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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність та доцільність дослідження визначаються тим, що сучасна 

соціокультурна ситуація потребує трансформації суспільної свідомості щодо 

загострених в результаті глобалізаційних процесів індивідуалістичних тенденцій 

суспільного буття. Цим тенденціям властиве виокремлення людини в силу визнання 

її унікальності та індивідуальності з суспільства на противагу притаманним усім 

попереднім епохам уявленням про неї лише як про частину суспільного цілого.  

Саме індивідуалізм мав вирішальний голос в становленні ідеї суверенності та 

оригінальності індивіда в європейській культурі. Україна відчуває вплив 

індивідуалістичних тенденцій на своєму шляху соціокультурної трансформації та 

модернізації і в контексті крос-культурних та глобалізаційних процесів.  

Тому аналіз творчого доробку письменниці та мислительки Айн Ренд, яка після 

досить довгої історії реалізації індивідуалізму в суспільній практиці Заходу вийшла 

в середині ХХ сторіччя на англо-американську культурну арену з програмою ще 

більшої його радикалізації, пропонуючи свою концепцію «об’єктивістської етики», 

бачиться вельми актуальним для вітчизняних етико-філософських досліджень. Хоч 

сама заявка Айн Ренд на побудову нової концепції етики «об’єктивізму», що кидала 

виклик всім попереднім теоріям моралі, залишилася поза увагою академічної етики, 

філософів, викликаючи в них більше іронію, ніж зацікавленість, проте розумний 

егоїзм, який пропагувала письменниця, знаходить і сьогодні свій відгук в роботах 

професійних юристів, економістів, політологів, соціологів, істориків. Більше того, її 

ідеї, висловлені, в першу чергу, у літературно-філософській формі, а не в традиціях 

класичної академічності, знайшли визнання і відгук у культурному та політичному 

житті США та мають широку популярність в інших країнах. Романи, написані нею, 

вплинули на творчість та діяльність відомих письменників, журналістів, 

бізнесменів. Її літературні твори були екранізовані в США та Італії.  

Сьогодні завдяки перекладам популярність Айн Ренд поширюється в 

україномовній та російськомовній культурних сферах, виявляючи їх суголосність із 

потребою змін ціннісної парадигми суспільної та індивідуальної свідомості в 

процесі подолання наявних політичних, економічних, соціальних та культурних 

проблем України та формування чеснот вільних громадян з високою політичною, 

економічною та правовою культурою, які б усвідомлювали власну цінність та 

гідність.  

Індивідуалізм, що пропагується Айн Ренд, є дуже важливим в контексті 

переоцінки можливостей та здібностей сучасних українців, яка спричинена 

розчаруванням щодо колективістських ідей в силу їх попереднього хибного 

соціального практикування. Ця переоцінка змушує громадян України спиратися на 

власні індивідуальні ресурси, підвищуючи роль автономії особистості, її 

незалежності, відповідальності, самодостатності та самоцінності. Успіх активного 
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просування творів Айн Ренд в Україні є відображенням тенденції формування нової 

моральної настанови в українському суспільстві.  

Айн Ренд вперше висловила ідеї «об’єктивізму» в романах «Джерело» та 

«Атлант розправив плечі». Згодом вона розвивала їх у своїх журналах «Брошура 

об’єктивіста», «Об’єктивіст», «Послання Айн Ренд», і в філософсько-

публіцистичних книгах, таких як «Вступ до об’єктивістської епістемології». 

Детальний виклад етичних поглядів Айн Ренд міститься в її роботах «Доброчесність 

егоїзму» і «Капіталізм: незнайомий ідеал». 

Всебічний розгляд філософії Айн Ренд вперше зробив американський філософ 

Л. Пейкофф у своїй роботі «Об’єктивізм: філософія Айн Ренд». Вивченням творчої 

спадщини письменниці сьогодні займаються, зокрема Інститут Айн Ренд в Ірвайні 

(Каліфорнія, США), портал The Atlas Society тощо. Особистість Айн Ренд та її 

філософія є предметом дослідження таких зарубіжних фахівців як Н. Бадвор, Н. 

Бранден, Г. Вайс, Е. Йонкінс, Д. Келлі, С. Мур, Дж. Пауелл, М. Ротбард, Дж. Сміт, 

М. Хьюмер та інших.  

В Україні та найближчому зарубіжжі творчість Айн Ренд була цікава таким 

дослідникам: А. Вільгоцький, А. Григоровська, О. Еткінд, Я. Романчук. Власне 

«філософія об’єктивізму» у вітчизняному науковому просторі досліджується О. 

Патлайчук та С. Сазоновим. Теоретичними витоками філософії Айн Ренд 

цікавляться М. Назаренко, Л. Фішман, В. Шляпентох та інші.  

Формування «філософії об’єктивізму» Айн Ренд відбувалося під впливом 

соціально-культурних та художніх традицій (романи В. Гюго та Ф. Достоєвського, 

роботи авторів американської Декларації про незалежність, особливо Т. 

Джефферсона, ліберальна економічна теорія Л. Мізеса тощо).  

Філософія Айн Ренд стала підґрунтям для теоретичних доробків лібертаріанців 

Д. Боуза, Т. Палмера, М. Юйші та багатьох інших. 

Лібертаріанський тип капіталізму, який є головною темою всіх етико-

політичних пошуків Айн Ренд, був предметом досліджень Д. Арунга, К. Бендукідзе, 

Варгас Льоса, Л. Ніконова, Т. Нолутшунгу, В. Сміта, П. Терлецького та інших. 

Філософія розумного егоїзму Айн Ренд під назвою «об’єктивізм» як форма 

радикалізації індивідуалізму є своєрідним продовженням цієї етичної традиції. 

