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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження справедливості як соціального екзистенціалу 

громадянського суспільства обумовлена пошуками ефективних засобів 

гармонізації індивідуальних та суспільних інтересів як основи для реалізації 

найбільш досконалої моделі соціального устрою. Проблема має глибокі історичні 

корені і залишається однією із засадничих в сучасних умовах, зокрема і для 

України, яка як транзитна країна намагається знайти найбільш придатну до 

нинішніх умов форму своєї соціально-політичної організації. Справедливість була 

і залишається однієї з ціннісних універсалій, без врахування якої соціально-

філософські рефлексії щодо суспільного ідеалу і форм його втілення будуть 

неповними. При цьому актуальність тематизації справедливості може бути 

визначена на глобальному, національному й індивідуальному рівнях. 

Так, на глобальному рівні проблема справедливості актуалізується 

пошуками оптимального світового порядку, який би враховував інтереси і 

прагнення найрізноманітніших культур, держав і цивілізацій, забезпечував їх 

повноправне представництво в міжнародних організаціях. Глобальна 

справедливість унеможливлює домінанту однієї, нехай і найрозвинутішої та 

наймогутнішої цивілізації, яка б з позиції сили змушувала інші народи світу 

рухатися у фарватері власної політики. Ідеал глобальної справедливості 

передбачає насамперед гармонію (або симфонію) людства, в якому чути голос 

кожного народу. Не випадково цьогорічні протести в США проти расової 

дискримінації відбувалися під гаслом "No justice, no peace". 

На національному рівні гостро постає питання про взаємини влади і 

громадян. Загальна тенденція демократизації сприяє появі чисельних інституцій 

громадянського суспільства, які намагаються відстоювати специфічні інтереси 

етнічних, конфесійних, мовних, гендерних меншин тощо. Певним аксіологічним 

орієнтиром може стати ідеал соціальної держави, у межах якої підтримується 

неписаний «соціальний контракт» влади та громадянського суспільства. Надмірне 

відхилення від цього ідеалу, цинічна узурпація всієї повноти влади в руках однієї 

кліки чи корпорації часто густо обертається порушенням міри справедливості, яке 

призводить до соціальних вибухів, революцій та переворотів. Конкретно для 

України, актуальність проблеми справедливості обумовлюється також двома 

Майданами (2004 та 2013-2014 рр.), а також результатами президентських 2019 р. 

виборів (Є. Головаха охарактеризував їх як «електоральний Майдан»), під час яких 

народ безпосередньо висловлював своє незадоволення чинною владою. 

На індивідуальному рівні проблема справедливості знаходить прояв у 

відстоюванні власних прав, у прагненні громадянина брати повноцінну участь у 

демократичних процедурах, включаючи обговорення та прийняття рішень, від 

яких залежить його доля чи добробут. Справедливість постає для індивіда як 

найважливіша складова в системі його ціннісно-світоглядних орієнтирів. Почуття 

справедливості формується в особистості всіма агентами соціалізації (сім’я, 

школа, ЗМІ). Зіткнення з актами несправедливості щодо самого індивіда або його 

близьких штовхає до дій, спрямованих на відтворення справедливого, на його 

погляд, стану речей. Соціологи, антропологи, психологи фіксують у індивідів 
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різний ступінь терпимості до несправедливості, намагаються визначити чинники, 

які зумовлюють неоднозначність такого сприйняття. 

Актуалізації соціально-філософських досліджень справедливості сприяють 

також ті дискусії, що ведуться навколо визначення суті цієї категорії. Традиційно 

вважається, що біля витоків вивчення справедливості стояли мудреці 

Стародавнього Сходу (Конфуцій), представники високої класики античної 

філософії: Сократ, Платон, Аристотель. Чимало теоретико-концептуальних 

підходів до справедливості, які по-різному осмислюють співвідношення окремих 

факторів її виникнення та становлення, запропонувала соціально-філософська 

думка Нового часу, де справедливість розглядалась як результат раціонального 

дискурсу, закріпленого на рівні суспільного договору. У соціальній філософії ІІ 

пол. ХХ – початку ХХІ ст.ст. розрізнення між пошуком універсальних процедур 

досягнення справедливості та конкретною реалізацією останньої знайшли прояв у 

дискусії між прихильниками лібералізму і комунітаризму. До першого табору 

можуть бути зараховані загальна теорія справедливості Дж. Роулза, теорія 

системного аналізу Н. Лумана, концепція трансцендентального обміну О. Гьофе, 

теорія дискурсивної етики Ю. Габермаса, прескриптивна теорія правосуддя 

Р. Дворкіна. Водночас комунітаристи (Е. Макінтайр, М. Сендел, Ч. Тейлор) і 

окремі представники постмодернізму (Ж. Дерида, Ж. Лакан, Ж.-Ф. Ліотар) 

заперечують можливість створення універсалістської теорії справедливості. 

Відстоюючи чинність норм та принципів, що склалися історично в конкретному 

соціумі, вони вказують на детермінованість цими принципами практики реалізації 

справедливості.  

В Україні окремі аспекти справедливості розглянуто в дослідженнях 

В. Баранівського, Є. Бистрицького, Т. Бутченка, В. Воронкової, О. Горбаня, 

О. Дзьобаня, В. Кізіми, С. Кримського, В. Левкулича, М. Лепського, В. Малахова, 

Е. Мануйлова, М. Михальченка, В. Муляра, Б. Новікова, В. Пазенка, М. Поповича, 

Ф. Рудича, З. Самчука, В. Скворця, М. Степико, В. Ткаченка, М. Тофтула, М. Тура. 

