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АНОТАЦІЯ 

Горбенко К. П. Справедливість як соціальний екзистенціал 

громадянського суспільства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та 

філософія історії» – Донецький національний університет 

імені Василя Стуса, Вінниця, 2020. 

У дисертації простежується еволюція філософських уявлень про 

справедливість як одну з базових універсалій соціального життя, що виявляє 

його інтенцію до трансцендентного в прагнення подолати наявний стан речей 

на шляху до належного. Кожна історична епоха породжує власні уявлення 

про феномен, зокрема в роботі проаналізовано концепти «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». До цього переліку 

може бути надана авторська концепція справедливості як соціального 

екзистенціалу громадянського суспільства, за допомогою якої описується 

спрямований на відтворення онтико-онтологічної цілісності людини 

механізм узгодження інтересів влади і громадян. На відміну від інтерпретації 

М. Гайдеґґера та К. Ясперса, які відносили екзистенціали (езистенціалії) 

винятково до переживань індивідуального рівня, соціальні екзистенціали 

характеризують переживання соціуму в цілому або його частки, описують 

невідрефлексований стан суспільної свідомості. 

Колективним суб’єктом справедливості як соціального екзистенціала 

постає громадянське суспільство, для якого справедливість виступає 
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модусом існування, має трансісторичний характер, виходячи за межі 

конкретного соціального типу, але неодмінно виконує функцію узгодження 

індивідуальних і колективних інтересів. Доводиться, що справедливість 

виконує функцію своєрідного «буферу» між колективними та 

індивідуальними інтересами, між громадянськми суспільством і державою, 

для чого члени громадянського суспільства на екзистенційному рівні мають 

визначити межі тієї несвободи, з якими вони згодні миритися. 

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. 

В дисертації наводиться перелік соціальних екзистенціалів, що 

визначають самовідчуття сучасного українського суспільства, включаючи 

його регіональні інваріанти, а саме: просторовість, темпоральність, історична 

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

смерть тощо. Розробляються основні напрями оптимізації громадянського 

суспільства в сучасній Україні, а саме:  
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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 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.  

Ключові слова: справедливість, екзистенціал, соціальний екзистенціал, 

громадянське суспільство. 

 

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”, 
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“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 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 
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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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ВСТУП 

 

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 соціальнофілософські 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 
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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 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 
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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. Сутність теорій справедливості Нового часу, 

сформульованих у «Левіафані» Т. Гоббса, «Двох трактатах про правління» 

Дж. Локка, «Про суспільний договір» Ж.-Ж. Руссо, «Метафізиці 

моральності» І. Канта, «Вступі до основ моральності і законотворчості» 

Дж. Бентама полягає в уподібненні справедливості результатам угоди між 

раціональними індивідами, оформленій у вигляді «суспільного контракту». 

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. Свідченням універсалістського (загальнолюдського) характера 

принципу справедливості є, зокрема, той факт, що за мотивами книги 

Дж. Ролза «Теорія справедливості» в 2013 році в Оксфорді було поставлено 

мюзікл. 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. Горпинич, О. Дзьобаня, В. Кізіми, С. Кримського, В. Левкулича, 

М. Лепського, В. Малахова, Е. Мануйлова, М. Михальченка, В. Муляра, 
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Б. Новікова, В. Пазенка, М. Поповича, Ф. Рудича, З. Самчука, В. Скворця, 

М. Степико, В. Ткаченка, М. Тофтула, М. Тура та ін. 

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. 

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, 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 
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у 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.). 

Об’єкт дослідження – соціальні екзистенціали громадянського 

суспільства. 

Предмет дослідження – справедливість як соціальний екзистенціал 

громадянського суспільства. 

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. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є насамперед 

феноменолого-екзистенціальний підхід, у межах якого буття людини 

об’єднує в собі теоретичну (спрямовану на пізнання) і практичну 
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(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 

в першому наближенні, та вимагають відтворити втрачену онтико-

онтологічну єдність людини. «Присутність-у-світі» передбачає створення в 

неї власного світу, переживання свого індивідуального та колективного 

існування через екзистенціали. Саме як екзистенціал розглядається окремою 

людиною (як соціальний екзистенціал – суспільством) справедливість. 

Конкретизація феноменолого-езистенційного 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. 

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 використовується для створення 

цілісної й об’ємної системи уявлень про справедливість у контексті еволюції 

громадянського суспільства, про причини змін ставлення до справедливості  
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залежно від історичного контексту. Цей підхід дозволяє глибше зрозуміти 

причини і наслідки еволюції людини та прямий і опосередкований вплив 

людської психіки на розуміння феномену справедливості. 

Конкретно-історичний підхід дозволяє зрозуміти 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 зумовили 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 у 

соціально-політичній площині, які віддзеркалюють оцінки подій суспільною 

думкою, як справедливі чи несправедливі. 

Пам’ятаючи про те, що методологія дослідження є насамперед 

саморозгортанням його предмету, зазначимо, що вказані підходи не є 

самодостатніми, а лише доповнюють теоретичний інструментарій 

дослідження. 

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 
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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, 
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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 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. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

доповідались на засіданні кафедри філософії Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, на міжнародних та всеукраїнських науково-
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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. 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 й обсяг дисертації зумовлені її метою, завданнями та 

логікою дослідження. 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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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЕКЗИСТЕНЦІАЛУ 

 

 

1.1. Еволюція уявлень про справедливість у соціально-філософському 

дискурсі 

 

Справедливість – це одна з філософських універсалій, що вказує на 

базовий принцип організації соціального буття. Уже етимологія цього слова 

орієнтує нас на нормативний, деонтологічний вимір, на оцінку того, що саме 

є правильним. Слова «правда», «правота», «правильність», «право» мають зі 

«справедливістю» один корінь. «С-праведливим» вважається той, хто живе «з 

правдою», хто правий або діє правильно, згідно з правилами. 

Але таким значенням загальний сенс поняття «справедливість» далеко 

не вичерпується. Початково етичні конотати доповнюються зв’язком зі 

сферою політики і права. Наприклад, в англійській мові justice позначає 

одночасно і «справедливість», і «право», так само, як і польська 

sprawediwose. Але відмінності в розумінні справедливості як етичної, так і 

правової категорії, були лише початком смислової диференціації, яка пішла 

набагато далі. 

«Термін «справедливість», – зазначено в «Енциклопедії Кольєра», – 

має два різних значення, проте в повсякденному слововживанні вони часто 

перетинаються, викликаючи плутанину. Істотно важливо розрізняти ці два 

сенси, коли ми говоримо про політику і право, а особливо – про міжнародні 

правові відносини. По-перше, слід виокремлювати «процесуальну» 

справедливість. У цьому сенсі справедливість відноситься до результату або 

рішень, досягнутим завдяки механізму відправлення закону, який правильно 

функціонує. Вважається, що застосування закону має на меті досягнення 
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справедливості. Таке тлумачення справедливості передбачає раціональну, 

позбавлену пристрастей оцінку дій за критеріями, зафіксованими в нормах 

права. 

У другому значенні справедливість – це апеляція до системи 

трансцендентальних цінностей, що стоять «над законом». Саме про це 

йдеться, коли згадують «право справедливості». Вислів «Нехай загине світ, 

але відбудеться правосуддя» (лат. «Pereat mundus et fiat justicia!») означає, що 

формальний механізм правосуддя далеко не завжди відповідає своєму 

призначенню і «буква закону» затуляє сутність справи. Адже кому потрібно 

правосуддя, якщо не буде світу? Апеляція до справедливості нагадує суддям 

про їх справжню функцію і призначення, про міру в оцінці злочину і 

покарання, про моральні цінності та відповідальність тощо.  

Множина смислових відтінків терміну «справедливість» збільшується 

за рахунок чисельних філософських концепцій. Фактично кожна епоха, 

навіть кожний видатний філософ зробили власний внесок у, так би мовити, 

загальну теорію справедливості. «Образ» справедливості, конкретний для 

кожної історичної епохи, детермінувався світоглядними переконаннями, 

умовами існування суспільства, місцем і значущістю у ньому окремої 

людини. Цей образ трансформувався разом з еволюцією суспільства та 

деонтологічними уявленнями про суспільний ідеал. 