Етико-філософські погляди, що містили в собі ідеї індивідуалізму та розумного 

егоїзму, можна прослідкувати ще у часи Античності (Демокріт, софісти, 

Аристотель, Епікур). Розумний егоїзм висвітлюється в роботах Лоренцо Валла, К. А. 

Гельвеція, Т. Гоббса, П. А. Гольбаха, Д. Г’Юма, Д. Дідро, Б. Мандевіля, А. Сміта та 

інших. Розгляд теорії розумного егоїзму в евдемоністичному ключі дається в 

роботах Л. Фойєрбаха. Утилітаристське потрактування ідей індивідуалізму можна 

знайти у теорії Дж. Бентама та Дж. Ст. Мілля. Науково-природниче обґрунтування  

розумного егоїзму робиться Г. Спенсером. М. Вебер розкриває роль християнського 

індивідуалізму у формуванні протестантизму. В російській філософії розумний 
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егоїзм був предметом дослідження М. Чернишевського. Антинормативний поворот 

в етиці та переоцінка цінностей в індивідуалістичному напрямку прослідковується у 

Ф. Ніцше, прагматиків (В. Джемс, Дж. Дьюї) та інших. Антиіндивідуалістські 

тенденції можна прослідкувати в роботах Х. Арендт, З. Баумана, К. Маркса, Ч. 

Тейлора та інших. 

На теренах нашої країни та країн найближчого зарубіжжя проблем 

співвідношення егоїзму та альтруїзму торкаються роботи Т. Аболіної, Р. Апресяна, 

О. Бєляєвої, А. Гусейнова, С. Ковалевського, С. Крилової, В. Малахова, І. Мейжис, 

Л. Почебут, А. Прокофьєва, І. Сидоренко, Н. Хамітова, З. Шевченко та інших. 

Психологічні аспекти проблеми «альтруїзм-егоїзм» досліджують білоруський 

психолог Л. Левит, американський об’єктивіст П. Шварц, англійський етолог Р. 

Докінз та інші.  

Доцільність дисертаційного дослідження обумовлена введенням у вітчизняний 

художній та інтелектуальний дискурс творчого доробку Айн Ренд та необхідністю 

етичної теорії дослідити як підстави її успіху у загостренні етичних проблем, так і 

через англо-американський етичний дискурс щодо її творчості актуалізувати коло 

дуже важливих для України на сучасному етапі її глобалізаційного розвитку 

проблем вибору ціннісних орієнтацій та мотиваційних факторів, що впливають на 

моральні взаємовідносини та вчинки, а саме егоїзм, альтруїзм та індивідуалізм. 

Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми філософського 

факультету №11 БФ 041-01 «Філософського-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Метою дисертаційного дослідження є реконструкція етичного проекту 

«філософії об’єктивізму» Айн Ренд через комплексний аналіз її творчого доробку – 

літературного та філософсько-публіцистичного.  

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких 

завдань: 

- з’ясувати своєрідність постаті Айн Ренд в американському соціокультурному 

просторі через розгляд обставин формування її етико-філософської позиції та у 

тематичному огляді її творчого доробку;  

- розглянути «філософію об’єктивізму» в контексті явних та неявних ідейно-

художніх впливів та етико-філософських традицій;  

- визначити своєрідність авторської інтерпретації заявлених в літературно-

філософських та філософсько-публіцистичних творах Айн Ренд етичних проблем, 

пов’язаних з індивідуалізмом, егоїзмом, альтруїзмом; 

- реконструювати етичний проект Айн Ренд в узагальненні її основних 

принципів та базових цінностей;  
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- дослідити евристичний потенціал запропонованої Айн Ренд моделі морально 

досконалого суспільства, сприятливого для творчої продуктивної самореалізації 

індивіда. 

Об’єкт дослідження: етика і мораль у літературно-філософському та 

філософсько-публіцистичному доробку Айн Ренд. 

Предмет дослідження: етичний проект «філософії об’єктивізму» Айн Ренд як 

пропозиція нової морально-ціннісної орієнтації у відносинах «індивід-суспільство». 

Методи дослідження. У дослідженні використані різні методи, звернення до 

яких обумовлюється комплексним підходом до висвітлення складного спектру 

питань, що розкривають етичні погляди Айн Ренд. Базовими при цьому є 

загальнонаукові принципи об’єктивності та історизму, систематизації та 

узагальнення досліджуваної проблеми, а також провідні методи сучасної філософії 

та культурології. Використання історичного методу, передбачає об’єктивний підхід 

до накопичення первинних даних, отриманих із першоджерел та критичної 

літератури, висвітлення та реконструкцію соціально-політичних умов, які впливали 

не лише на етичні ідеї і концепції, але й на самого «носія цих ідей» – Айн Ренд.  

Неабияке значення для осмислення теоретичних поглядів Айн Ренд відіграє 

аналіз самого життя письменниці, тому біографічний метод став одним із основних 

методів під час дослідження та вивчення епістолярної спадщини, автобіографічної 

та публіцистичної літератури з метою простеження зв’язків між історико-

біографічними даними та етичними світовідчуттями Айн Ренд, аналітичний – у 

вивченні концептуальних підходів, на яких ґрунтується вивчення першоджерел та 

філософської, етичної, політичної та культурологічної літератури з теми. 