Особливу увагу до проблеми справедливості привертали представники 

«філософії життя», феноменології та екзистенціалізму: Н. Аббаньяно, А. Бергсон, 

М. Гайдеґґер, Е. Гуссерль, А. Камю, М. Мерло-Понті, X. Ортега-і-Гассет, 

Ж.-П. Сартр, С. Франк, Г. Шпет, А. Шютц, К. Ясперс. У межах феноменолого-

екзистенційного підходу справедливість тлумачиться як невід’ємна властивість 

людського буття, що забезпечує баланс співвідношення належного та сущого, 

онтичного та онтологічного.  

Справедливість має зайняти своє місце серед екзистенціалів людського 

буття. Як відомо, поняття «екзистенціал» або «екзистенціалія» були введені до 

наукового обігу М. Гайдеґґером у праці «Буття та час». Але згодом концепт 

«екзистенціал» набув чисельних інтерпретацій у доробках Р. Гаріфулліна, 

В. Глєбкіна, Т. Даренської, С. Дацюка, С. Копилової, В. Лєтуновського, 

С. Лєщева, С. Омарбєкової, Є. Островського, А. Павлова, А. Шаровської, 

Д. Ярченко тощо. В окремих випадках варіації заводять авторів дуже далеко не 

лише від М. Гайдеґґера, а й від екзистенціалізму взагалі. Зміст цього дискурсу 

збагачується за допомогою залучення соціально-психологічних, антропологічних, 

політологічних, семантичних забарвлень відповідного концепту. 
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Отже, незважаючи на те, що соціально-філософських досліджень 

справедливості ніколи не бракувало, майже відсутні праці, у яких би цей феномен 

розглядався як соціальний екзистенціал громадянського суспільства. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Загальний 

напрям дисертаційної роботи пов’язаний із науково-дослідними темами: 

«Філософські виміри сучасної соціальної реальності» (Г-10/29) та «Соціально-

філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» 

(державний реєстраційний номер 0116U002518), яка виконувалась в Донецькому 

національному університеті на замовлення Міністерства освіти і науки України. 

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Донецького 

національного університету (протокол № 2 від 02 березня 2015 р.). 

Мета дослідження – розкрити суть справедливості як соціального 

екзистенціалу громадянського суспільства. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено наступні завдання: 

– простежити еволюцію уявлень про справедливість у соціально-

філософському дискурсі з формалізацією відповідних концептів; 

– схарактеризувати інтегративну методологію дослідження 

справедливості;  

– розкрити природу та специфіку прояву соціальних екзистенціалів, 

визначити серед них місце справедливості; 

– обґрунтувати статус справедливості як модуса існування громадянського 

суспільства, визначити критерії справедливості як соціального екзистенціалу; 

– описати розмаїття проявів справедливості українського соціуму в 

регіональному контексті; 

– визначити основні напрями оптимізації громадянського суспільства в 

сучасній Україні. 

Об’єкт дослідження – соціальні екзистенціали громадянського суспільства. 

Предмет дослідження – справедливість як соціальний екзистенціал 

громадянського суспільства. 

Методологічною базою дослідження є, насамперед, феноменолого-

екзистенціалістський підхід, в межах якого буття людини об’єднує в собі 

теоретичну (спрямовану на пізнання) і практичну (спрямовану на дію, 

перетворення) складові. В обох випадках людина не залишається стороннім 

глядачем, «пропускаючи» світ через розум, волю, почуття. Екзистенціалісти 

вказують, що традиційний для філософії поділ взаємодії між людиною і світом на 

суб’єкт і об’єкт описує цю ситуацію лише у першому наближенні, та вимагають 

відтворити втрачену онтико-онтологічну єдність людини. «Присутність-у-світі» 

передбачає створення у неї власного світу, переживання свого індивідуального та 

колективного існування через екзистенціали. Саме як екзистенціал розглядається 

окремою людиною (як соціальний екзистенціал – суспільством) справедливість. 

Конкретизація феноменолого-езистенціалістського підходу відбувається в 

дисертації за допомогою дотичних прийомів, які органічно поєднують можливості 

спектру методів філософської рефлексії, загальнонаукові підходи, зокрема 

системний підхід, частково-наукові методи (соціології, психології, політології, 

правознавства), а також загальнологічні методи тощо. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

цілісним дослідженням справедливості в контексті соціальних екзистенціалів 

громадянського суспільства. Висновки дослідження, що містять наукову новизну 

й які винесено на захист, можуть бути сформульовані у вигляді окремих тез: 

Уперше: 

– справедливість розглянута як соціальний екзистенціал, за допомогою 

якої описується спрямований на відтворення онтико-онтологічної цілісності 

людини механізм узгодження інтересів влади і громадян; в межах громадянського 

суспільства справедливість виконує функцію своєрідного тренсцендентного 

«буферу» між людиною та владою, впорядковуючи баланс прав та обов’язків, 

праці та винагороди, заслуг та визнання, злочину та покарання; при цьому члени 

громадянського суспільства на екзистенційному рівні інтуїтивно визначають міру 

співвідношення ідеального/реального, сущого/належного, онтичного/ 

онтологічного, а також межі тієї несвободи, з якими вони згодні миритися;  

– запропоновано концепцію «соціального екзистенціала». На відміну від 

інтерпретації М. Гайдеґґера та К. Ясперса, які відносили екзистенціали 

(езистенціалії) винятково до переживань індивідуального рівня, в дисертації 

екзистенціали описують соціально зумовлені ціннісні вузли, квінтесенції смислів, 

цілей, прагнень колективного суб’єкта; світоглядні конструкції, що задають 

параметри людського існування у світі. 