Важко однозначно відповісти – кому зі стародавніх філософів 

належить першість у постановці проблеми справедливості? Який би 

філософський текст ми не обирали за початок, не можна гарантувати, що в 

нього не знайдеться попередник. Але впевнено можна стверджувати, що 

найстародавнішим уявленням про справедливість є її подання у вигляді 

складової загальної світобудови, що впорядковує як природні процеси, так і 

людські вчинки. Така «онтологізація» справедливості, виведення її за межі 

суто соціального та наділення універсальним статусом, є свідченням 

нерозвинутості соціально-політичних і правових вчень. Отже, справедливість 
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пояснюється через вплив вищої сили, що виходить за межі людського 

контролю. 

«У сивій давнині, – пише О. Дробницький, – ...абстрагування 

повторюваного і його абсолютизація призводили до того, що суспільне життя 

взагалі уявлялося як щось одвічно-неминуще; історичне минуле сприймалося 

як постійно присутнє в сьогоденні. Загальноприйняті норми поведінки 

мислилися як споконвічно наявні і незмінні. «Консервативність» такого 

мислення... свого часу стала необхідною сходинкою у формуванні ідеї 

«належного порядку» як чогось сталого, «правильного» на відміну від 

випадкових перипетій мінливої і поліморфної повсякденної 

практики» [14, с. 243]. Звідси ж випливає й міфологема Порядку, яким 

просякнутий Всесвіт, не розрізняючи природної та, власне, соціальної 

складової. 

Так, у ведичній традиції зустрічається поняття «рити» (ऋत, ṛtа) – 

загального світового закону, природнього порядку речей. Згідно з ритою 

відбувається колообіг Всесвіту, існування всього сущого, «впорядкування 

невпорядкованого», включаючи життя людини та суспільства. Рита 

тлумачилась стародавніми індусами як підстава справедливості, праведності, 

моралі. «О, Індра, веді нас шляхом рити – істинним шляхом, слідуючи яким 

ми здатні подолати зло», – читаємо в «Ригведі» (Мандала Х, 133.6). 

Пізніше (в «Брихадараньяка-упанишаде») з’являється поняття «дхарми», 

серед багатьох значень якого було й таке, що наближає його до грецького 

етоса (εθος), тобто набору соціальних цінностей і норм, що утворюють 

людську спільноту. Характерною рисою включення людини у відносини з 

вищими силами є ритуал принесення жертв, за допомогою яких 

підтримується своєрідний баланс обміну між світом людей та світом богів. 

Людина свідомо вважає за потрібне віддячити богам, побоюючись їх помсти 
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за життя чи після смерті. Не випадково володаря загробного царства Яму 

інколи називають Дхармараджою («Царем справедливості»). 

В індуїзмі будь-які людські вчинки розглядаються в контексті 

складного, не завжди зрозумілого самою людиною, причинно-наслідкового 

зв’язку, де кожна дія обов’язково призводить до відплати. Праведні або 

гріховні вчинки не залишаються без уваги – вони визначають подальшу долю 

людини і навіть виходять за межі фізичного існування конкретної душі. 

Сансара, як нескінченне чередування циклів народжень і смертей, 

відбувається за законом карми, тобто відплати. Карма підсумовує дії людини 

протягом її життя, включаючи всі страждання і насолоди, що вона відчула. 

«Карма-пхала», або «плоди карми» є підставою для визначення статусу 

людини в наступних реінкарнаціях, таким чином, людина саме несе 

відповідальність за свої майбутні переродження. 

Було б помилкою стверджувати, що поняття «рита», «дхарма» чи 

«карма», є лише іншими іменами європейської категорії «справедливість». 

Здебільшого поняття східної філософії або взагалі не мають аналогів в 

європейській традиції, або через полісемантичність санскриту дозволяють 

досить широке їх тлумачення з «добудуванням», «додумуванням» бажаних 

смислів. Щоб не схибити, достатньо буде лише констатувати, що в межах 

самобутнього індуїстського світогляду сформувалися оригінальні уявлення 

про безпосередню залученість людини до загального перебігу світових подій, 

де не існує нічого випадкового, все хоч і не визначене наперед, але 

враховується й впливає на подальший розвиток подій. Доля людини залежить 

від її попередніх вчинків, від її карми, вона сама розплачується за своє 

майбутнє. Що заробили, то й отримали. Принцип відплати може мати прямі 

або опосередковані форми нагороди чи покарання, але рано чи пізно він 

спрацьовує – це закон природи. 

Теж саме можна сказати й про категорію «Дао», за допомогою якої в 

Стародавньому Китаї пояснювали світовий порядок. Лао-цзи та його 
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послідовники критикували будь-які спроби людини зійти зі шляху Дао, 

відмови від щирого слідування природі, керуватися у своїх діях законами, 

зумовленими соціально-політичними міркуваннями, а не справжньою 

свободою людини. 

Ідеалізуючи природне існування людини, адепти даосизму відкидали 

необхідність соціальних перетворень: «справжня людина у давнину не знала 

ані любові до життя, ані ненависті до смерті; вона не тішилась своїй появі на 

світ і зовсім не протестувала проти відходу з життя; байдуже залишала цей 

світ і байдуже приходила в нього, і це все. Вона не забувала того, що було 

для неї началом, і не дошукувалася до того, в чому полягав її кінець. 

Отримуючи життя, раділа йому; забуваючи про смерть, поверталася у 

небуття». Через те що у світі є проявами Дао, метою життя людини є 

пізнання та слідування закону Де. Дао само відплачує людині за дотримання 

або відхід від своєї природної сутності. Тому ідеальним в даосизмі є те, що 

дозволяє реалізуватися загальному, універсальному, надає можливість 

наблизитися до трансцендентально-містичної сутності світу. 

Будь-які спроби людей реорганізувати суспільство на розумних засадах 

критикуються даосами як зайві та безплідні. Відірваний від Дао розум веде 

людину до індивідуалізації, розриву з Де, таким чином, породжує небезпеку 

дисгармонії світу та внутрішніх протиріч в людині. «Коли відмовилися від 

великого Дао, – повчав Лао-цзи, – з’явилися «людяність» і 

«справедливість»». Він не бачить користі від участі в суспільно-політичному 

житті, як від плинного та такого, що затьмарює єство людини. Така позиція 

знайшла своє втілення в даоському концепті недіяння (у-вей, 无为) [Цит. за: 

39]. 

Апогеєм еволюції уявлень про справедливість як відплату можна 

вважати таліон (від лат. talion – помста). У вигляді таліону архаїчна етика 

фіксувало принцип, за яким у разі нанесення якоїсь шкоди винуватцю треба 
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було завдати співмірну шкоду. У давніх іудеїв таліон отримав свій вираз у 

формулі, що увійшла в Тору, а згодом – і у Біблію: «око за око, зуб за зуб». 

Моральні вимоги відплати згодом перекочували до звичаєвого права, а 

з появою перших писаних законів були зафіксовані в цих кодексах. 

Наприклад, у Месопотамії, у Законах Хаммураппі (XVIII ст. до н. е.) була 

присутня стаття 196, яка проголошувала, що необхідно лишити ока ту 

людину, яка вибила око іншій; а також стаття 200, у якій ішлося про те, що 

людині, яка вибила зуб у іншої людини, належить вибити зуб. Характерно, 

що таліон застосовувався не до всіх, а лише до рівних у правовому 

відношенні осіб.  

Подібні уявлення збереглися й у інших народів, зокрема, у римлян. У 

Законах Дванадцяті таблиць (V ст. до н.е.) зустрічаємо таке формулювання: 

«Якщо заподіє членоушкодження і не помириться з потерпілим, то йде і йому 

самому заподіють теж саме». Водночас цей кодекс передбачав можливість 

сплати грошових штрафів замість застосування таліону. За зламану і 

розчавлену кістку вільній людині належало сплатити 300 асів, за таке ж 

каліцтво рабу – 150 асів [25, c. 247]. Таліон застосовувався, якщо сторони не 

досягали мирової угоди («Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto»). 