Осмислення етичних поглядів Айн Ренд проводилося за допомогою дослідження 

взаємодії різних етико-філософських напрямків шляхом виявлення взаємовпливів та 

запозичень, а також за допомогою компаративного методу, який дозволив 

заглибитися у традицію філософії раціонального індивідуалізму. Важливу роль у 

осмисленні проблеми етичного світовідчуття Айн Ренд відіграло використання 

переваг міждисциплінарного підходу, який сприяв використанню відповідних 

здобутків етики, естетики, культурології, філософії та політології. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що спеціальне 

комплексне дослідження з проблематики «об’єктивістської етики» Айн Ренд, 

проведене на підставі осмислення її літературно-філософського доробку 

пропонується вперше у вітчизняній етиці. Це дозволило висвітлити художньо-

філософську та публіцистичну спадщину письменниці як одну зі складових англо-

американської етичної та політичної думки середини XX століття, а також довести, 

що оригінальні етичні погляди Айн Ренд мали помітний вплив на тогочасні 

індивідуалістичні морально-ціннісні орієнтації загалу. 

У результаті вирішення поставлених у дослідженні завдань обґрунтовано 

положення, що мають ознаки наукової новизни та виносяться на захист:  
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Вперше: 

- з’ясовано у комплексному дослідженні життєвого і творчого становлення та в 

тематичному огляді творчого доробку Айн Ренд, що літературно-філософський 

метод репрезентації етичних позицій автора є маніфестацією «філософії 

об’єктивізму», який постулює в конкретності вчинків та висловлених позицій героїв 

її романів егоїзм в якості позитивного для людського життя принципу;  

- розглянуто та проаналізовано «філософію об’єктивізму» Айн Ренд щодо явних 

(Аристотель, Ф. Ніцше) та неявних (Епікур, Дж. Бентам, К. Маркс) філософсько-

етичних впливів та літературних витоків (В. Гюго, Ф. Достоєвський); 

- визначено через реконструкцію базових етичних цінностей та заявлених 

етичних проблем індивідуалізму, егоїзму, альтруїзму у «філософії об’єктивізму» 

Айн Ренд, що її етичний проект є етикою чеснот на противагу деонтологічній етиці; 

Удосконалено: 

- уточнено в порівняльному аналізі філософсько-етичної позиції Айн Ренд та 

європейської традиції філософії розумного егоїзму, що «об’єктивізм» як авторська 

інтерпретація філософії розумного егоїзму є радикалізацією принципу 

індивідуалізму, який в якості інновації слугує критикою сущого з його 

перетвореними формами традиційних етичних цінностей в їх практичній реалізації. 

Отримало подальший розвиток: 

- дослідження в контексті інтелектуальної традиції англо-американського 

лібералізму запропонованого Айн Ренд ідеального типу капіталізму як морально-

довершеної соціальної моделі та виявлено, що евристичний потенціал етичного 

принципу розумного егоїзму суголосний з сучасним соціальним запитом щодо 

самореалізації як ціннісної орієнтації в суспільствах, що трансформуються. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, здійсненою 

на основі аналізу творчого доробку Айн Ренд, наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Висновки і положення новизни одержані самостійно. 

Дванадцять публікацій за темою дисертаційного дослідження є одноосібними. 

Теоретичне і практичне значення дослідження роботи полягає у суттєвому 

розширенні сучасних знань про життєву і творчу спадщину Айн Ренд. Матеріали 

дослідження можуть бути використані при викладанні нормативних курсів лекцій з 

естетики, етики, культурології, історії і теорії світової та вітчизняної культури, 

літературознавства, політології та соціології. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження були викладені у вигляді тез на Міжнародній науковій конференції 

«Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 15-16 квітня 2014), VI 

Міжнародній конференції «Теоретична та прикладна етика: традиції та 

перспективи. Етика. Наука. Політика» (Санкт-Петербург, 20-22 листопада 2014), 

Міжнародній конференції «Актуальні  наукові дослідження. Теорія, практика» 

(Познань, 30-31 березня 2015), Міжнародній науковій конференції «Дні науки 
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філософського факультету - 2015» (Київ, 21-22 квітня 2015), Міжнародній науково-

практичній конференції «Суспільні науки: виклики і сьогодення» (Одеса, 12-13 

червня 2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ціннісні зміни 

молоді і сучасні форми культуротворчості» (Київ, 5 листопада 2015). 

Публікації. Впровадження результатів дисертаційного дослідження здійснено у 

формі дванадцяти наукових публікацій: 6 статей у фахових журналах «Грані», 

«Гілея», «Гуманітарний часопис», «Наукові записки Київського університету 

туризму, економіки і права» та 6 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів (семи 

підрозділів), висновків, списку літератури, що налічує 199 найменування, з яких 34 

джерела англійською мовою, та додатку. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження – 207 сторінок (182 сторінки – основна частина). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, окреслено його 

джерельну базу та ступінь розробки, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 

дослідження, сформульовано наукову новизну отриманих результатів, відображено 

теоретичне та практичне значення роботи, містяться відомості про апробацію та 

список тематичних публікацій автора дисертації. 

Перший розділ – «ФЕНОМЕН АЙН РЕНД: МІЖ ЛІТЕРАТУРОЮ ТА 

ФІЛОСОФІЄЮ» – присвячений загальній рефлексії щодо сутнісного змісту 

творчого доробку Айн Ренд, а також методологічних засад дослідження «філософії 

об’єктивізму» як етичного проекту в рамках сучасного соціокультурного дискурсу. 

У підрозділі 1.1 – «Айн Ренд та її літературний доробок в американському 

соціально-культурному та філософському просторі» – дається загальний огляд 

життєвого та творчого становлення Айн Ренд, щоб показати контекст, в якому 

з’явилася її «філософія об’єктивізму», надаються фактологічні дані, які засвідчують 

популярність письменниці в сучасному соціокультурному та етико-політичному 

просторі, аналізуються її художні роботи та її літературно-філософські позиції, 

виявляються літературні джерела її творчості.  

У творчості Айн Ренд проглядаються два періоди: літературний (1929-1957) та 

філософський (1957-1982). Увесь літературний доробок Айн Ренд, написаний у 

перший період, став підґрунтям для її філософії, яку вона назвала «об’єктивізмом». 

