації жертви, відповідальності (П. Сінгер). Критеріями 

ефективності допомоги нужденним з «країн третього світу» є: добровільність донорів 

та «недосконалість» благодійництва; радикальні зміни життя нужденних; адресність 

допомоги тим суспільствам, які самотужки не здатні впоратися із проблемами (Д. 

Парфіт), та тим, хто виявляє здатність до розвитку політичної культури, 

громадянського суспільства та громадянських чеснот (Дж. Ролз).  

Підрозділ 7.2. – «Державна підтримка культурних інститутів у виробництві 

культурних благ» – присвячений з’ясуванню специфіки культурних благ, які є 
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конкретизацією спільного блага, та поясненню необхідності державної підтримки 

культурних інститутів, метою яких є виробництво, збереження, розповсюдження 

культурних благ заради суспільного благополуччя.  

Звернення до дискурсу «економіки культури» (В. Баумоль, В Боуен, А. Моль,  

Дж. Рьоскін, Д. Тросбі; А. Долгін, В. Жидков, А. Рубінштейн та ін.) дозволяє виявити 

специфіку культурного блага як спільного блага (неінструментальність,  

символічність, екзістенційність, зміна індивідуальної та суспільної свідомості, 

колективні ефекти від його споживання, важливість моральних чинників у його 

виробництві), яка свідчать про важливі соціальні ефекти для індивідів та суспільства 

(зростання єдності суспільства, вдосконалення громадян, покращення якості життя). 

Основними проблеми виробництва культурних благ є: «баумолівська хвороба цін», 

яка призводить до потреби зовнішньої ресурсної підтримки; фрірайдерство, що є 

ефектом «суспільного блага» (Б. Фрей).  

Вирішення зазначених проблем вбачається у заходах культурної політики, яка 

може мати різні моделі участі держави в культурному виробництві (заснування 

державних культурних інститутів, їхня фінансова підтримка, сприяння 

благодійницькій діяльності, податкові пільги, створення умов громадянської участі в 

спільних справах, заснування та підтримка спеціальних культурних фондів). 

Політика «м’якого» патерналізму щодо державного фінансування виробництва 

«меріторних» чи «патронатних» благ, які мають актуальну та перспективну 

внутрішню цінність, дозволяє громадянам відчувати національну гордість і соціальну 

згуртованість, підвищувати рівень культурної обізнаності та зберігати культурну 

спадщину (Р. Масгрейв, Б. Фрей), а також обмежувати виробництво й споживання 

«антиблаг» (тютюн, алкоголь, азартні ігри).  

У підрозділі 7.3. – «Спільне благо як розвиток знання і виховання 

громадян: трансформації цілей та цінностей інституту вищої освіти» – 

зосереджується увага на аналізі сучасних трансформацій інституту вищої освіти, 

пов’язаних зі зміною його мети в напрямі економічної доцільності.  

Становлення європейського університету, його цілі та форми організації  

завжди пов’язувалися із ідеєю спільного блага – турботою про благополуччя 

громадян та необхідністю урядів впливати на нього через посередництво «вищих» 

факультетів (І. Кант). Фіксуються зміни цілей інституту вищої освіти: від професійної 

підготовки тих, хто має турбуватися про благополуччя народу, через єдність 

дослідження, викладання та морального вдосконалення до професійної підготовки 

вузькоспеціалізованих фахівців для ринку праці. Дискусії серед інтелектуалів (З. 

Бауман, Л. Донскіс, С. Колліні, М. Нуссбаум та ін.) виявляють неоднозначність  цих 

процесів (втрата автономії  викладача-дослідника, залежність від кон’юнктури ринку, 

загрози занепаду фундаментальних і гуманітарних наук, фрагментація знання). Через 

мінімізацію можливостей виховання громадян із розвинутою культурою критичного 

мислення, здатності протистояти авторитетам, цінувати інших та бути 

відповідальними, виникає загроза «інституційного зла». 

Розв’язання конфліктів індивідуальної автономії науковця та інституційних 

обов’язків вченого-викладача; проблем справедливості – доступу студентів до 

навчання, призначення на посади та розподіл академічних винагород серед 
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академічного персоналу, розподіл ресурсів – пропонується здійснювати в апеляції до 

моральних прав та обов’язків (деонтологічна етика), або спільного блага 

(консеквенціалізм та етика чесноти). Перспективи функціонування сучасного 

університету вбачаються в практиці соціального партнерства, яке може об’єднати 

університетську громаду, представників органів державної влади, роботодавців, 

випускників на засадах рівної участі та добровільності заради спільного блага – 

продукування й передачі знання та розвитку культури громадянськості. 