Як пише М. Тофтул, «тогочасним людям імпонував принцип 

відплатної справедливості, тому він користувався неабиякою популярністю в 

давнину, а для деяких людей він здається правильним і до цих пір… Це була 

універсальна формула еквівалентної відплати: «Життя за життя, око за око, 

руку за руку, збиток за збиток»… Універсальність таліону виявилася в його 

здатності регулювати і ворожі, і дружні стосунки. І в тих, і в інших він 

виявляв себе як цивілізоване начало, оскільки навіть у ситуаціях жорстокої 

ворожнечі і кровної помсти споруджував нормативно-обмежувальний бар’єр 

на шляху вседозволеності» [45, с. 353]. На його думку, правило таліону 

первісних людей набагато гуманніше та справедливіше за численні теперішні 

конфлікти, коли людей позбавляють життя за незначні образи. 
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Тлумачення справедливості як відплати було розповсюдженим також у 

Східному Середземномор’ї – у давніх еллінів. Для позначення регулятивів 

людських стосунків у давньогрецькій мові вживалися слова θέμις і δίκη. 

Водночас перше стосувалося відносин в межах роду, а друге – відносин між 

самими родами. Слово θέμις (закладати, встановлювати) позначало своєрідну 

неперсоніфіковану сакральну силу, якій однаково були підпорядковані як 

смертні (люди), так і безсмертні (боги). Е. Бенвеніст пише, що «в епосі thémis 

відноситься до встановлення, який приписував права і обов’язки кожного за 

авторитету глави роду génos (γένος), чи то в повсякденному житті, у межах 

будинку, чи то у виняткових обставинах: заручини, весілля, війна. Thémis є 

атрибутом басилея, зазначеного божественним походженням, а множина 

thémistes (θέμιστες) вказує на сукупність його приписів, зведення законів, що 

йдуть від бога, – неписане право, збірка афоризмів, заборон, переданих 

оракулами, що закріплюють у свідомості судді (в роді він – глава сімейства) 

ту поведінку, якої слід дотримуватися кожного разу, коли йдеться про 

порядок в роду» [6, с. 301]. 

З іншого боку, слово δίκη (говорити, вказувати) позначало норми, які 

розповсюджувалися на соціальні стосунки поза межами родинних утворень. 

Вони мали не сакральне, а суто людське, земне походження, наприклад, були 

результатом домовленостей, консенсусу. Саме від цього коріння походить 

ланка понять: dikaiosyne (справедливість, як внутрішня властивість людини, 

риса характеру), to dikaion (судити, творити правосуддя), ho dikaios 

(справедливий), dike (правда-вирок, справедливість, право). «Встановлювати 

справедливість – не означає здійснювати інтелектуальну операцію, що 

викликає роздуми або суперечки. Повідомляються формули, які підходять до 

конкретних ситуацій, і роль судді <полягає> в тому, щоб володіти ними і 

застосовувати їх» [6, с. 304]. В архаїчному суспільстві такі формули δίκη 

ґрунтувалися на уявленнях про загальносвітовий порядок, але з часом вони 
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все більше відривалися від космічного начала та набували самодостатнього 

характеру, детермінованого суто соціальними відносинами. 

Поняття δίκη знаходимо в «Іліаді» та «Одіссеї». Гомер використовує 

його, зокрема, для опису «звичаїв старців, які вмиються, наситяться та сплять 

у м’яких постелях», «звичаїв женихів приносити нареченій багаті дари», 

«звичаї» богів, царів, рабів тощо, або долі людей «бути спаленими після 

смерті» [50, с. 32-33]. Порушення δίκη Агамемноном обумовило рішення 

Ахілла не брати участь у битві; порушення δίκη женихами Пенелопи 

призвело до того, що Афіна допомагла Одіссею в їх знищенні. Взагалі, в 

епосі Гомера δίκη ще зберігає своє початкове значення космічного порядку, 

за словами Е. Макінтайра, порядку внеморального, такого, що знаходиться 

поза сферою морального виправдання або критики, і водночас такого, що 

володіє безумовним авторитетом. «Там порядок, за яким править цар (за 

припущенням, недосконало), є частиною ширшого порядку, за якими 

правлять боги і особливо Зевс (за припущенням, недосконало)» [23, с. 201]. І 

навіть випадковості земного життя пояснювалися примхами Долі, уособленої 

в образі Мойр або Парок. Покарання винних здійснювалося ними за 

допомогою Ерінній – жорстоких духів помсти, які безжально знищували тих, 

хто скоїв злочин, тобто знов-таки порушив наявний світовий Порядок. У 

такий спосіб об’єднуються сюжети порядку і помсти-відплати. 

«Починаючи з VII ст. до н. е., – пише О. Помніков, – роль 

справедливості в релігійно-міфологічних поглядах античного суспільства 

істотно зростає. Богиня справедливості Діке поступово «висувається на 

перший план» у пантеоні олімпійських богів і, по суті, переймає низку 

функцій Мойр та Ерінній, постаючи як «суверенна космічна сила, яка 

контролює хід подій у світі». На відміну від міфологеми Долі, якій була 

властива ірраціоналістсько-індетерміністська тенденція… Діке… уособлює 

«принцип справедливості, слідувати якому належало не тільки через 

зовнішній авторитет» богині, «і не тільки тому, що нехтування 
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справедливості тягне відплату», а й тому, що вона «заслуговує на те, щоб 

дотримуватися її заради неї самої»…» [36]. Вже в політичній діяльності 

Солона справедливість виступає як один з головних конституюючих 

принципів права й одного з найважливіших принципів регулювання 

суспільних відносин з погляду їх відповідності моральним ідеалам. 

Погоджуючись з автором в оцінці загальної тенденції еволюції 

архаїчних уявлень про справедливість, додамо лише, що у давньогрецькій 

міфології, зокрема у Гесіода, згадувалася не одна Діке, а й інші богині 

справедливості: Адрастея (Ἀδράστεια), Немезіда (Νέμεσις), Астрею (Ἀστραῖα). 

Особливе місце серед них належить титаніді Феміді (Θέμις), доньці Урана і 

Геї, другій дружині Зевса і матері трьох Ор: Евномії (відповідала за 

політичний порядок), Діке (слідкувала за дотриманням правових норм) та 

Ейрени (підтримувала загальний добробут людей). У римлян Феміду 

називали Юстицією. Саме Феміда з пов’язкою на очах, терезами і мечем в 

руках є символом правосуддя, а суддів інколи називають «слугами Феміди». 

З огляду на те, що в міфологічних уявленнях стародавніх греків 

Немезіда, Адрастея, Астрея і Діке подавалися як доньки Зевса і Феміди, їх 

слід розглядати не як окремі сутності, а швидше як іпостасі того самого сенсу 

– справедливості. Усі названі богині символізували міць і незворотність 

універсального космічного Порядку, порушення якого обов’язково веде до 

розплати і покарання. Порядок був фундаментальним принципом, якому 

підпорядковувалися світобудова, рух світил, зміна пір року і самих років, 

стосунки між богами та людьми. Усе, що стосувалося людини або світу, 

знаходилося під владою цього Порядку [6, с. 299]. 