Набули подальшого розвитку: 

– гіпотеза про визначальний статус справедливості як модуса існування 

громадянського суспільства, який має трансісторичний характер, виходячи за межі 

конкретного соціального типу, але неодмінно виконує функцію узгодження 

індивідуальних і колективних інтересів;  

– уявлення про еволюцію поглядів на справедливість в соціально-

філософському дискурсі з формалізацією відповідних кожній історичній епосі 

концептів: «справедливість як світовий порядок», «справедливість як відплата», 

«справедливість як гармонія», «справедливість як чеснота», «справедливість як 

прояв Блага», «справедливість як Божий промисел», «справедливість як 

обов’язок», «справедливість як наслідок суспільного договору», «справедливість 

як обчислення щастя», «справедливість як рівність (нерівність)», «справедливість 

як чесність», «справедливість як обмін», «справедливість як екзистенціал». 

Уточнено: 

– перелік соціальних екзистенціалів, що визначають самовідчуття 

сучасного українського суспільства, включаючи його регіональні інваріанти в 

контексті концепції соціокультурного ландшафту, а саме: просторовість, 

темпоральність, історичну справедливість, свободу, турботу, відповідальність, 

тривожність, страх, смерть тощо; 

– основні напрями оптимізації громадянського суспільства в сучасній 

Україні, а саме: в економічній сфері – сприяння розвитку ринкових відносин в тій 

мірі, в якій вони дозволяють людям проявляти свої творчі можливості і 

покращувати свій матеріальний стан, якщо при цьому не порушуються права 

інших людей і не має місця збагачення одного за рахунок експлуатації інших; у 

політичній сфері – відділення бізнесу від влади, представницькі органи влади 

повинні відображати інтереси всього суспільства, а не лобіювати інтереси 
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найбагатших людей, залишаючи інтереси тих, хто реально створює багатства 

країни; в соціальній сфері – гарантія безпечного життя громадян, соціальний 

захист і соціальне забезпечення, повноцінна безкоштовна медична допомога, 

охорона здоров’я, освіта, захист прав людини; в духовній сфері громадянське 

суспільство базується на засадах рівноправності і свободи творчості, на пріоритеті 

людини і гармонії її внутрішнього і зовнішнього життя, на гуманістичних 

цінностях.  

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає в 

тому, що вони можуть бути використані для подальшого вивчення феномену 

справедливості в умовах формування демократичних систем. Розроблені 

рекомендації та поради щодо оптимізації діяльності інститутів громадянського 

суспільства на принципах справедливості доречно враховувати при організації 

роботи державних органів влади, установ місцевого самоврядування, політичних 

партій і громадських організацій. Окремі матеріали дослідження будуть 

корисними у вищих закладах освіти для навчальних курсів з соціальної філософії, 

теорії держави і права, соціології, психології, політології тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою. Висновки, положення наукової новизни зроблені автором на основі 

власних результатів, отриманих у процесі дослідження. У публікації разом з 

науковим кервіником в чеському журналі “The European philosophical and historical 

discourse” дисертанту належить 0,3 д.а. у частині, де здійснено аналіз розрізнення 

критеріїв справедливості у традиційному та інтуїтивістському розумінні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

доповідались на засіданні кафедри філософії Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних та науково-теоретичних конференціях, зокрема: на Міжнародній 

науковій конференції «Філософія в сучасному соціумі» (м. Донецьк, 24-26 квітня 

2013 р.), Міжнародних наукових конференціях «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього країни» (м. Запоріжжя, 2016, 2019 р.), Міжнародній 

конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової 

спільнот» (м. Львів, 2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», присвяченій 80-річчю 

заснування Донецького університету (м. Вінниця, 4-5 квітня 2017 р.), V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Філософські обрії сьогодення» 

(м. Херсон, 2017 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Доба Ярослава 

Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення» (м. Київ, 27 

листопада 2019 р.) наукових конференціях «Київські філософські студії» (м. Київ, 

2018, 2019 р.). 

Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

викладені в 17 публікаціях, з яких 5 – наукові статті у фахових виданнях, 1 стаття 

– у зарубіжному виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаної літератури (273 позиції). Загальний 

обсяг дисертаційної роботи складає 205 сторінок, основна частина – 179 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовуються актуальність теми та ступінь її наукового 

опрацювання, формулюються мета, завдання, визначаються об’єкт та предмет 

дослідження, розкривається зв'язок роботи із науковими програмами, планами і 

темами, наводяться положення, що визначають наукову новизну дослідження, 

висвітлюються питання теоретичної та практичної значущості отриманих 

результатів, охарактеризовано особистий внесок здобувача й апробацію 

результатів дослідження. 

Перший розділ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНОГО 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛУ» присвячений висвітленню різних світоглядних установок 

щодо розуміння феномена справедливості в історико-філософському контексті і 

визначенню методів і прийомів її дослідження як соціального екзистенціалу. 