Головними темами художніх робіт письменниці було пропагування егоїзму, 

проявлення негативних боків альтруїстичної філософської настанови та бунт 

людського розуму проти домінування «колективної суспільної думки» як зла. 

Літературними джерелами, які з дитинства слугували натхненням для американської 
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письменниці, була творчість В. Гюго та Ф. Достоєвського. Айн Ренд визначає 

мистецтво як художній засіб трансляції морального ідеалу, а не власне спонтанний 

та емоційний самовираз художника, прикладом якого, на її думку, є сучасне 

ірраціональне мистецтво. Останнє вважалося мислителькою «не-мистецтвом». 

Про популярність літературної творчості та «філософії об’єктивізму» Айн Ренд 

свідчать соціологічні опитування, її місце в популярній культурі, використання її 

ідей у політичній агітації низки кандидатів-республіканців на найвищі урядові 

посади у США тощо. 

У підрозділі 1.2 – «“Філософія об’єктивізму”: витокові паралелі та 

ремінісценції» – здійснюється узагальнюючий аналіз «філософії об’єктивізму» Айн 

Ренд, що за відсутності теоретико-системного викладу характеризується складністю 

її дослідження, визначаються її філософські джерела та витокові паралелі. 

Свою філософію Айн Ренд назвала «об’єктивізмом», відстоюючи думку, що 

об’єктивна реальність, яка існує незалежно від індивіда, та об’єктивні раціональні 

закони логіки є єдиною підставою людського життя. «Об’єктивізм» Айн Ренд, 

фундується на ствердженні, що «єдиним даним людині засобом осягнення дійсності 

та керівництвом до дії» є розум, як «здатність визначати і засвоювати матеріал, 

даний людині у відчуттях». Уся творча спадщина Айн Ренд є спробою вибудувати 

проект моральної філософії як точної науки, в якій піднімаються як суто 

філософські, метафізичні та епістемологічні питання, так і проблеми політики, 

економіки та мистецтва. «Об’єктивізм» Айн Ренд можна розуміти як методологічну 

настанову щодо виправдання принципу егоїзму як дієвої реалізації цінності та 

унікальності людського індивіду, піднесення в пріоритети продуктивність творчої 

особистості в умовах невтручання держави в економічну діяльність приватного 

сектору. Така теорія, за Айн Ренд, може втілитися на практиці лише в умовах 

капіталізму в його лібертаріанському розумінні як єдиної, оптимальної системи 

організації життя розумних людських істот.  

Висуваючи претензію на відшукання раціональної, об’єктивно-наукової 

відповіді щодо необхідного змісту ціннісних орієнтацій людини та заперечуючи 

будь-який вплив попередньої філософської традиції  на себе, окрім Аристотеля, Айн 

Ренд забуває про притаманні їй ремінісценції : філософію моралі рабів та 

аристократів Ф. Ніцше, постулювання суспільства як суми окремо взятих 

особистостей Дж. Бентама, матеріалізм К. Маркса, критику колективізму І. 

Патерсон, опосередковуючу роль практики в американському прагматизмі.  

У другому розділі – «ЕТИКА ТА АКСІОЛОГІЯ У ФІЛОСОФІЇ АЙН 

РЕНД» – здійснюється аналіз місця «об’єктивістської етики» Айн Ренд в етико-

філософській традиції раціонального індивідуалізму та розумного егоїзму, 

розглядається запропонований ідеал людини-творця у моральній концепції 

письменниці відповідно до дихотомії «альтруїзм-егоїзм» та досліджуються означені 
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базові цінності людського індивіда й виокремлені як основні теорії блага в 

«об’єктивістській етиці». 

У підрозділі 2.1 – «“Об’єктивістська етика” в контексті традиції 

раціонального індивідуалізму» – розглядається «філософія об’єктивізму» Айн 

Ренд в контексті найбільш відомих індивідуалістичних концепцій в історії етичної 

думки та робиться спроба вписати її в етико-філософську традицію розумного 

егоїзму.  

Наголошуючи, що «об’єктивізм» репрезентує етику розумного егоїзму, Айн 

Ренд засвідчувала свою причетність до західно-європейської філософської традиції 

раціонального індивідуалізму. Хоча американська письменниця і називала усіх 

попередніх філософів містиками і не сприймала їхню філософію з різних причин – 

через притаманний їм вагомий акцент на емоціях (адже для неї основоположним був 

лише розум), через прийняття ролі держави в улаштуванні соціального буття , через 

сповідування золотої середини між альтруїзмом та егоїзмом як принципом 

індивідуальної взаємодії, через проявлений в цих позиціях дух християнської 

релігійності, – але по суті її власні ідеї є своєрідною репрезентацією основної 

інтенції європейської філософської традиції розумного егоїзму від античності до 

модерної доби.  

Намагаючись виробити новий моральний кодекс, Айн Ренд в своїй етичній 

концепції «об’єктивізму» виходить з традиційних філософських проблем блага 

індивіда, його розумності та самореалізації. В силу цього етичний проект «філософії 

об’єктивізму» Айн Ренд бачиться як певне поєднання основних ідей новочасової 

раціоналістичної філософії (Р. Декарт та Дж. Бентам) з розумно-егоїстичними 

філософськими настроями (Т. Гоббс, Б. Мандевіль, А. Сміт та інші). 

«Об’єктивістська етика» Айн Ренд як сенсоутворююча складова «філософії 

об’єктивізму» розглядає у більш радикалізованій формі морально-етичні проблеми 

відповідно до розумно-егоїстичної настанови, відрізняючись від усіх попередніх 

учень раціонально-індивідуалістичної етико-філософської традиції тим, що 

виключає орієнтацію на врахування суспільної думки та інтересів, а ідея 

самоцінності та самореалізації людини проголошується  єдино пріоритетною.  