До розуміння справедливості як відплати, є дотичною концепція 

«справедливості як гармонії», що розроблялася давньогрецькими 

мислителями досократичного періоду. Світ, організований розумним чином, 

тяжів до початкової гармонії, і будь-які відхилення від неї розглядалися як 

загроза світобудові, а справедливість – як прагнення відтворити ідеальний 
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стан речей. Таке розуміння справедливості ґрунтувалося на уявленні про 

закономірний – завдяки Логосу – характер розвитку Космосу. «Ідея як 

космічної, так і людської справедливості, – зазначає Бертран Расел у своїй 

«Історії західної філософії», – відіграє таку роль у грецькій релігії та 

філософії, яку нелегко повністю зрозуміти нашому сучасникові. Дійсно, саме 

наше слово «справедливість» не відображає її значення, але важко знайти 

будь-яке інше слово, якому б можна було віддати перевагу. Мабуть, 

Анаксимандр висловлює таку думку: вода, вогонь і земля повинні 

знаходитися у світі в певній пропорції, але кожен елемент (що розуміється як 

Бог) вічно прагне розширити свої володіння. Проте є певна необхідність, або 

природний закон, який постійно відновлює рівновагу. Там, де був наприклад 

вогонь, залишається попіл, тобто земля. Це поняття справедливості – не 

переступати встановлених від віку кордонів – було одним з найглибших 

грецьких переконань. Як і люди, боги підпорядковані справедливості, але ця 

вища сила сама не була персоніфікованою, не була якимось вищим Богом» 

[40, с. 59]. 

Космічний Порядок був також релігійною і моральною основою всього 

суспільства, він забезпечував гармонію відносин, без якої світ поринув би в 

хаос. До речі, слово «гармонія» походить від давнього індоєвропейського 

кореня «ар», який вказував на зв’язок чи сполучення чогось із чим-небудь. 

Іменник ἁρμονία є похідним від дієслова ἁρμόζω (harmozo) – «з’єднувати». Не 

випадково богиня Гармонія була донькою бога війни Ареса та богині любові 

Афродіти. У такий символічний спосіб елліни підкреслювали значення 

гармонії-справедливості, яка має відновити баланс між війною і миром. 

Таким чином, гармонія вказувала на внутрішню і зовнішню узгодженість 

речей, на цільність змісту і форми, на єдність протилежностей, на кількісну 

співмірність. 

Як відомо, одними з перших, хто намагався усвідомити філософський 

сенс гармонії, були піфагорійці. Вони вважали, що в основі Всесвіту лежать 
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натуральні числа, і намагалися за допомогою останніх віднайти приховані 

підстави світобудови. Коли ж були виявлені нескінченні неперіодичні дроби, 

що згодом отримали назву ірраціональних чисел, зародилися сумніви в 

гармонійному стані цього світу. Це, мабуть, була перша в історії науки 

світоглядна криза, викликана новими відкриттями. Піфагорійці навіть 

намагалися утримати ірраціональні числа в таємниці. Але Гіппас із 

Метапонту розкрив її. Під час подорожі Гіппаса морем налетів шторм, і 

корабель затонув. Математик загинув, а піфагорійці проголосили це 

«покаранням богів». Наведений приклад демонструє, як негативно були 

розцінені суспільством прагнення зруйнувати пануючі уявлення про 

гармонію світу, і, навпаки, як «відтворення» цієї гармонії (шляхом смерті 

вченого) було розцінено як відновлення справедливості [11, с. 15]. 

Отже, ідея справедливості поступово трансформується від органічної 

складової міфологеми космічного Порядку до самостійного принципу 

регуляції суспільних відносин. Через розпад міфологічного синкретизму 

підсилюється диференціація духовної сфери, унаслідок чого суспільство 

постає як самодостатня сутність, автономна відносно законів фізики. Звісно, 

процес цей не був односпрямованим і швидкоплинним, але загальна 

тенденція помітна: розуміння справедливості, як відплати чи гармонії, 

повільно змінюється на тлумачення справедливості, як рівності і, суто 

людської, чесноти. 

Тут ми вже маємо розрізнення значень поняття справедливості на 

розподільчу та зрівняльну. Згідно з першим значенням справедливим 

вважався поділ загального блага (ресурсів) пропорційно внеску кожного 

члена суспільства, друге значення орієнтує нас на однакові, рівні права 

особи, незалежно від її внеску в загальну справу. Проте в обох випадках 

концепт справедливості прив’язується вже до соціуму, а не до зірок чи 

планет. 
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Достатньо розвинуті соціально-етичні вчення Стародавнього Китаю 

неодмінно містили аналоги цього концепту. У конфуціанстві справедливість 

розглядається як чеснота, тобто властивість, притаманна людині. Конфуцій 

описав стан досконалої людини – «цзюн-цзи», який містив п’ять «шляхетних 

ознак»: «жень» (гуманність), «і» (обов’язок), «лі» (норми поведінки, ритуал), 

«чжи» (знання), «сінь» (вірність). Зі свого боку, «жень» включала такі 

чесноти, як скромність, справедливість, стриманість, гідність, 

безкорисливість, любов до людей. 

Конфуціанська чеснота справедливості передбачала врахування 

наявної соціальної нерівності. Соціум поділяється на верхи і низи, тобто на 

тих, хто керує, і тих, хто виконує накази. Згідно з принципом «виправлення 

імен» кожна людина має відповідати своєму призначенню: хлібороб має бути 

хліборобом, чиновник – чиновником, раб – рабом. Кожна соціальна група 

мусить дотримуватись визначених для неї норм поведінки («лі»). 

Державними справами мають займатись мудреці, які є добре освічені, 

шляхетні, самовимогливі, законослухняні. Чиновник, який виявив бажання 

підвищити свій соціальний статус і зробити кар’єру, мав постійно 

вдосконалюватися, опановувати свої пристрасті, дотримуватися ритуалів, 

словом, довести, що відповідає своєму імені та гідний більшого. Прості 

люди, навпаки, не можуть займатися управлінням державою. 

Якщо «цзюн-цзи», на думку Конфуція, може вдосконалювати свої 

чесноти шляхом освіти, то простолюдина спонукає до самовдосконалення 

винятково страх покарання. Тільки шляхетна людина здатна підпорядкувати 

власні помисли і бажання інтересам всієї держави й узгодити свою діяльність 

із велінням Неба та думкою великих мудреців. Такий порядок є вічним і 

незмінним. 

У розумінні Конфуцієм справедливості як чесноти трапляються 

рецепції тлумачень «справедливості як гармонії» та «справедливості як 

відплати». «Чи правильно кажуть, що за зло треба платити злом»? – запитує 
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учень Конфуція, на що той відповідає: «А чим же тоді платити за добро? За 

зло треба платити по справедливості, а за добро – добром». 

Необхідною умовою гармонічного соціального порядку Конфуцій 

вважав підкорення старшим, які є авторитетом для молодших. Він наполягав, 

що сім’я тримається на культі предків, як живих, так і померлих. Цей культ, а 

також принцип сяо (синівської пошани) були реальними етичними засобами 

підтримання справедливості. Інтереси сім’ї завжди мусять підноситись над 

особистими бажаннями окремих її членів. Відповідно, і в державі сини-

піддані мали шанувати батька-правителя. Подібний патерналізм знайшов 

своє втілення у вислові Конфуція про те, що «держава – це велика сім’я, а 

сім’я – це мала держава». Принцип «сяо» підносився до рівня 

загальнодержавної етики. 

Ототожнення справедливості з людськими якостями притаманне й 

античній традиції, зокрема, представникам Афінської школи – софістам, 

Сократу, Платону, Арістотелю. 

Сократ повчав, що справедливість – це стрижень, навколо якого має 

обертатися життя людини. Без доброчесних вчинків життя втрачає сенс. 

Сократу приписують (з огляду на відсутність письмової спадщини) вчення 

про моральні чесноти (дав.-гр. ἀρετή («арете») [21], яке далі знайде розвиток 

у Платона та його послідовників. На думку Арістотеля, «…Сократ 

досліджував моральні чесноти і першим намагався подати їх як загальні 

визначення (з тих, хто міркував про природу, лише Демокрит трохи 

торкнувся цього й певним чином надав визначення теплого і холодного; а 

піфагорійці, на жаль, зробили для цього зовсім небагато, визначення вони 

зводили до чисел, вказуючи, наприклад, що таке нагода, чи справедливість, 

чи шлюб). …Дві речі можна слушно приписувати Сократові – докази через 

наведення і спільні визначення: те й інше стосується початку 

знання» [3, XIII, 4]. При цьому дотримуватися чеснот, наголошував Сократ, 

означало мати знання про них. Так, основними чеснотами є розумність, 
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поміркованість, сміливість та справедливість. Справедливість, на думку 

Сократа, полягає в дотриманні людиною мудрості, істинного знання, порядку 

речей, слідування космічним законам. Справедливість абсолютно необхідна 

для окремої людини як чеснота, але вона також лежить в основі побудови 

справедливої держави. 