У Висновках представлено основні результати дослідження, які відповідають 

меті та завданням роботи, висвітлюють наукову новизну й відображають загальну 

структуру роботи. Здійснене комплексне етико-філософське дослідження 

теоретичних репрезентацій спільного блага дозволило з’ясувати його сутність і 

специфіку, виявити проблеми його практичної реалізації в інституційних соціальних 

практиках. В результаті дослідження були встановлені наступні положення: 

Систематизація етико-нормативних концепцій моралі дозволила уточнити 

теоретичні образи моралі, що набули своє оформлення в «емпіричній» етиці як 

системі цінностей, що визначає напрям і характер вдосконалення індивідів в просторі 

доброго та гідного життя, та в «метафізичній» етиці як системі моральних 

належностей та категоричних заборон, що формують вчинок в процесах 

самовдосконалення та сприяння благу інших. Визначено, що сутнісним складником 

моралі є ідея блага, основне призначення якої полягає у визначенні цілей конкретних 

дій та життя загалом, формуванні стандарту доброго життя індивіда та спільноти, 

використанні її як критерію оцінювання правильності вчинків, діяльності, соціальних 

практик. З’ясовано, що, маючи різні джерела свого походження (природа людини, 

організація соціуму, процедури прийняття рішень, автономність), основними 

формальними характеристиками блага є його належність, оптативність, «внутрішня» 

самодостатність або «зовнішня» інструментальність, множинність, яка передбачає 

певний порядок ранжування. 

Здійснене уточнення теоретичних образів «індивідуальної моралі» та 

«суспільної моралі», дозволило виявити особливості власне «суспільної моралі», які 

виявляються у її соціально-дисциплінарному функціональному призначенні, що 

постало продуктом культури Модерну; подвійності суб’єкта моралі – індивід як член 

спільноти та колективний суб’єкт (організація, інститут); частковій інституціалізації, 

яка знаходить вираз в способах надання етичних оцінок, нормативному закріпленні 

форм поведінки, особливих інституційних ролях та обов’язках діяти в ім’я спільного 

блага; горизонтальній моральній регуляції, що задіює гетерономні механізми; 

частковій партикуляризації норм, принципів та обов’язків; ключових цінностях, які 

зводяться до спільного блага та моральних прав. 

Враховуючи досвід систематизації етичних концепцій, для з’ясування 

специфіки та властивостей спільного блага було обрано: етику чесноти для пояснення 

моральної мотивації індивідів щодо реалізації спільного блага, шляхів формування 

уявлень про добре і гідне життя та способів формування громадянських чеснот, за 

допомогою яких спільне благо може здобути своє втілення; консеквенціалістську 

етику для пояснення можливостей максимізації спільного блага як сумарного блага 

всіх індивідів, що є відображенням їхніх потреб і бажань; деонтологічну етику для 
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визначення меж морально недозволеного в діях, спрямованих на спільне благо, та 

обґрунтування морального обов’язку турботи про благо інших та спільне благо.  

Окреслено перфекціоністсько-орієнтовану ідею спільного блага як ціннісного 

стандарту, у співставленні з яким індивід осмислює власне благо та благо інших, і з 

огляду на яке самореалізується  в різних сферах спільної діяльності та в різноманітних 

інституційних і рольових амплуа. Стверджується, що досягати досконалості в процесі 

практичної діяльності на шляхах до предметних реалізацій спільного блага індивіду 

допомагають чесноти та свободи у її різних вимірах. 

З’ясовано, що спільне благо є належністю, оскільки його призначення полягає 

у забезпеченні існування та вдосконалення суспільства і громадян. Механізмом 

реалізації спільного блага в індивідуальній дії постає моральне почуття, яке набуває 

своєї висоти в доброзичливості, завдяки якій індивід здатний турбуватися про спільне 

благо і благо інших, реалізуючи їх як безкорисливий дар в альтруїстичній дії. В 

соціальній дії спільне благо реалізується завдяки моральним правам та обов’язкам. 

Визначено ідею спільного блага як регулятивну ідею, яка, по-перше, формує 

ідеал доброго життя громадян на засадах узагальненого морального досвіду 

спільноти; по-друге, слугує фундаментом їх єдності через усвідомлення спільної долі 

та участі у спільних справах; по-третє, задає вектор розвитку громадянських чеснот, 

завдяки яким покращується приватне і суспільне життя. У своєму предметному 

втіленні спільне благо є «внутрішнім» благом соціальних практик та принципом 

організації справедливого політичного і громадянського життя у всіх його формах 

(політичних об’єднаннях, поза-родинних та до-політичних асоціаціях).  