У підрозділі 1.1 «Еволюція уявлень про справедливість в соціально-

філософському дискурсі» простежуються різноманітні філософські традиції й 

концепції, які прямо чи дотично стосуються феномена справедливості. Зафіксовані 

концепти, що описують справедливість як світовий порядок (рита, дарма, карма, 

Дао); як відплату (таліон); як гармонію (Піфагор); як чесноту (Сократ, Платон); як 

благо (Платон); як Божий промисел (Аврелій Августін, Тома Аквінський); як 

обов’язок (І. Кант); як суспільний договір (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо); як 

обчислення щастя (Дж. Бентам); як рівність (К. Маркс); як чесність (Дж. Роулз); як 

обмін (О. Гьофе) тощо. Доведено, що загальна тенденція еволюції поглядів на 

справедливість в історії філософії полягає у поступовому відході від уявлень про 

універсальний, космічний характер справедливості та її прив’язки до суто 

людських взаємин. Концепти «справедливість як світовий порядок» та 

«справедливість як гармонія» витісняються концептами «справедливість як 

рівність» і «справедливість як чеснота», набуваючи характеру політико-правової 

та етичної категорії. 

У найбільш загальному вигляді, справедливість може бути визначена як 

принцип адекватності суспільних зусиль, спрямованих на відновлення гармонії 

соціального світу (права), порушеної внаслідок діяльності чи бездіяльності певних 

суб’єктів. Справедливість містить в собі міру відповідності сущого і належного, 

ідеального і реального, онтичного й онтологічного, затрат і винагороди, злочину і 

покарання тощо. Наведена дефініція є засадничою для багатьох варіацій, проте і 

вона не є досконалою, адже соціально-правовий та етичний аспект тут переважає 

над соціально-антропологічним, власне філософським виміром. Цей недолік може 

певною мірою виправити звернення до концепту справедливості як екзистенціалу. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження справедливості як 

соціального екзистенціалу громадянського суспільства» характеризується 

згадана вище феноменолого-екзистенціальна методологія, яка, на думку автора, є 

автентичною для розкриття даної теми. Базові поняття феноменологічної онтології 

Е. Гусcерля («життєвий світ» і система) і М. Гайдеґґера (man, Dasein, онтичний, 

онтологічний, екзистенція) били використані для опису стану громадянського 

суспільства, його взаємовідносин з владою, а також для визначення шляхів його 

оптимізації в контексті самореалізації людини.  
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Водночас, в дисертації було використано й інші методи і прийоми. Так, 

зокрема, інституціональний підхід дозволив проаналізувати в дисертації 

вітчизняну і світову соціально-правову практику, надати прогнози її розвитку, 

оцінити ефективність правового регулювання в предметному полі реалізації 

справедливості в громадянському суспільстві. 

Ціннісно-нормативний підхід спрямований не стільки на вивчення реальних 

суспільних процесів, скільки на розробку образу соціального устрою, що містить 

оптимальні («ідеальні») норми та правила. Завдяки цьому методу виробляються 

критерії оцінки громадянського суспільства з позицій моралі, «загального блага», 

понять справедливості, свободи, рівності. 

Структурно-функціональний підхід допомагає розкрити 

взаємозумовленість справедливості і тих структур громадянського суспільства, 

що виконують функції її реалізації. 

Філософсько-антропологічний підхід дозволяє глибше зрозуміти причини і 

наслідки еволюції людини та прямий і опосередкований вплив людської психіки 

на розуміння феномену справедливості. 

Конкретно-історичний підхід розкриває залежність теперішнього від 

минулого, а також знання сьогодення для прогнозування майбутнього. 

Досліджуючи справедливість як соціальний екзистенціал громадянського 

суспільства, ми шукаємо в її теперішньому змісті наслідки тих подій, які 

передували йому й обумовили його становлення, завдяки чому уможливлюються 

міркування про «історичну справедливість». 

За допомогою методу дискурс-аналізу в дисертації був задіяний та 

проаналізований зміст сучасних комунікативних потоків, насамперед, в 

соціально-політичній площині, які віддзеркалюють оцінки подій суспільною 

думкою, як справедливі чи несправедливі. 

У другому розділі «ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ СПРАВЕДЛИВОСТІ У 

ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ» справедливість розглядалась як модус 

існування громадянського суспільства і водночас – як один із соціальних 

екзистенціалів. 

Підрозділ 2.1 «Специфіка прояву справедливості як соціального 

екзистенціалу» присвячений обґрунтуванню суті соціального екзистенціалу. 

Класики екзистенціалізму, включаючи М. Гайдеґґера та К. Ясперса не залишили 

завершених визначень концепту «екзистенціал», аргументуючи це тим, що у 

випадку дефініювання екзистенціал перетворюються на свої протилежності – 

категорії. Загальна антиколективістська й персоналістична спрямованість 

екзистенціалістського дискурсу сприяла запереченню необхідність розглядати 

колективні переживання малих і великих соціальних груп і спільнот. Втім, у 

сучасному соціально-філософському дискурсі екзистенціали – це не лише модуси 

буття окремої людини, але й соціально обумовлені ціннісні вузли, квінтесенції 

смислів, цілей, прагнень людей; світоглядні конструкції, що a priori задають 

параметри людського існування в світі. 

Як соціальний екзистенціал справедливість передбачає наявність у 

суспільства напередзаданих, таких, що інтуїтивно осягаються, спільних уявлень 

про належне, переживання свого стану як правильного, належного. 

Справедливість в якості соціального екзистенціалу підтримує архетипи 
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колективного безсвідомого, що віддзеркалюють етично-гуманістичний ідеал 

даного соціуму, його стратегічну установку на людину, її вільно-творчий розвиток. 