Платон, завдяки якому ми, власне кажучи, маємо більшість інформації 

про погляди Сократа, робить останнього неодмінним учасником своїх 

філософських діалогів. «У багатьох ранніх діалогах Платона, – пише 

Е. Макінтайр, – Сократ запитує одного чи декількох афінян про природу 

певних чеснот – сміливості в «Лахеті», благочестя в «Евтифроні», 

справедливості в «Державі І» – таким чином, щоб спонукати іншого 

усвідомити власну непослідовність. Перший-ліпший сучасний читач може 

легко припустити спершу, що Платон протиставляє суворості Сократа 

безтурботність звичайного афінянина; але коли модель повторюється знову й 

знову, напрошується інша інтерпретація, а саме, що Платон вказує на 

загальний стан непослідовності у використанні оціночної мови в афінській 

культурі» [23, c. 196]. Отже, ми бачимо, що у V ст. до н. е. в античній 

культурі вже сформувався певний лексикон для позначення людських 

чеснот: дружба, хоробрість, стриманість, мудрість, справедливість тощо. 

Остання, зокрема, є темою розмови в діалозі «Горгій». Його герой, 

дехто Каллікл, молодий аристократ, опонує Сократу з приводу того, що саме 

вважається справедливим. «…Звичай оголошує несправедливим і ганебним 

прагнення піднятися над натовпом, – стверджує він, на століття 

випереджаючи Ніцше, – і це зветься у людей несправедливістю. Але сама 

природа, я думаю, проголошує, що це справедливо – коли кращий вище 

гіршого і сильний вище слабкого. Що це так, видно в усьому і всюди і у 

тварин, і у людей…, видно, що ознака справедливості така: сильний панує 

над слабким і стоїть вище слабкого. За яким правом Ксеркс рушив походом 

на Грецію, а його батько – на скіфів? (Таких прикладів можна навести 
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безліч!) Подібні люди, думаю я, діють у згоді з самою природою права і – 

клянуся Зевсом! – у згоді з законом самої природи, хоча він може і не 

збігатися з тим законом, який встановлюємо ми і за яким намагаємося 

виліпити найкращих і рішучих серед нас. Ми беремо їх в дитинстві, немов 

левенят, і приручаємо заклинаннями і ворожбою, переконуючи, що всі 

повинні бути рівними і що саме це прекрасно і справедливо. Але якщо 

з’явиться людина, досить обдарована природою, щоб розбити і скинути з 

себе все кайдани, я впевнений: вона звільниться, вона втопче в бруд наші 

писання, …і все противні природі закони, і, відродившись, з’явиться перед 

нами владикою, колишній наш раб, – ось тоді-то і просяє справедливість 

природи!» [33, с. 483]. 

Відповідаючи Калліклу, Сократ мусить навести переконливі 

аргументи, які б зруйнували тезу про природну зумовленість права сильного. 

Він заперечує, що сила є благом, – у такому б разі благом би були вбивці та 

заколотники. На них, як і на тиранів, чекає після смерті страшна відплата: їх 

душі потрапляють в Тартар, де приречені на вічні страждання. Тому краще 

терпіти несправедливість від інших, ніж коїти її самому. Цей аргумент 

дозволяє Сократу зробити висновок, що несправедливість гірше смерті, яка є 

роздільним існуванням душі і тіла. Діалог закінчується патетичним закликом: 

«давай і жити, і вмирати, утверджуючись у справедливості та у всякій іншій 

чесноти. Будемо слідувати самі цьому… і покличемо за собою інших, але не 

прислухатимося до тієї думки, до якої схилився ти і схиляєш мене: вона 

нічого не варта, Каллікл» [33, с. 527]. 

Тему справедливості Платон продовжує в «Державі», яку Е. Макінтайр 

прирівнював до драматичних поем. «Хіба є для розумної людини що-небудь 

приємніше, ніж можливість частіше розмовляти про такий предмет як 

справедливість?» – риторично запитував мислитель. Намагаючись виявити 

ґенезу справедливості та визначити її основні характеристики, Платон вказує, 

що є два рівні справедливості: перша надана богами і природою, друга 



36 

 

встановлюється самими людьми у вигляді звичаїв та законів. Якщо 

керуватися божественною і природною справедливістю, то виходить, що 

сама природа начебто визначає як справедливу ситуацію, коли кращий вище 

гіршого та сильний вище слабкого. Проте в суспільному житті люди 

встановлюють закони і звичаї, що інколи можуть суперечити законам 

природи, але люди повинні їх дотримуватися, адже без цього неможливе 

існування суспільства. Таким чином, хоча природа і боги мають певне 

значення для ґенези справедливості, але головним при з’ясуванні її суті та 

ознак є реальні умови життя людей. Справедливе суспільство, за Платоном – 

це суспільство, у якому кожна людина повною мірою реалізує можливості, 

надані їй від природи. 

Архаїчні уявлення про справедливість як відплату, навіть помсту, 

піддаються в «Державі» критиці: «…якщо хтось каже, що віддавати кожному 

належне – справедливо, і при цьому матиме на думці, що справедливий муж 

завдає ворогам шкоди, а друзям допомагає, то той, хто так стверджує, зовсім 

не мудрець, тому що він каже неправду, адже для нас уже зрозуміло, що 

справедливо нікому ні в чому не шкодити» [34, І, 17]. Тобто людина не 

повинна брати на себе функції богів та самій творити суд над ворогами. 

З іншого боку, Платон підкреслює, що справедливість або 

несправедливість початково притаманні державі, вони визначають форму 

правління. «А кожна влада встановлює закони для своєї вигоди: демократія – 

демократичні, тиранія – тиранічні й так само інші. А встановивши їх, 

оголошує для підлеглих, що вони, ті закони, справедливі. Це вигідно для 

властей, а того, хто порушує їх, вони карають як такого, що поводиться 

протизаконно й несправедливо. Тобто… у всіх державах справедливим 

вважають те, що вигідне для чинної влади» [34, І, 21]. Як бачимо, 

справедливість (або несправедливість) безпосередньо пов’язана з державним 

устроєм, розбудовою держави та структурою суспільства, адже в античний 

період уособлені полісом держава і суспільство були неподільними. 
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Розмірковуючи про сутність справедливості, Платон не оминає 

реальних соціальних протиріч, вкладаючи в уста Фрасимаха закиди Сократу: 

«І ти настільки далекий від того, що стосується «справедливого», 

«справедливості», «несправедливого», «несправедливості», що навіть не 

знаєш, що справедливість і справедливе – це, по суті, чуже благо, вигідне для 

сильнішого й можновладця, а для підневільних і прислуговувачів – шкода, 

тоді як несправедливість – якраз навпаки, вона владарює над справді 

добродушними і тому справедливими людьми. Підлеглі ж виконують усе, що 

вигідне для того, хто має силу, отож, прислуговуючи йому, вони сприяють 

його процвітанню, а своєму власному – анітрохи. Проте, о найнаївніший 

Сократе, варто звернути увагу ще ось на що: справедливий муж у всіх 

відношеннях програє несправедливому» [34, І, 26]. Наведені аргументи не 

переконують Сократа, його позиція незворотня, і він її доводить наприкінці 

діалогу, закликаючи «і жити, і вмирати, утверджуючись в справедливості і у 

всякій іншій чесноті», оскільки «цей шлях в житті – найкращий». 