Переосмислено ідею спільного блага як сумарної сукупності благ всіх індивідів, 

яка формально пов’язується із оптативністю – раціоналізовано бажаним та 

необхідним для всіх, а змістовно виявляється у почутті задоволеності від його 

реалізації та максимізації. У такий спосіб зрозуміле спільне благо може слугувати 

критерієм оцінювання соціальних дій, соціальних практик та інститутів.  

Виявлено множинність спільного блага, яка полягає у його здатності 

створювати конфігурації ідеалів доброго життя, що складаються із «об’єктивних 

характеристик суспільного благополуччя», які є універсальними, бажаними та 

необхідними для всіх індивідів та суспільств. З’ясовано, що у такий спосіб зрозуміле 

спільне благо є сукупністю цінностей, предметно-визначених благ та можливостей, 

які сприяють солідарності, подоланню егоїзму, ефективному досягненню спільних 

цілей всіх членів спільнот та суспільства загалом. 

У зв’язку із небезпекою порушення прав індивідів та інструментального 

використання окремих індивідів чи невеликих груп заради сумарного блага більшості 

учасників дії, інституційних практик або суспільства загалом, доведена необхідність 

обмеження нормативної вимоги максимізації спільного блага. Встановлено, що 

спільне благо має максимізуватися за умови доброчесності мотивів агентів та 

перфекціоністської орієнтації дії, а також в узгодженні із моральними правилами, які 

є узагальненням соціально-історичного досвіду чи результатом домовленості, 

досягнутої процедурним шляхом. Звідси можна стверджувати про наявність обсягу 

спільного блага (недостатній, мінімальний, максимальний), який регулюється не 
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лише його нестачею, але й обмеженнями, що пов’язані із вимогами доброчесності, 

самоцінності людини та цінності її моральних прав. 

З’ясовано, що спільне благо має ознаки універсальності, оскільки його 

реалізація задовольняє універсальні потреби людини, а також тому, що будучи 

безособовою цінністю, спільне благо поділяється всіма як належність. Така 

належність практично втілюється завдяки «позитивним» / «широким» / 

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

про інших. «Негативні» / «вузькі» / «досконалі» обов’язки як фундаментальні 

заборони покликані обмежувати морально неприпустимі дії. Доводиться, що 

морально недозволеною дією у будь-яких обставинах слід вважати свідому пасивну 

чи активну шкоду невинним особам заради спільного блага. Підставою такого 

обмеження спільного блага є самоцінність людини та її «негативні» моральні права. 

Особливої важливості обмеження певних дій набуває в інституційних 

практиках правопорядку та покарання злочинців, покликаних реалізовувати безпеку 

як спільне благо. Такі інститути часто використовують сумнівні методи (різні форми 

насилля та обману), а також моральні механізми, які в певних інституційних умовах 

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

виправдання примусових дисциплінарних процедур має враховувати їх суспільну 

корисність, цінність особистості та її моральні права. Отже, практична реалізація 

спільного блага може допускати у надзвичайних ситуаціях обмежене використання 

заборонених індивідуальною мораллю методів, але за умови інституційно 

закріпленого дозволу на такі дії та усвідомлення агентами їхньої згубності. 

Визначено, що певні потреби (єднання, раціоналізація, стимулювання) та 

механізми реалізації спільного блага (самоідентифікація, моральна легітимація 

спільної діяльності, лояльність до авторитетів та організації, колективна 

відповідальність та ін.), в певних умовах здатні породжувати «інституційне зло» – 

колективне злодіяння деморалізованих агентів. Запобіжниками перетворення 

спільного блага на «інституційне зло» є моральна рефлексія, критичне мислення, 

емоційна налаштованість на іншого, визнання самоцінності будь-якої особистості. 

Встановлено, що предметною конкретизацією спільного блага в економічній 

практиці є суспільне благополуччя, яке є комплексним спільним благом, що містить 

в собі матеріально-фінансовий добробут, складники суб’єктивного щастя (особисті 

цінності та свободи) та об’єктивні складники життя (здоров’я, тривалість життя, 

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

праці, екологія). Тому показником високого рівня суспільного благополуччя є не 

ВВП, а Індекс розвитку людського потенціалу, який враховує всі зазначені параметри 

та дозволяє визначати стратегії розвитку країн, корегувати діяльність урядів та 

інститутів, координувати зусилля міжнародної спільноти щодо покращення 

благополуччя в бідних країнах. 