Реалізація цього ідеалу страждає від соціальних деформацій, серед яких найбільш 

серйозним є розрив необхідних зв’язків між поставленою соціально значущою 

метою і використаними засобами. Справедливість допомагає обирати щоразу 

правильний орієнтир, дотримуватися телеологічного напряму, не дозволяє збитися 

зі шляху в процесі реалізації етично-гуманістичного ідеалу суспільства. Вона 

забезпечує цільову профілізацію вживаних при цьому засобів. Справедливість є 

квінтесенцією соціального буття. Вона проявляє себе через належне 

функціонування в соціумі інших соціально-етичних феноменів, таких як рівність, 

загальне благо, свобода, совість, честь, гідність тощо. 

У підрозділі 2.2 «Справедливість як модус громадянського суспільства» 

увага концентрується навколо суб'єкта – носія соціального екзистенціалу 

справедливості. Таким суб’єктом є громадянське суспільство, в межах якого 

відбувається узгодження індивідуальних і колективних інтересів, відтворюється 

онтико-онтологічна цілісність людини, формуються базові уявлення про 

соціальний порядок. Конкретні члени громадянського суспільства впитують під 

час соціалізації ці уявлення та поділяють їх як свої власні. Переживання і оцінка 

ними чогось як справедливого (або несправедливого) уможливлюється за умов 

наявності Іншого, який поділяє (або не поділяє) такі переживання й оцінки.  

Ставиться питання про критерії справедливості як соціального 

екзистенціалу. Якщо справедливість розглядається як етико-правова категорія, що 

віддзеркалює історично сформовані в суспільстві уявлення про належне 

співвідношення між реальною значимістю соціальних груп та індивідів, їх внеском 

у суспільне життя – та їх соціальним станом; між правами та обов'язками; між 

працею та винагородою; між діянням та відплатою; між злочином та покаранням. 

Втім, якщо справедливість тлумачиться як соціальний екзистенціал, то практичні 

параметри втрачають свій методологічний сенс, адже екзистенціали не 

передбачають раціональної рефлексії. Ці «думки-почуття» схоплюють наявний 

стан подій в цілому, не виокремлюючи часткових і вимірюваних координат оцінки. 

Особистість, соціальна група або суспільство переживають свою «присутність», 

своє буття в світі, свою епоху як справедливі або несправедливі. Така 

екзистенційна оцінка притаманна будь-якій аксіологічній свідомості і не потребує 

на детальний аналіз – чому саме так, а не інакше. Вона формується на підставі 

попереднього досвіду співіснування людей в єдиних соціально-політичних і 

соціально-економічних умовах. Тому доцільно казати про інтуїтивний критерій 

справедливості, який «за сукупністю обставин» дозволяє сформувати кінцеву 

оцінку. 

Третій розділ «ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

В УКРАЇНІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СПРАВЕДЛИВОСТІ» містить аналіз шляхів 

подолання екзистенційної кризи українського соціума. 

У підрозділі 3.1 «Розмаїття проявів справедливості як соціального 

екзистенціалу громадянського суспільства в Україні» в якості основних 

соціальних екзистенціалів, які визначають самовідчуття сучасного українського 

суспільства, включаючи його регіональні інваріанти, називаються просторовість, 

темпоральність, історична справедливість, свобода, турбота, відповідальність, 
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тривожність, страх і смерть. Переживаючи ці стани, ті, хто здатний зазирнути у 

день прийдешній, інтуїтивно відчувають, що ми переживаємо карколомні зміни, 

які суттєво відрізняють українське суспільство від довоєнного.  

Оптимальною моделлю взаємин державних органів з інститутами 

громадянського суспільства є модель соціальної держави, яка сприяє розвитку 

ринкових відносин в суспільстві в тій мірі, в якій вони дозволяють людям 

проявляти свої творчі можливості і покращувати свій матеріальний стан, якщо при 

цьому не порушуються права інших людей і не має місця збагачення одного за 

рахунок експлуатації інших. Держава регулює ринкові відносини, підтримує 

розвиток малого і середнього бізнесу, який в забезпеченні потреб громадян інколи 

виявляється більш пристосованим, ефективним і мобільним, ніж державне 

виробництво. Громадянське суспільство базується на засадах рівноправності і 

свободи, на пріоритеті людини й гармонії його внутрішнього та зовнішнього 

життя, дебюрократизації держави. Зрозуміло, що реалізація гуманістичних 

цінностей передбачає вдосконалення демократичних процедур.  

Підрозділ 3.2 присвячений аналізу «Основних напрямів оптимізації 

громадянського суспільства в Україні». Оптимізація інститутів громадянського 

суспільства передбачає підвищену активність населення, багатопартійність та 

ініціативність. Демократія громадянського суспільства означає, що в ньому немає 

заборони на індивідуальну творчість, а навпаки, все спрямовано на їх заохочення. 

Але ця творчість і діяльність мають бути корисними для всього суспільства. 

Оптимізація інститутів громадянського суспільства має розширювати можливості 

для індивідуального розвитку кожної людини, оскільки людина і суспільство 

відповідають один одному, а людина усвідомлює себе як унікальна, неповторна, 

так і соціальна, суспільна та природна істота. Справедливість забезпечується не за 

рахунок життя, діяльності та свободи інших людей, а гармонійно їм відповідає, 

так само, як відповідає потребам збереження природного середовища й розвитку 

світової спільноти. 