Водночас авторитетні дослідники творчості Платона вказують, що не 

слід ототожнювати інтерпретацію філософом справедливості із сьогоденним 

її розуміння. Для нього вона насамперед означає баланс між основними 

чеснотами, такими як σωφροσύνη (стриманість, здатність сприйняти 

обмеження, висунені розумом), ἀνδρεία (сміливість, здатність відповісти на 

виклик небезпеки так, як наказує розум), σοφία (мудрість, або сам розум, 

дисциплінований математичними і діалектичними дослідженнями, здатний 

розпізнати, що є справедливість як така, що є краса як така). «Ці три чесноти 

можуть виявитися тільки тоді, коли виявлена і четверта – чеснота dikaiosune, 

оскільки dikaiosune, яка, згідно з Платоном, дуже відрізняється від наших 

сучасних концепцій справедливості, хоча «справедливість» – переклад, який 

використовується майже усіма перекладачами Платона, – це ніщо інше, як 

чеснота розподілу між частинами душі окремих функцій» [34, с. 211]. 
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У третій книзі «Держави» Платон наводить таку дефініцію: 

«справедливість – це умиротвореність душі в самій собі і впорядкованість 

частин душі як одна щодо іншої, так і в цілому; здатність підпорядковуватися 

в житті закону; властивість, завдяки якій той, хто нею володіє, перевагу надає 

тому, що здається йому справедливим; розподільча здатність, що виділяє 

кожному своє по достоїнству; рівність в співжитті; здатність коритися 

правильним законам» [34, IIІ]. 

Ідеальною, на думку Платона, є держава, яка дотримується 

справедливості, тобто встановлюється такий порядок суспільства, де кожний 

клас займається своєю справою. Як акт несправедливості розцінює Платон 

спроби окремих осіб перейти з одного класу до іншого. На його думку, 

справедливістю вважається те, що слугує інтересам держави, а саме: 

1) принцип природних привілеїв; 2) загальний принцип холізму чи 

колективізму; 3) принцип збереження стабільності держави. 

Отже, головним критерієм ідеальної держави є захист інтересів 

держави: все, що сприяє могутності держави, є благо і справедливість. Все, 

що загрожує державі, Платон характеризує як несправедливість. Він бореться 

проти будь-якого егалітаризму й обґрунтовує колективістську теорію 

справедливості, що є основою розбудови тоталітарної держави. Правитель-

мудрець від народження наділений здатністю розуміти, що таке 

справедливість і як її досягти. Тому він має діяти у відповідності до своїх 

знань на користь всього полісу, допомагаючи звичайній людині знайти своє 

місце в соціальній ієрархії та зрозуміти своє дійсне призначення. 

Пізніше у «Законах» Платон повертається до розгляду справедливості 

не лише в етичному, а й в інструменталістському контексті. Він намагається 

з’ясувати – які саме соціальні структури утворюються, якщо справедливість 

стає в руках еліти інструментом реалізації її уявлення про моральний ідеал? 

Судова влада прямо спирається на принципи такого ідеалу; діяльність 

вчителів, поетів і музикантів підлягає цензурі; неслухів, що переступили 
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«моральний» закон, піддають вигнанню. Що стосується рабів, то їм 

покладені свої закони: «Потрібно карати рабів справедливо і не принижувати 

їх, як вільних людей, умовляннями» [35, c. 56]. 

Загалом, Платонівська концепція справедливості як чесноти виявилася 

настільки переконливою, що її знов і знов відтворювали в різних 

формулюваннях в наступні періоди історії. Природньо, що її вплив є 

відчутним й у творчості молодшого сучасника й учня Платона – Арістотеля 

із Стагіра. 

Арістотель розробляє розгалужену й досить складну для свого часу 

типологію і структуру справедливості. Він розрізняє всезагальну 

справедливість, яка породжується самою природою, та суспільну (або 

громадську) справедливість, яка є результатом людської діяльності. При 

цьому природня справедливість залишається вищою, ніж справедливість за 

законом. «Схоже, Арістотель хоче сказати, що природна і всезагальна 

справедливість повністю забороняє певні дії; але які покарання 

встановлюють за які порушення, у різних містах може варіюватися. Проте він 

так обережно порушив цю тему, що здається, ніби він чогось недоговорює. 

Тому доцільно поставити більш загальне запитання…: яким чином такі, як в 

Арістотеля, погляди на місце, що його посідають у людському житті чесноти, 

могли вимагати звернення до абсолютних заборон природної справедливості. 

І порушуючи це питання, слід пам’ятати про тверду впевненість Арістотеля в 

тому, що чесноти знаходять свій вияв не в житті окремої особи, а в житті 

міста, і що окрему особу можна розглядати лише як politikon zoon» [23, 

c. 225]. 

Соціальні витоки справедливості Арістотель пов’язує з виникненням і 

розвитком полісу, держави [56]. «Поняття справедливості, – пише він, – 

пов’язане з уявленням про державу, бо право, що служить мірилом 

справедливості, є регульованою нормою політичного 

спілкування» [5, 1253а, 35]. Соціальна справедливість безпосередньо 
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залежить від форми державного устрою. Справедливими формами правління 

Арістотель вважає царську владу, правління аристократії і политії. Вони 

справедливі, оскільки їхні головні завдання – служіння суспільству, 

досягнення загального блага, захист інтересів всіх громадян. Так, головною 

метою царської влади, за Арістотелем, є благо всіх громадян; правління 

аристократії (панування знаті) націлене на захист інтересів усіх громадян; 

політія (правління більшості) має на меті благополуччя всього 

суспільства [44, с. 44-51]. 

Соціальна або громадська справедливість також поділяється на два 

роди. Перший – це те, що відповідає закону, який існує в суспільстві. 

Особливість справедливості першого роду – бути справедливим по 

відношенню до самого себе. Фіксуючи цей рід справедливості, Арістотель 

фактично поєднує концепти «справедливості як відплати» (за законом) і 

справедливості як чесноти». Закони служать базовими регуляторами життя 

полісу, їх виконання громадянами є вищою, «досконалою» чеснотою. 

«Проте, – зазначає Е. Макінтайр, – існує й інший важливий зв’язок між 

чеснотами та законом, адже знати, як застосувати закон, може лише людина, 

якій притаманна чеснота справедливості. Бути справедливим означає давати 

кожному те, на що він заслуговує; існують дві соціальні передумови розвитку 

в громаді чесноти справедливості: наявність раціональних критеріїв оцінки 

заслуг та соціально закріпленої згоди громади щодо того, якими є ці 

критерії» [23, c. 225]. 

Другий рід справедливості передбачає прояв справедливості щодо 

іншої людини, тобто йдеться про соціальний вияв справедливості, яка лежить 

в основі взаємин між людьми. «Ми стаємо справедливими людьми, 

здійснюючи праведні вчинки». 

Окрім того, Арістотель виокремлює корегуючу (або комутативну) 

справедливість, спрямовану на збереження громадського порядку і 

загального добробуту, та дистрибутивну, пов’язану з розподілом, – це 
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принцип, згідно з яким кожна людина повинна мати належну йому частку 

ресурсів. Тут Арістотелем задіюється концепт «справедливості як рівності». 

«Справедливе по відношенню до іншого, – пише Арістотель у «Великій 

етиці», – є, власне кажучи, рівність. Справді, несправедливе – це нерівне: 

коли людей наділяють хорошими речами більше, а поганими менше, то тут 

має місце нерівність, і прийнято думати, що таким шляхом здійснюють 

несправедливість і піддаються їй. Отже, якщо несправедливість зводиться до 

нерівності, то очевидно, що справедливість і справедливе полягають в 

рівності зобов’язань» [2, 1193в, 20]. 

У контексті рівності у відносинах між людьми можна згадати й 

розуміння Арістотелем дружби. Стагірит намагається осмислити 

взаємозв’язок таких чеснот, як дружба і справедливість, віддаючи перевагу 

першій, адже дружба втілює спільне усвідомлення блага та спільне 

прагнення до нього. «Законодавці, – пише він, – вважають дружбу більш 

важливою метою, ніж справедливість», бо якщо справедливість полягає у 

винагороді заслуг і покаранні порушень у вже створеній спільноті, то дружба 

необхідна для побудови цієї спільноти – громади полісу, родини 

тощо [23, c. 222]. 