Розглянуто специфіку «суспільного блага» як різновиду спільного блага в 

економічній практиці. Виробництво суспільно значущих благ на рівні індивідуальної 

дії відбувається завдяки моральній мотивації, що виникає унаслідок потреби в 

співпраці, досягненні вищих цілей та самореалізації. Однак в процесі виробництва та 

просування суспільних благ можуть виникати суспільні шкоди та соціальні видатки, 



29 

 

контроль за якими має здійснювати саме підприємство як колективний суб’єкт за 

допомогою механізмів корпоративної етики, держава – шляхом економічної політики 

та громадськість через моральний тиск на тих, хто здійснює зловживання. 

 З’ясовано, що інституційна практика соціальної допомоги та справедливого 

розподілу благ постає можливою завдяки усвідомленню моральних обов’язків 

підтримувати «позитивні» моральні права. Гарантією ефективного функціонування 

інститутів допомоги є не лише колективна діяльність заради спільного блага, але й 

особлива альтруїстична мотивація всіх учасників, яка виникає в усвідомленні 

спільної долі та спільних загроз, та чіткі критерії вибору адресату допомоги. 

Вищою мірою спільне благо як «суспільне благо» втілюється в культурному 

благові, яке має властивості неінструментальності, екзістенційності, здатності 

впливати на індивідуальну та колективну свідомість, завдяки яким відбувається 

вдосконалення індивідів і суспільства та покращується якість життя. Оскільки 

властивості культурного блага як суспільного блага породжують проблеми 

недовиробництва, доведено необхідність участі держави у виробництві культурних 

благ як «меріторних» або «патронатних» в межах політики «м’якого» патерналізму, 

завдяки якій розширюються можливості для продуктивної діяльності громадян та 

обмежується доступ до «антиблаг» і шкідливих практик.  
Система вищої освіти як інституційна практика,  що спрямована на спільне 

благо – продукування і розповсюдження знань та виховання громадян, має бути 

запобіжником «інституційного зла». Сьогодні під гаслом «спільного блага» 

відбувається зміна цілей університетів в напрямі їх комерціалізації та масовізації. Такі 

процеси містять загрози для академічної спільноти та всього суспільства, оскільки 

університети втрачають можливості виконувати своє призначення – сприяти розвитку 

критичного мислення та емоційного інтелекту. Моральні проблеми, які 

загострюються в цих процесах, можуть знайти вирішення на перехресті аргументів 

щодо спільного блага та моральних прав і обов’язків. 

Перспективи наступних досліджень пов’язуються із аналізом нормативних 

засад конкретних соціальних практик та інститутів крізь призму ідеї спільного блага. 
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АНОТАЦІЯ 

Маслікова І.І. Спільне благо в контексті інституціалізації соціальних 

практик: етико-філософський аналіз. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.07 – етика. – Київський національний університет імені Тараса 

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

В дисертації здійснюється комплексне етико-філософське дослідження ідеї 

спільного блага в контексті інституціалізації соціальних практик. В роботі 

систематизуються етико-нормативні концепції моралі, сутнісним складником якої є 

ідея блага та спільного блага, зокрема. Специфіка спільного блага та його основні 

характеристики виявляються в послідовному аналізі нормативних програм доброго 

та гідного життя, що пропонують етика чесноти, етичний консеквенціалізм та 

деонтологічна етика. Увага зосереджується на етичних проблемах дій заради 

спільного блага, що виникають у зв’язку із необхідністю узгоджувати різні моральні 

вимоги (спільне благо та моральні права; альтруїзм та егоїзм; турбота про себе та про 

інших; діяння та бездіяльність; спільне благо та «інституційне зло»; захист життя та 

застосування сили; автономія індивіда та патерналістський примус; власне й 

суспільне благополуччя).  

Демонструється колізійність реалізації спільного блага в політичній, 

економічній та соціокультурній практиках. Конкретні етико-прикладні проблеми 

розглядаються на прикладах функціонування інститутів, покликаних реалізовувати 

спільне благо (інститути правопорядку і безпеки, пенітенціарна система, економічні 

підприємства, благодійні організації, культурні інститути, університети). 