ВИСНОВКИ 

Основні результати дослідження висвітлено в наступних положеннях.  

1. У найбільш загальному вигляді справедливість в історії філософії 

визначалась як принцип адекватності суспільних зусиль, спрямованих на 

відновлення гармонії соціального світу, порушеної внаслідок діяльності чи 

бездіяльності певних суб’єктів. Разом з тим, справедливість є категорією 

багатоаспектною, зміст якої збагачувався завдяки поступовому відході від 

уявлень про універсальний, об’єктивно-космічний характер справедливості та її 

прив’язки до суто людських взаємин. Концепти «справедливість як світовий 

порядок» та «справедливість як гармонія» витісняються концептами 

«справедливість як рівність» і «справедливість як чеснота», набуваючи характеру 

політико-правової та етичної категорії. Наступним кроком міркувань, за цією 

логікою, може стати звернення до концепта «справедливості як екзистенціала», 

який фіксує переживання людиною свого буття в світі як справедливого чи 

несправедливого. 
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2. Задіяна в дослідженні феноменолого-екзистенціальна методологія 

орієнтує нас на обмеженість класичного погляду на взамини людини і світу як на 

суб’єкт-об’єктні відносин. У межах свого буття людина не стільки розрізняє розум 

і дію, пізнання та перетворення світу, скільки об’єднує їх, «пропускаючи» світ 

через розум, волю, почуття. Філософи-екзистенціалісти прагнули відтворити 

втрачену онтико-онтологічну єдність людини. «Присутність-у-світі» передбачає 

створення у неї власного світу, переживання свого індивідуального та 

колективного існування через екзистенціали. Одним з таких екзистенціалів є 

справедливість. Конкретизація феноменолого-езистенціалістського підходу 

відбувається в дисертації за допомогою інших соціально-філософських підходів, 

а саме: інституціонального, ціннісно-нормативного, структурно-

функціонального, філософсько-антропологічного, конкретно-історичного, методу 

дискурс-аналізу тощо. 

3. В дисертації доведено, що справедливість є соціальним екзистенціалом. 

На відміну від інтерпретації М. Гайдеґґера та К. Ясперса, які відносили 

екзистенціали винятково до переживань індивідуального рівня, соціальні 

екзистенціали характеризують переживання соціуму в цілому або його частки, 

описують невідрефлексований стан суспільної свідомості. У сучасному 

соціально-філософському дискурсі екзистенціали – це не лише модуси буття 

окремої людини, але й соціально обумовлені ціннісні вузли, квінтесенції смислів, 

цілей, прагнень людей; світоглядні конструкції, що a priori задають параметри 

людського існування в світі. Справедливість, як соціальний екзистенціал, 

передбачає наявність у суспільства в цілому напередзаданих, таких, що інтуїтивно 

осягаються, спільних уявлень про належне, переживання свого стану як 

правильного, належного, с-праведливого. Справедливість в якості соціального 

екзистенціалу підтримує архетипи колективного безсвідомого, що 

віддзеркалюють етично-гуманістичний ідеал даного соціуму, його стратегічну 

установку на людину, її вільно-творчий розвиток. Реалізація цього ідеалу часто 

густо страждає від соціальних деформацій, серед яких найбільш серйозний є 

розрив необхідних зв’язків між поставленою соціально значущою метою і 

використаними засобами. Розрив цей прикрий, тому що реалізована мета є завжди 

функцією використаних засобів. Справедливість допомагає витримувати щоразу 

правильний орієнтир, дотримуватися телеологічного напряму, не дозволяє 

збитися зі шляху в процесі реалізації етично-гуманістичного ідеалу соціума, 

забезпечуючи цільову профілізацію вживаних при цьому засобів. 

4. За допомогою справедливості як соціального екзистенціалу описується 

механізм узгодження інтересів влади і громадян, спрямований на відтворення 

онтико-онтологічної цілісності людини. Суб’єктом-носієм соціального 

екзистенціалу справедливості є громадянське суспільство, і саме в межах 

останнього справедливість виконує функцію «буферу» між колективними та 

індивідуальними інтересами. Вона реалізується через належне функціонування в 

соціумі інших соціально-етичних феноменів, таких як рівність, загальне благо, 

свобода, совість, честь, гідність тощо. Члени громадянського суспільства в 

процесі соціалізації засвоюють базові уявлення про соціальний порядок та 

поділяють їх як свої власні. Переживання і оцінка ними чогось як справедливого 

(або несправедливого) уможливлюється за умов наявності Іншого, який поділяє 
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(або не поділяє) такі переживання й оцінки. В ході історичного розвитку ці 

уявлення можуть бути відкориговані, адаптовані під конкретні ситуації, але 

початково вони мають надіндивідуальне походження. Без інтерактивного 

напрацювання таких уявлень суспільство розпадається на індивіда-атоми, зростає 

рівень соціальної ентропії та аномії. Тому можна стверджувати, що 

справедливість є модусом існування громадянського суспільства. 

5. Базовими соціальними екзистенціалами, що зумовлюють самовідчуття 

сучасного українського суспільства, є просторовість, темпоральність, історична 

справедливість, свобода, турбота, відповідальність, тривожність, страх і смерть. 

Переживаючи ці стани, громадяни інтуїтивно відчувають, наскільки відповідає (і 

чим відрізняється) реальний стан речей умоглядному ідеалу, який хоч і носить 

трансісторичний характер, виходячи за межі конкретного соціального типу, але 

неодмінно виконує функцію узгодження індивідуальних і колективних інтересів. 