На думку О. Помнікова, арістотелівський і платонівський дискурси 

справедливості репрезентують, відповідно, «тенденцію міри» та «тенденцію 

закону». «Зміст категорії справедливості корелює з розумінням природи 

істини, зокрема, відкрите, конкретно-емпіричне розуміння природи істини 

Арістотелем визначає можливість розвитку й трансформації принципів 

справедливості в динамічному суспільстві, тоді як трансцендентне розуміння 

істини, обґрунтоване Платоном, проявляє тяжіння до абстрактних та 

незмінних моделей справедливості, характерних для «закритих» 

суспільств» [37, с. 47]. 

В епоху еллінізму політико-правова забарвленість концепту 

«справедливість» поступається етичній. Стоїки, скептики, епікурейці, кініки, 
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неоплатоніки, кіренаїки тощо зробили свій оригінальний внесок у скарбницю 

філософської спадщини. Щодо концепту «справедливість», то найбільшої 

розробки він отримав у Епікура та стоїків. 

Епікур вважає, що справедливість «сама по собі не є чимось», вона 

з’являється там і тоді, де і коли люди починають взаємодіяти між собою. Для 

поглиблення цієї взаємодії та підтримки відносин, що виникають внаслідок 

цього, люди укладають між собою договір про певні правила співіснування, 

які, зрештою, ґрунтуються на принципі «не нашкодити і не терпіти шкоди». 

Епікур тлумачить справедливість як продукт природного розвитку, але 

фактично йдеться про соціальні відносини. Мислитель підкреслює 

обумовленість справедливості мінливими обставинами, зокрема, він вважає, 

що якщо дії, визнані справедливими в одних умовах, при зміні цих умов не 

відповідатимуть природним уявленням про справедливість, то їх можна 

вважати несправедливими, і вони підлягають скасуванню. Так само, якщо 

при зміні обставин ті ж дії, які були визнані справедливими, виявилися 

некорисними, то треба вважати їх справедливими лише тоді, коли вони були 

корисними для взаємного спілкування громадян, але згодом, переставши 

бути корисними, вони можуть перетворитися на несправедливі [44, с. 49]. 

Стоїки відштовхувалися у своїх міркуваннях від тези про початково 

раціональний характер світобудови. Оскільки людина також є раціональною 

істотою, вона здатна осягнути закони Універсуму й наблизитися до ідеалу 

абсолютної й універсальної справедливості. Стоїчна філософія звернулася до 

розуму як критерію справедливих стосунків між людьми в сфері етики, 

політики і права, а її розуміння справедливості значно вплинуло на розвиток 

римського права. 

Феномен римського права набагато випередив свій час, бо ґрунтувався 

не на реальних економічних стосунках, а на уявленнях про належне з 

відчутним релігійно-міфологічним забарвленням [12]. Один з найвидатніших 

юристів того часу – Ульпіан – взагалі визначав юриспруденцію як науку про 
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справедливе і несправедливе, метою якої є забезпечення кожної людини її 

правами; він заявив, що рабство є людським винаходом, противним «закону 

природи». 

У контексті права розглядає справедливість Марк Туллій Цицерон. У 

праці «Про обов’язки» він зазначив, що досконалість досягається виключно 

розумом, і що щастя людини забезпечується дотриманням нею чотирьох 

чеснот: мудрості, мужності, поміркованості та справедливості. Державний 

діяч, наголошував Цицерон, має бути обізнаним з основами права. Без знання 

цих основ він не зможе бути справедливим. Справедливість розуміється 

Цицероном як вічний, незмінний та невід’ємний закон природи в цілому і 

людської природи зокрема.  

Порівнянно з високорозвинутими концепціями справедливості 

античного часу доба Середньовіччя навряд чи може похизуватися 

багатоманіттям і оригінальністю поглядів на справедливість. Християнська 

філософія з самого початку позиціонувала себе як опозиція язичницьким 

ученням. Безумовно, не можна заперечувати впливу на теологічні погляди 

неоплатонізму, стоїцизму, Сенеки, проте щодо розуміння справедливості ми 

спостерігаємо різкий контраст з попередньою традицією. 

Якщо в межах античного світогляду справедливість розумілась як 

прояв космічної гармонії, то християнство ототожнювало справедливість з 

Богом. Саме Бог є уособленням справедливості. «А хто ж, як не Ти, Господь 

наш, солодкий витік справедливості, Котрий кожному віддасть за його 

вчинки (Мф. 16, 27) і серця скорботного і смиренного не принизить (Пс. 50, 

19)» – читаємо у «Сповіді» Августина Блаженного [1]. Визнання 

всемогутності Бога християнськими мислителями передбачало також 

прийняття Божої волі та милості. Можна сказати, що у Середні віки 

формується концепція справедливості як прояву Божого промислу. Не 

випадково існував звичай вирішення суперечок між рицарями через двобої. 
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Уважалося, що Господь сам сотворить найсправедливіший суд і виявить 

переможця. 

Августин Блаженний надає системне викладення християнських 

поглядів на справедливість. Світ, на його думку, не може бути недобрим або 

несправедливим, оскільки не таким був задумок Бога, який його створив. У 

будь-якої речі в цьому світі присутня частка вищого Блага. Справедливість, 

наголошував Августин, це чеснота, яка «влита» в душу людині при акті 

творіння. Тому вона належить до «тварного» блага. 

Водночас не можна заперечувати наявність зла і несправедливості. 

Починаючи з гріхопадіння Адама та Єви і вигнання їх з Еденського Саду, 

кількість несправедливості у світі тільки зростає. Люди «жадають завдати 

шкоди, образивши іншого або заподіявши йому несправедливість. Ворог 

хоче помститися ворогові, грабує мандрівника, щоб поживитися на чужий 

рахунок; страшну людину вбивають, очікуючи від неї біди; бідняк – багатія, 

через заздрощі; людина успішна – суперника, зі страху, що та зрівняється з 

нею, або від засмучення, що вона вже їй дорівнює; є й такі, хто 

насолоджується чужою бідою, – прикладом служать глядачі на 

гладіаторських іграх, насмішники та знущальці. Усе це пагони гріха, які 

пишно розростаються від пристрасті бути першим…» [1, с. 50]. 

Прояви несправедливості пояснюються Августіном гріхами роду 

людського. У кожній людині, стверджував він, співіснують дві душі, які 

походять від двох ворожих субстанцій (Бога і диявола) та від двох 

протилежних начал (добра і зла). 

У межах розуміння «справедливості як промисла Божого» апеляція до 

справедливості розглядалася як черговий доказ існування Господа. У світі 

має бути справедливість, оскільки Бог відповідає за неї, «гарантує» її. З суто 

логічного погляду, між цими двома судженнями («має бути справедливість» і 

«Бог існує») немає зв’язку. Втім середньовічні мислителі пояснювали 

несправедливість помилками людського розуму, невірними інтерпретаціями 
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як тварного, так і вищого Блага. Обов’язок кожної людини полягає у 

подоланні в собі прагнень скоїти несправедливий вчинок, тобто согрішити. 

Якщо ж людина порушує цей обов’язок, вона зменшує кількість тварного 

блага, чим скорочує ступінь присутності Бога на Землі. Злочинець, який 

порушив Божі заповіді, знаходиться поза юрисдикцією Бога, тому покарання 

були набагато жорстокішими, ніж шкода, реально заподіяна злочинцем. 

Останній a priori вважається грішником, адже він відкриває шлях злу, Сатані. 

Цим пояснюється перевага репресивного права над реститутивним, 

спрямованим на відшкодування збитків. 