Результати дослідження закладають методологічні засади для подальших 

досліджень суспільної моралі, соціальних практик та соціальних інститутів крізь 

призму ідеї спільного блага. 
Ключові слова: спільне благо, соціальні практики, соціальні інститути, 

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

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

альтруїзм, справедливість. 
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АННОТАЦИЯ 

Масликова И.И. Общее благо в контексте институционализации 

социальных практик: этико-философский анализ. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.07 – этика. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2019. 

В диссертации осуществляется комплексное этико-философское исследование 

идеи общего блага в контексте институционализации социальных практик. В работе 

систематизируются этико-нормативные концепции морали, сущностной 

составляющей которой является идея блага и общее благо, в частности. Специфика 

общего блага и его характеристики выявляются в последовательном анализе 

нормативных программ хорошей и достойной жизни, которые обосновывают этика 

добродетели, этический консеквенциализм и деонтологическая этика. Внимание 

сосредотачивается на этических проблемах действий ради общего блага, 

возникающих в связи с необходимостью согласовывать различные моральные 

требования (общее благо и моральные права; альтруизм и эгоизм; забота о себе и о 

других; действие и бездействие; общее благо и «институциональное зло»; защита 

жизни и применение силы; автономия индивида и патерналистское принуждение; 

личное и общественное благополучие). 

Демонстрируются коллизии реализации общего блага в политической, 

экономической и социокультурной практиках. Конкретные этико-прикладные 

проблемы рассматриваются на примерах функционирования институтов, призванных 

реализовывать общее благо (институты правопорядка и безопасности, 

пенитенциарная система, экономические предприятия, благотворительные 

организации, культурные институты, университеты). 

Результаты исследования закладывают методологические основы для 

дальнейших исследований общественной морали, социальных практик и социальных 

институтов через призму идеи общего блага. 

Ключевые слова: общее благо, социальные практики, социальные институты, 

социальная этика, этика добродетели, консеквенциалистская этика, деонтологическая 

этика, «институциональное зло», хорошая и достойная жизнь, нравственные 

обязанности, моральные права, эгоизм, альтруизм, справедливость. 

 

SUMMARY 

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

practices: ethical and philosophical analysis – The manuscript. 

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

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

and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

This thesis is the first complex ethical and philosophical research of the common good 

and the possibilities of its realization in institutional social practices in the Ukrainian ethics. 

The dissertation research systematizes normative ethics concepts, and as a result, it clarifies 

the theoretical images of morality, represented by “empirical” and “metaphysical” ethics. It 

is proved that an essential component of morality is the idea of the good, by which the goals 
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of human activity and human life in general are determined, the standards of a good life for 

a person and a community are set, the rightness of actions, joint activities, social practices 

are evaluated. The basic formal characteristics of the good are identified: different sources 

of origin, normativity, optativity, “intrinsic” or “external” value, and multiplicity. 

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

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

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

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

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

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

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

moral regulation using heteronomous mechanisms; particularization of moral norms, 

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

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

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

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

of joint activity via this idea. In the analysis of the main ideas of ethical sentimentalism it is 

found, that a moral feeling (a benevolence as the highest manifestation of moral feeling) is 

the mechanism of realization of the common good and the good of others in the individual 

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

good in the social actions. In the analysis of the ideas of modern virtue ethics it is revealed, 

that the common good is the “intrinsic” value of social practices and the principle of 

organizing political and civic life. It is proved that the  common good is a regulatory idea, 

that shapes the ideal of a good life for citizens on the basis of generalized moral experience 

of the community; it is the basis for the unity of citizens; it sets the vector for the 

development of civic virtues, which improve individual and social life, overcome selfishness 

and make altruistic behavior possible. 

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

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

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

In the analysis of the ideas of pluralistic consequentialism it is shown, that the common good 

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

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

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

maximized on condition that action is perfectionist-orientated, the agents are virtuous and 

act in accordance with moral rules. It is stated, that the common good cannot be realized, if 

moral right are violated.   

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

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

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

is expressed in the implementation of “positive” / “imperfect” moral obligations, aimed at 

excellence of an individual and caring for others. Having “negative” / “perfect” obligations 

as fundamental prohibitions may not allow taking a number of actions, which are aimed at 

the common good. It is provide, that in all circumstances, a conscious passive or active harm 
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to innocent persons for the sake of the common good should be considered a morally 

prohibited action. 

The author`s attention is focused on the ethical problems of actions for the common 

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

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

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

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

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

morality, social practices and social institutions through the lens of the common good. 

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

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

obligations, moral rights, selfishness, altruism, justice. 

 