Пануючий сьогодні соціальний атомізм, аномія, егоїзм, знеособлена конкуренція, 

недовіра і бездушність мають змінитися на установки гуманістичної моралі, 

включаючи взаєморозуміння, взаємодопомогу та солідарність. Громадянське 

суспільство – це суспільство, початково орієнтоване на справедливість, на 

гармонічну єдність людини і світу, на підтримку творчості та самореалізації 

громадян. 

6. Оптимізація громадянського суспільства передбачає підвищену 

активність населення, багатопартійність та ініціативність. Демократія 

громадянського суспільства означає, що в ньому немає заборони на індивідуальну 

творчість, а навпаки, все спрямовано на їх заохочення. Але ця творчість і 

діяльність мають бути корисними для всього суспільства. Оптимізація 

громадянського суспільства має розширювати можливості для індивідуального 

розвитку кожної людини, оскільки людина і суспільство відповідають один 

одному, а людина усвідомлює себе як унікальна, неповторна, так і соціальна, 

суспільна та природна істота. Справедливість забезпечується не за рахунок життя, 

діяльності та свободи інших людей, а гармонійно їм відповідає, так само, як 

відповідає потребам збереження природного середовища й розвитку світової 

спільноти. Виходячи із принципу соціальної справедливості, оптимізація 

громадянського суспільства в Україні передбачає реалізацію низки практичних 

заходів в економічній, політичній, соціальній, духовній сферах. 

В економічній сфері ці заходи мають сприяти розвитку ринкових відносин в 

тій мірі, в якій вони дозволяють людям проявляти свої творчі можливості і 

покращувати свій матеріальний стан, якщо при цьому не порушуються права 

інших людей і не має місця збагачення одного за рахунок експлуатації інших. 

Необхідно, по-перше, напрацювати економічний механізм більш справедливого 

розподілу народних багатств, реалізуючи проекти на кшталт створення рентної 

палати, сімейного капіталу та ін.; по-друге, забезпечити справедливу й 

пропорційну оплату праці. У справедливому суспільстві не повинно бути 

зрівнялівки в зарплаті, але й ситуація, коли окремі запрошені на керівні посади 

фахівці отримують в 150-200 разів більше середньої по країні заробітної платні, є 

ненормальною. Такий розрив веде до поляризації суспільства, зростання 

соціальної напруженості, роз’єднаності і закритості людей, зростанню взаємної 

недовіри. Потрібно законодавчо встановити обґрунтований максимум відмінності 
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між мінімальною і максимальною зарплатами на підприємствах усіх форм 

власності.  

В політичній сфері необхідно підняти питання про справедливу 

представницьку демократію, домогтися прийняття закону про справедливе 

представництво і внесення відповідного доповнення до Конституції, до статті, де 

йдеться про те, що джерелом влади є народ. Демократія – це моральний порядок, 

який забезпечує поєднання високих досягнень соціуму з індивідуальною 

свободою і добробутом кожної людини, свободи з відповідальністю за кожне 

прийняте рішення і готовністю відмовитися від запланованих помилкових дій, 

якщо їх помилковість людиною усвідомлюється. Представницькі органи влади 

повинні відображати інтереси всього суспільства, а не лобіювати інтереси 

найбагатших осіб, залишаючи без уваги інтереси тих, хто реально створюють 

багатства країни. Навіть після Майдану та Революції Гідності олігархічні клани 

продовжують контролювати діяльність органів влади та судових органів, 

вирішуючи, таким чином, свої питання через державні механізми, змушуючи 

державу і суспільство працювати на себе. Більш того, вони всіляко уникають 

виплат податків з багатомільйонних доходів. Завдання відділення бізнесу від 

влади є принциповим. 

В соціальній сфері пріоритетними напрямками діяльності є забезпечення 

безпечного життя громадян, соціальний захист і соціальне забезпечення, 

повноцінна безкоштовна медична допомога, охорона здоров’я, освіта, захист прав 

людини тощо. 

В духовній сфері громадянське суспільство базується на засадах 

рівноправності і свободи творчості, на пріоритеті людини і гармонії її 

внутрішнього і зовнішнього життя, на гуманістичних цінностях. Оптимізація 

інститутів громадянського суспільства передбачає підвищену активність 

населення з реалізації його духовних потреб. Громадянське суспільство відкриває 

нові можливості для індивідуального розвитку кожної людини в ході розвитку 

суспільства, оскільки в ньому людина і суспільство відповідають один одному, а 

людина усвідомлює себе як унікальну, неповторну, так і соціальну, суспільну і 

природну істоту. Свобода індивіда забезпечується не за рахунок життя, діяльності 

та свободи інших людей, а гармонійно їм відповідає, так само як відповідає 

потребам збереження власного культурного середовища і розвитку світової 

спільноти. 

Перспективи подальшого дослідження справедливості як соціального 

екзистенціала громадянського суспільства дисертант вбачає в аналізі механізма 

інкорпорації змісту екзистенціальних переживань в інституціональні соціальні 

норми, моральні цінності та регулятиви права. 
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АНОТАЦІЯ 

Горбенко К. П. Справедливість як соціальний екзистенціал 

громадянського суспільства. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». – Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя, 2020. 