У підрозділі 2.2 – «Ідеал нової людини-творця: колізія альтруїзму – 

егоїзму» – аналізуються поняття «альтруїзм» та «егоїзм» у розумінні Айн Ренд і 

досліджується авторське протиставлення «об’єктивістського» ідеалу людини-

творця, що керується «мораллю раціональних особистих інтересів», людині-

паразиту, що озброєна альтруїстичною настановою. 

У своєму розумінні «егоїзму» Айн Ренд не дотримувалась звичного розуміння 

цього поняття, маючи на увазі під ним ціннісні орієнтації, що необхідні для 

людського виживання, а не примхи та емоції ірраціональних людей. 

Протиставляючи у своїх творах ідеальну людину-творця та паразита, Айн Ренд 

загострює проблему альтруїзму як зла. Згідно з «об’єктивістською етикою» добро 
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для людини не вимагає її власних жертв і не може бути досягнуто за допомогою 

чиїхось жертвувань. На думку Айн Ренд, не може бути конфлікту інтересів між 

людьми, які не прагнуть отримати те, чого не заслужили, які нічим не жертвують і 

не приймають жертв, які ставляться один до одного як партнери, обмінюючись 

чимось цінним. У романі «Джерело» Айн Ренд критикує не тільки альтруїзм, але і 

традиційний егоїзм.  

Загалом заслуга Айн Ренд бачиться у вияві чи принаймні постановці питання 

про наявність в егоїстичній настанові раціонального зерна. Дослідження сучасної 

психології феномену егоїзму/альтруїзму підтверджують необхідність їх балансу.  

У підрозділі 2.3 – «Базові цінності людської індивідуальності» – 

здійснюється етична рефлексія щодо ціннісних засад «філософії об’єктивізму» Айн 

Ренд.  

Для означення своєї позиції щодо цінностей Айн Ренд виділяє три теорії 

природи блага: теорію внутрішнього блага (Н. Гартман, Д. Гільдебранд, М. Шелер), 

суб’єктивістську теорію блага (утилітаризм, прагматизм, різні психологічні теорії) 

та власне об’єктивістську теорію («об’єктивістська етика» Айн Ренд). На думку 

мислительки, головне завдання моралі в «об’єктивістській етиці» полягає у 

визначенні правильних цілей і цінностей. Сутністю морального існування є 

піклування про власні інтереси. Головними цінностями «об’єктивістської етики» є 

розум, призначення та самооцінка, вони можуть бути досягнуті за допомогою 

чеснот раціональності, продуктивності та гордості заради кінцевої цінності людини 

– її власного життя. Продуктивним еквівалентом усіх цінностей та благ для Айн 

Ренд є капітал: гроші та результати підприємницької діяльності. 

Хоч така настанова Айн Ренд ставила під сумнів вартість традиційних етичних 

цінностей запереченням самопожертви та щедрості чи зведенням любові та 

взаємодопомоги лише до егоїстичного виміру етичних цінностей, «філософія 

об’єктивізму» Айн Ренд скоріше загострила цю проблему нової розумно-егоїстичної 

орієнтації, ніж запропонувала адекватний реальності проект базових етичних 

цінностей. Така ціннісна переорієнтація була підставою для пропагованого Айн 

Ренд ідеального типу капіталізму, який вона бачила як своєрідну відповідь на 

соціальний запит у наявній кризовій ситуації в тогочасних Сполучених Штатах 

Америки. 

Розділ третій – «ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АЙН РЕНД ЯК ПРАКТИЧНО 

НАЛАШТОВАНИЙ ПРОЕКТ» – являє собою розгляд та аналіз функціональних 

можливостей «філософії об’єктивізму» як етичного проекту ідеального соціального 

устрою – капіталізму, який у реальності найбільше дотичний до соціально-

політичної доктрини лібертаріанства. 

У підрозділі 3.1 – «Капіталізм “з новим обличчям” як відповідь Айн Ренд 

на кризу лібералізму» – досліджується етико-політична концепція Айн Ренд як 

відповідь на кризові явища соціального буття, в яких жила та працювала 
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мислителька. Ця концепція являє собою той тип етико-політичного синтезу, для 

якого є характерним уявлення про політику як джерело моралі, а з політичного 

дискурсу витікає етичний. 

Головним своїм завданням Айн Ренд вважала означення капіталізму як 

ідеального типу політико-економічної системи, в якій би змогла жити та працювати 

її людина-творець. Вона проголосила моральну революцію людської свідомості, як 

вияв нового «духу капіталізму», в якому свободі завжди віддається перевага перед 

гарантованою безпекою. Але практика життя засвідчує, що свобода не завжди є 

кращою за безпеку, вільний ринок автоматично не забезпечує справедливість, а 

найманий робітник не позбувається нещадної експлуатації в умовах ненормованого 

робочого дня, моральних переживань з приводу свого престижу й престижу 

корпорації, не подоланих конфліктних стосунків в робочому колективі тощо.  

Сьогодні після смерті Айн Ренд «філософія об’єктивізму» трансформується під 

впливом викликів сучасності та відповідно до того, чого потребує дійсний 

капіталістичний устрій. Сучасними репрезентантами її ідей залишається ідеологія 

лібертаріанців, які слідом за Айн Ренд відстоюють ідею мінімізації державного 

втручання у соціальну сферу життя людей. Проте сьогоднішній дискурс 

економічних фахівців з приводу можливих трансформацій капіталізму з «новим 

обличчям» як орієнтованої на людину соціально-економічної системи є даниною 

інтелектуальним зусиллям Айн Ренд по реактуалізації морально-особистісного 

виміру в ціннісних пріоритетах соціального буття. 

У підрозділі 3.2 – «“Об’єктивістська етика” Айн Ренд в сучасних 

трансформаціях» – розглядаються функціональні можливості, доцільність та 

евристичність «об’єктивістської етики» Айн Ренд щодо складних суспільних 

трансформацій як у сучасному глобалізаційному процесі, так, зокрема, й в Україні. 

Пристрасність Айн Ренд як дослідника проблем моралі та політики, що 

послуговувався своїм власним складним досвідом життя в різних соціокультурних 

просторах у непростий час, прояснює активний попит на її творчість у різних колах 

читачів. Для сучасних українців індивідуалізм, що пропагується мислителькою, є 

вельми затребуваним в контексті переоцінки нових соціальних можливостей для 

індивіда в його відповідальному здійсненні власних здібностей. Ця переоцінка 

актуалізує необхідність для індивіда спиратися на власні творчі ресурси, 

підвищуючи роль автономії особистості, її незалежності, самодостатності та 

самоцінності. Пережитки доби колективістської культури сьогодні вимагають своєї 

корекції на шляхах трансформації суспільства до індивідуально відповідальної 

особистісної культури. Яскравим свідченням цих тенденцій є ініціативні рухи 

громадянського суспільства України, такі як ініціативна група «Першого грудня», 

«Несторівська група» та проект «Цінності нової України» – серед базових 

принципів громадянського єднання виголошуються принципи свободи та людської 

гідності, бачення людини вільною особистістю, а не придатком державної машини. 
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Доробок Айн Ренд не втрачає своєї актуальності в час глобальних криз як засіб 

подолання стану зневіри. Вона вселяє надію, що сама людина може досягти 

щасливого життя на відміну від більшості сучасних етичних теорій, що не можуть 

спростувати доконечну залежність людини як лише невеликого гвинтика у 

світовому механізмі.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз етичного проекту «філософії 

об’єктивізму» Айн Ренд у її творчому доробку та розглянуто його місце у 

філософській традиції розумного егоїзму, як однієї з форм радикалізації філософії 

індивідуалізму. 

Актуальність дослідження обґрунтовується загальною тенденцією 

індивідуалізації сучасного глобалізованого суспільства, капіталізацією усіх сфер 

людського життя та вирішенням проблеми відшукання морального стрижня в 

людині перед лицем глобальних кризових ситуацій. Плюралістичний характер 

соціокультурного буття сучасного людства потребує пошуку нових ефективних 

інструментів вирішення наявних моральних проблем. Соціальні зміни повинні 

починатися з моральної революції всередині кожної окремої людини. 

Один з варіантів такої моральної революції був запропонований Айн Ренд у 

вигляді практично налаштованого етичного проекту філософії розумного егоїзму, 

яку вона назвала «об’єктивізмом». Описуючи реальність, як єдину та неподільну, 

відкидаючи будь-який містицизм та дуалізм, Айн Ренд у своїх романах та численних 

есе, що були написані як підтримка та розгортання філософських ідей, висловлених 

у її художніх творах, створила образ ідеальної людини-творця, яка послуговується 

лише особистими раціональними інтересами, ігноруючи ірраціональні потяги 

чуттєвої природи. Така людина може жити тільки в ідеальному соціально-

політичному устрої – капіталізмі лібертаріанського типу.  

«Об’єктивізм» Айн Ренд, починаючись з аксіоми, що існуюче існує, тобто 

об’єктивна реальність існує незалежно від того, хто сприймає, від його емоцій, 

почуттів, бажань, надій і страхів, стверджує, що розум – єдиний даний людині засіб 

осягнення дійсності і єдине керівництво до дії. Уся творча спадщина Айн Ренд є 

спробою побудови концепту моральної філософії, який торкається питань політики, 

економіки, мистецтва та суто філософських дисциплін – метафізики та 

епістемології. «Об’єктивізм» – це методологічна настанова, відповідно до якої 

людина не повинна послуговуватись нічим, окрім свого розуму та об’єктивних 

законів логіки в осягненні об’єктивної реальності. «Об’єктивістська етика» 

представляє собою теорію моралі як репрезентацію раціональних особистих 

інтересів, виправдовуючи, насамперед, принцип егоїзму, як дієвої реалізації цінності 

та унікальності людського індивіду в будь-яких проявах – від піднесення 
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продуктивності творчої особистості в умовах невтручання держави в економічну 

діяльність приватного сектору до навіть захисту правомірності вільного кохання.  

Така теорія завоювала мільйони прихильників серед сучасної політичної еліти 

США, зокрема серед політиків-республіканців, та стала одним з джерел етико-

політичної доктрини прибічників лібертаріанського руху. Цей рух, пропагуючи 

ліберальні ідеї рівності та братерства, відстоює ідею мінімізації втручання держави 

у соціальну сферу життя людей, вважаючи будь-яке державне оподаткування 

грабунком. 

На противагу заявам Айн Ренд, що її «філософія об’єктивізму» була 

унікальною та не покладалася на жодну попередню філософську традицію, було 

виявлено, що окрім логіки Аристотеля та переоцінки моралі (моралі рабів та 

аристократів) Ф. Ніцше у філософській концепції американської письменниці 

проглядається вплив евдемонізму Епікура, утилітаризму Дж. Бентама та 

матеріалізму К. Маркса, а її літературні герої мають схожість з героями романів В. 

Гюго, Ф. Достоєвського та М. Чернишевського.  

Таким чином, етичний проект «філософії об’єктивізму» Айн Ренд є не новою 

філософською пропозицією, а являє собою продовження філософської традиції 

розумного егоїзму, яка проглядається серед деяких тенденцій в роботах античних 

філософів (Арістотель, софісти, Епікур та інші), мислителів епохи Відродження 

(Лоренцо Валла), представлена англійськими філософами Нового часу (Б. 