Простежується еволюція філософських уявлень про справедливість як одну з 

базових ціннісних універсалій, що виявляє інтенцію до подолання наявного стан 

речей на шляху до належного. В роботі запропонована авторська концепція 

справедливості як соціального екзистенціалу громадянського суспільства. На 

відміну від інтерпретації М. Гайдеґґера і К. Ясперса, які відносили екзистенціали 

до переживань індивідуального рівня, соціальні екзистенціали характеризують 

переживання соціуму в цілому, описують невідрефлексований стан суспільної 

свідомості. Доводиться, що екзістенціал справедливості інтенційно спрямований 

на відтворення онтико-онтологічної цілісності людини. Наводиться перелік 

соціальних екзистенціалів: просторовість, темпоральність, історична 

справедливість, свобода, турбота, відповідальність, тривожність, страх, смерть 

тощо. Вказуються основні напрямки оптимізації громадянського суспільства в 

сучасній Україні. 

Ключові слова: справедливість, екзистенціал, соціальний екзистенціал, 

громадянське суспільство. 
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АННОТАЦИЯ 

Горбенко Е.А. Справедливость как социальный екзистенциал 

гражданского общества. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 «Социальная философия и философия истории». – 

Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2020. 

Прослеживается эволюция философских представлений о справедливости 

как одной из базовых ценностных универсалий, которая обнаруживает интенцию 

к преодолению сущего положение вещей на пути к должному. В работе 

предложена авторская концепция справедливости как социального экзистенциала 

гражданского общества. В отличие от интерпретации М. Хайдеггера и К. Ясперса, 

которые относили екзистенциалы к переживаниям индивидуального уровня, 

социальные екзистенциалы характеризуют переживания социума в целом, 

описывая неотрефлексированные состояние общественного сознания. 

Доказывается, что экзистенциал справедливости направлен на воссоздание 

онтико-онтологической целостности человека. Приводится перечень социальных 

екзистенциалов: пространственность, темпоральность, историческая 

справедливость, свобода, забота, ответственность, тревожность, страх, смерть и 

др. Разрабатываются направления оптимизации гражданского общества в 

современной Украине. 

Ключевые слова: справедливость, екзистенциал, социальный екзистенциал, 

гражданское общество. 

SUMMARY 

Gorbenko K.P. Justice as a Social Existential of Civil Society. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 09.00.03 – 

«Social Philosophy and Philosophy of History». – Zaporizhzhya National University. – 

Zaporizhzhya, 2020. 

The thesis traces the evolution of philosophical views of justice as one of the basic 

universals of social life, which reveals its intention to the transcendental in the desire to 

overcome the existing state of things on the way to the proper. Each historical period 

generates its own visions of the phenomenon, in particular, the thesis analyzes the 

concepts of “justice as a world order”, “justice as retribution”, “justice as harmony”, 

“justice as virtue”, “justice as a manifestation of the Good”, “justice as the Divine 

Providence”, “justice as a duty”, “justice as a result of a social contract”, “justice as the 

calculation of happiness”, “justice as equality (inequality)”, “justice as honesty”, “justice 

as an exchange”. The author’s concept of justice as a social existential of civil society 

can be included to this list. It describes a mechanism of the conciliation of interests of 

authorities and citizens aimed at reproducing the ontic and ontological human integrity. 

Unlike in the interpretation of M. Heidegger and K. Jaspers, who qualified existentials 

solely as experiences of the individual level, social existentials characterize experiences 

of the society as a whole, describe an unreflected state of social consciousness. 

The collective subject of justice as a social existential is civil society, for which 

justice acts as a modus of existence, it is trans-historical, going beyond a specific social 

type, and inevitably performs a function of a conciliation of individual and collective 
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interests. It is proven that justice serves as a kind of “buffer” between collective and 

individual interests, between civil society and the state, for which members of civil 

society at the existential level must determine the limits of unfreedom they can accept. 

The question about the criteria of justice as a social existential is raised. If justice 

is considered as an ethical and legal category, then it reflects the historically formed in 

society perceptions of the proper relation between the real importance of social groups 

and individuals, their contribution to social life and their social status; between rights and 

obligations; between labor and remuneration; between action and retribution; between 

crime and punishment. However, if justice is interpreted as social existential, then the 

practical characteristics lose their methodological meaning, because existentials do not 

imply rational reflection. These “thoughts-feelings” capture the current state of events as 

a whole, without separating the partial and measurable coordinates of the evaluation. 

Personality, social group or society experience their “presence”, their existence in the 

world, their epoch as fair or unfair. Such existential evaluation is inherent to any 

axiological consciousness and does not require detailed analysis – why it is so and not 

otherwise. 

The thesis provides a list of social existentials that determine the self-awareness 

of modern Ukrainian society, including its regional invariants, namely: spatiality, 

temporality, historical justice, freedom, care, responsibility, anxiety, fear, death, etc. 

The main directions of optimization of civil society in modern Ukraine are 

developed, namely: in the economic sphere – promoting the development of market 

relations to the extent that they allow people to show their creative potential and improve 

their financial status, if this does not violate the rights of others and does not enrich one 

through the exploitation of others; in the political sphere – separation of business from 

power, representative authorities should reflect the interests of the whole society, not 

lobby the interests of the richest people, leaving aside the interests of those who really 

create the wealth of the country; in the social sphere – guarantee of a safe life of citizens, 

social protection and social welfare, full free medical care, health service, education, 

protection of human rights; in the spiritual sphere, civil society is based on the principles 

of equality and freedom of creativity, on the priority of human and the harmony of inner 

and outer human life, on humanistic values. 

Keywords: justice, existential, social existential, civil society. 
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