Мандевіль, Т. Гоббс, Д. Г’Юм та інші), французькими матеріалістами (Д. Дідро, К, 

Гельвецій, П. А. Гольбах), присутня у німецьких класиків (Л. Фойєрбах) та 

англійських еволюціоністів (Г. Спенсер). 

Інтерпретації Айн Ренд етичних проблем егоїзму, як однієї з форм 

індивідуалізму і як єдино можливої філософської настанови щодо щасливого життя 

людини-творця, й альтруїзму, як хибної філософської настанови людини сучасного 

суспільства, небезпечної породженням зла для людства, є радикалізацією принципу 

індивідуалізму у напрямку розумного егоїзму з повним відкиданням будь-яких 

суспільних інтересів. 

Не задаючись питанням сутності моральних цінностей та розглядаючи лише 

окремий ряд «об’єктивних» цінностей (розум, призначення, самооцінка з 

відповідними чеснотами раціональності, продуктивності та гордості), на вершині 

яких знаходиться власне людське життя, визначаючи цінність як дещо вартісне, що 

людина хоче отримати та/або зберегти, та відкидаючи як цінності щедрість, 

людинолюбство, кохання тощо, Айн Ренд у власному досвіді інтерпретації базових 

моральних цінностей виступає у своїй радикальності скоріше критиком 

перетворених форм їх практичної реалізації, ніж новатором в етичному 

обґрунтуванні морально-ціннісних орієнтацій. 

Етичний проект «філософії об’єктивізму» Айн Ренд, як віддзеркалення етико-

політичної парадигми епохи Модерну, постулює капіталізм як ідеал соціальної 
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організації, в якому живуть ідеальні люди-творці. Будучи суто художнім 

моделюванням бажаного соціального устрою, така концепція не цікавиться 

реальними формами державного устрою та існуванням людей у справжньому 

людському суспільстві, для неї є важливим наголос на цінності людської автономії, 

протест проти всього, що не відповідає соціальному ідеалу, що, в підсумку, множить 

відчуженість людини від світу, поглинутої своїми особистими проблемами.  

Шукаючи відповідний до своїх ідеальних поглядів наявний державний устрій, 

Айн Ренд зробила висновок, що втіленням найбільш моральної політичної системи є 

капіталістичний устрій США. Якщо погляди мислительки, що ідеалізувала 

капіталістичну економіку та політику, вплинули на ідеологічну доктрину 

лібертаріанства, то реальність сучасного капіталізму, який неможливо уявити без 

співробітництва та обслуговування людських інтересів, без будь-якого втручання 

держави та оподаткування, виявляє утопічність уявлень про вільний ринковий обмін 

як засаду моральності як Айн Ренд, так і лібертаріанців.  

Попри згущену заідеалізованість «філософія об’єктивізму» Айн Ренд все ж таки 

виявляє продуктивний потенціал сьогодні щодо подолання стану розгубленості 

людей перед безліччю соціальних проблем (сепаратистські рухи, глобальна 

екологічна криза, недостатність ресурсів та робочих місць тощо). Тоді як більшість 

сучасних етичних теорій, замикаючись у колі академізму, не сприяють дієвому 

подоланню доконечної залежності людини від будь-яких підпорядкувань. Айн Ренд, 

стверджуючи людину як єдиного творця свого власного життя, надихає на оптимізм 

у віднайдені своєї ідентичності, цінностей, місця у цьому світі. Сьогодні є 

зрозумілим, що задля подальшого життя у демократичній Україні має відбутися 

трансформація суспільної свідомості, яка б утвердила значущість кожного окремого 

українця як творця свого життя. Зокрема, громадянські рухи українських 

інтелектуалів, які є практичним виявом даної тенденції у зв’язку із соціальним 

запитом щодо сталого розвитку сучасної України, актуалізують необхідність зміни 

ціннісної парадигми від цінностей виживання до цінностей самовираження, 

людської гідності, свободи, відповідальності. 

Етичний проект «філософії об’єктивізму» Айн Ренд, на відміну від сухої теорії, 

є практично налаштованою художньо-вираженою доктриною вільної людини, хоча і 

не має достатньо розвиненої та розгалуженої теоретичної системи, торкається 

великого кола філософських питань. Недостатня науковість робіт Айн Ренд не дає 

можливості трактувати її філософські погляди як закінчену філософську систему (на 

що вона намагалася претендувати), адже категоріальний апарат та методологічна 

база цієї концепції є недостатньо розробленими. Але будучи художньо-

філософською актуалізацією важливості індивідуального фокусу морально-ціннісної 

зорієнтованості людини в її життєдіяльності, «філософія об’єктивізму» бачиться 

продуктивним матеріалом, зокрема, для вітчизняної етичної теорії в перегляді 

традиційних концепцій та базових етичних орієнтацій на шляхах розв’язання як 
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актуальних моральних проблем, так і у баченні перспектив морального розвитку 

людини.  
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АНОТАЦІЯ 

Коробко М.І. Етичний проект «філософії об’єктивізму» Айн Ренд. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.07 – етика. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню етичного проекту «філософії 

об’єктивізму» американської письменниці та мислительки Айн Ренд. У роботі 

комплексно проаналізовано її творчий доробок та зроблені узагальнення та 

уточнення щодо місця ідей мислительки у сучасній західній соціокультурній та 

етико-політичній сфері. 

Розгляд творчої позиції письменниці засвідчує її роль як знакової постаті, що 

репрезентувала в свій час актуальний соціально-культурний запит щодо активно 

діючої людини у філософії та політиці, подаючи в простій літературній формі 

складні філософські питання.  

Проведений аналіз засвідчив, що «об’єктивістська етика» Айн Ренд є 

продовженням етичної традиції філософії розумного егоїзму (від Античності до 

Нового часу) як радикальної форми філософії індивідуалізму, яка втілилися в 

реальності у політичній доктрині мінімальної держави сучасних лібертаріанців. 

Встановлено, що «філософія об’єктивізму» не є закінченою філософською 

системою, але безумовно є етичним проектом, який в сучасних, зокрема 

українських, реаліях, може слугувати стимулом та матеріалом в перегляді етичної 

теорії традиційних концепцій та базових етичних орієнтацій, якого потребують 

актуальні моральні проблеми сучасності. 
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специальности 09.00.07 – этика. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию этического проекта «философии 

объективизма» американской писательницы и мыслителя Айн Рэнд. В работе 

комплексно проанализировано ее творчество и сделаны обобщения и уточнения 

места идей мыслителя в современной западной социокультурной и этико-

политической сфере. 

Рассмотрение творческой позиции писательницы свидетельствует о ее роли как 

знаковой фигуры, репрезентовавшей в свое время актуальный социально-

культурный запрос на активно действующего человека в философии и политике, 

подавая в простой литературной форме сложные философские вопросы. 

Проведенный анализ показал, что «объективистская этика» Айн Рэнд является 

продолжением этической традиции философии разумного эгоизма (от Античности 

до Нового времени) как радикальной формы философии индивидуализма, которая 

воплотилась в реальности в политической доктрине минимального государства 

современных либертарианцев. 

Обосновано, что «философия объективизма» не является законченной 

философской системой, но безусловно является этическим проектом, который в 

современных, в том числе украинских, реалиях, может служить стимулом и 

материалом в пересмотре этической теории традиционных концепций и базовых 

этических ориентаций, в котором нуждаются актуальные нравственные проблемы 

современности. 

Ключевые слова: альтруизм, эгоизм, индивидуализм, самореализация, 

добродетель, объективизм Айн Рэнд, разумно-эгоистическая ценностная 

ориентация, либертарианский тип капитализма. 
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The dissertation is devoted to the study of the ethical system of «Philosophy of 

Objectivism» developed by American writer Ayn Rand. The study offers a comprehensive 

analysis of her work and makes compilations and clarifications of its place in the modern 

Western sociocultural, moral and political sphere. 

There is a tendency to individualization and capitalization of all spheres of human 

activity in the modern globalized world; today people face the problem of finding a new 

moral code when challenged by global crises situations. Therefore, it is especially 

important to study various options to solve these problems, with an emphasis on a study of 

the practically focused ethical system of «Philosophy of Objectivism» of Ayn Rand, who 

in a straightforward and honest manner offers the outlook of a moral revolution within 

each individual. 

The in-depth analysis of «Objectivism» required a reference to the philosophical 

tradition of rational individualism, resulting in a number of issues raised by the American 

writer. The author holds that the «objectivist» moral philosophy like ethics of rational 

egoism is a radical individualistic form of moral philosophy. Similar ideas have been 

earlier expressed by Aristotle, Epicurus, the Sophists, Lorenzo Valla, J. Bentham, 

Nietzsche and many others. 

The works of the novelist-philosopher portray her as an iconic figure, satisfying the 

actual socio-cultural need for an active man in the modern philosophy and politics, serving 

complex philosophical questions in a common literary form. 

Beginning with the axiom that existence exists, i.e., the objective reality exists 

independently of who perceives it, from anyone’s emotions, feelings, desires, hopes and 

fears «Objectivism» of Ayn Rand argues that mind is the only tool of perceiving the 

reality and the only guide to action in a person’s arsenal. All the creative heritage of Ayn 

Rand is an attempt to develop a concept of moral philosophy, which affects politics, 

economy, art and purely philosophical disciplines – metaphysics and epistemology. 

«Objectivism» is a methodological affirmation according to which a person should not use 

anything other than his mind and the objective laws of logic. «Objectivist ethics» is a 

morality of rational self-interest, justifying primarily the principle of egoism as the 

effective realization of the value and uniqueness of a human being, promoting the 

legitimacy of free love and the boost of individual performance under the conditions of 

non-intervention in economic activities of the private sector by the state. 

This theory has attracted millions of connoisseurs, particularly among the 

contemporary United States political elite (the Republicans), and became one of the 

sources of moral and political doctrine of the libertarian movement supporters, which by 

promoting liberal ideas of equality and fraternity, defends the idea of minimizing the 

government intervention in the social sphere of life of people considering any taxation 

theft. 

The author especially focuses on the analysis of axiology in «Philosophy of 

Objectivism»of Ayn Rand. By determining the value as one of the main conceptual ethical 
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universals, which allows a person to evaluate any phenomenon in his life, by respectively 

thinking in terms of the categories of «the good» and «evil», Ayn Rand believed that 

values arrange the life of a human in a prioritized order of importance of particular subject 

or phenomenon, serving a person’s moral compass. In her experience of reinterpretation of 

basic values Ayn Rand has become more radical in criticizing things in existence with 

their transformed forms of basic values in their practical realization of what is genuinely 

innovative ethical and theoretical proposition without elaborating on the essence of moral 

values and considering only a particular set of «objective» values (reason, purpose, self-

esteem and «corresponding virtues» of rationality, productiveness, and pride), with a 

human life on top of this, determining the value as something worthwhile that people want 

to receive and/or preserve, and rejecting generosity, benevolence, love etc. as a value. 

It is proved that «Philosophy of Objectivism» is not a complete philosophical system 

but it certainly is an ethical system which in modern realities, including Ukrainian one, 

may give impetus and serve the basis for the revision of the ethical theory of traditional 

concepts and fundamental moral attitudes to react to burning moral issues. 

Keywords: altruism, selfishness, individualism, Ayn Rand's Оbjectivism, self-

actualization, virtue, reasonable-egoistic value orientation, libertarian type of capitalism. 