«Але чого варті проступки для Тебе, Який не може стати гірше? – 

запитує Августин Блаженний. – Які злочини можна зробити проти Тебе, 

Якому не можна пошкодити? Ти караєш людей за те, що вони роблять по 

відношенню до себе самих, бо навіть грішачи перед Тобою, вони є 

святотатцями перед душею своєю, псуючи і перекручуючи природу свою, 

яку Ти створив благовидною. Без міри користуючись дозволеним або горя 

протиприродним бажанням недозволеного, викриті в тому, що шаленіють 

проти Тебе в думках і в словах, вони йдуть проти рожна (Діян. 9, 5), 

порвавши з людським суспільством, вони зухвало радіють своїм замкнутим 

гурткам і розриву з людьми, залежачи від своїх уподобань і своєї 

неприязні» [1]. 

Отже, св. Августин балансує між визнанням справедливості та 

несправедливості, вважаючи, що абсолютна Справедливість у тварному світі 

неможлива, так само як і інші атрибути трансцендентного Бога – Істина та 

вище Благо. 

Наступний крок у розумінні справедливості робить Тома Аквінський, 

який відштовхується від амбівалентності Закону і Благодаті. Він розрізняє 

вічний закон (lex acterna), природний (lex naturalis), людський (lex humana), 

божественний закон (lex divina), одкровення. Якщо вічне право укладено в 

самому Бозі, то природне право є сукупністю правил вічного права, 



46 

 

віддзеркаленого в людській свідомості. Аквінат вважав, що людська 

поведінка підпорядкована дії природного закону. При цьому «природа» 

займає нижчі щаблі в ієрархії проявів буття, як, наприклад, глину, «порох», з 

яких Бог виліпив Адама. Людині слід намагатися переборювати в собі 

природні потяги, тваринні пристрасті, шукаючи свій шлях до Бога, а отже – й 

до справедливості. 

Коли природний закон перестає відповідати вищому божественному 

закону, він перестає бути законом як таким. Відповідне тлумачення 

справедливості слід винести за межі звичайного людського розуміння і 

зробити предметом особливої теологічної дисципліни. Свою «теорію 

справедливості» (юстицію) Аквінат визначає як «постійну волю знаходити 

для кожного своє право». Справедливість визначається як узгоджене з 

природним законом віддзеркалення божественності в людському розумі. 

Усвідомлення божественної справедливості, на думку Томи, є актом 

ірраціональним і здійснюється за допомогою інтуїції та пов’язаних з нею 

екстатичних станів. Водночас, багато в чому процес пізнання справедливості 

залежить від правильного тлумачення Святого Письма і вчення церкви. 

Отже, категорія справедливості в Аквіната остаточно відірвана від 

земної основи і проголошена такою, що освячена «божественним порядком». 

Принципи справедливості можуть бути реалізовані лише в теократичній 

державі, у якій світська влада є другорядною порівнянно з владою Церкви. 

Перебуваючи під впливом Арістотеля, Тома Аквінський займав помірковані 

позиції щодо питання про співвідношення світської і церковної влади. Він не 

бачив між ними особливого протиріччя і вважав, що розуміння 

справедливості в християнській державі буде перебувати в гармонії з 

законом, що диктується розумом. 

Загалом, у середньовічній філософії антична формула розгляду 

справедливості як блага набуває принципово іншого звучання. Як пише 

С. Черних, «не справедливість є благом, а благо є справедливістю, що 
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пояснюється доброю волею Бога… Наявні відмінності між jus naturale і jus 

gentium характерні повною мірою лише для Нового і Новітнього 

часу» [49, с. 130-133]. У середньовічній філософії цей поділ відсутній. 

Така диференціація починається, щонайменше, з культури Ренесансу, 

яка затверджує самоцінність людини. Ідеологи ренесансного гуманізму, з 

одного боку, відродили античні смисли і контексти, але з іншого – 

безпосередньо пов’язували справедливість з соціальними відносинами. 

Чисельні порушення соціальної справедливості викликали у них нищівну 

критику заведеного ладу, а також умоглядні проекти ідеального соціуму, у 

яких це порушення було б неможливим. У поглядах мислителів епохи 

Відродження і Реформації виросла систематично розроблена філософія 

справедливості та прав людини, яка радикально відрізнялася від теорій будь-

якого попереднього періоду. 

Нікколо Мак’явеллі продовжує античну традицію і вживає поняття 

справедливості в контексті людських чеснот. Він, зокрема, надає 

характеристику конкретним історичним постатям свого часу – героям своєї 

книги як «людям скромного життя, поборникам справедливості, ворогам 

жорстокості, людяним й добрим» [24, c. 468]. Тобто дотримання 

справедливості розглядається ним як індивідуальна властивість. 

Водночас у ренесансних мислителів значно підсилюється інтерес до 

«справедливості як рівності» – концепції, що також виникла в античності, але 

свого розквіту отримала за добу Ренесансу і Нового часу, особливо в епоху 

Просвітництва. 

У 1516 р. була опублікована книга англійського дипломата 

Томаса Мора «Дуже корисна, а також цікава воістину золота книжечка про 

найкращий устрій держави і про новий острів «Утопія»». У ній автор описує 

суспільний устрій, який через рівність всіх громадян перевершує всі інші 

держави світу. Томасом Мором принципово протиставлено два світи: світу 

дійсного, реального, гріховного і наповненого людськими стражданнями 
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протистоїть ідеальний, умоглядний, належний світу, де панують щастя та 

справедливість. Фундатор утопізму підкреслював, що хоч люди і є рівними 

від народження, реально ж у світі існують дві справедливості. Це, по-перше, 

справедливість для простого народу, яка «ходить пішки, повзає по землі, 

скута з усіх боків багатьма ланцюгами». По-друге, це справедливість для 

господаря, монарха. Вона є величнішою і вільнішою за першу, оскільки «їй 

все дозволено, окрім того, що не угодно їй самій». Засуджуючи свавілля 

монархів, Т. Мор вбачає в ньому коріння руйнування держави. Володар має 

думати не про придбання нових земель, а про благоустрій тих, якими вже 

володіє; не розоряти свій народ війнами, а піклуватися про благо підданих. 

Фактично Т. Мором розроблена схема нового справедливого 

суспільства, завдяки чому термін «Утопія» став назвою для цілого жанру 

соціально-політичних творів і навіть для відповідного (утопічного) стилю 

мислення. Здебільшого в утопічних романах справедливим суспільством 

вважається таке, де забезпечується ідеал рівності. 

У новоєвропейській соціальній філософії XVII ст. знайшли свого 

продовження започатковані в попередні часи тенденції критики 

авторитарного розуміння закону, права і справедливості. Але особливістю 

цієї епохи стало прагнення встановити за допомогою розуму універсальні 

принципи (аксіоми) моралі, політики і права. 

За методологічний взірець були взяті теореми та докази геометрії, що 

вважалися точними і загальними. Вражаючий швидкий розвиток 

природознавства, який суттєво впливав на розробку концепцій 

справедливості в цей період, призвів до того, що в соціальній філософії 

шукали універсальний метод, який би гарантував математичну точність і 

достовірність результатів досліджень. Наприклад, Рене Декарт намагався 

побудувати теорію пізнання і систему філософії за допомогою такого 

математичного методу. 
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Найсистематичніший вигляд мали доведення Барухом Спінозою 

аксіоматичної природи моральних і політичних принципів. Саме в його 

філософії стає очевидною помилковість ідеї дедукції принципів природного 

права за допомогою псевдоматематичного методу. Незважаючи на 

геометричну форму, якою Спіноза наділяє свою етичну систему, вочевидь, 

що вона виходить далеко за межі дедуктивного доказу в спробі звести 

моральну справедливість до природних законів, аналогічних законам 

природничих наук. Це була спроба раціоналізації дуже високого ґатунку, що 

нагадує ідею стоїків про універсальний характер розуму. Етика Спінози 

також мала вплив на філософію індивідуалізму, яка настільки радикально 

переосмислила поняття права і справедливості, що це стало справжньою 

інтелектуальною революцією в західному світогляді [52]. 

У Великій Британії найбільш значний вплив на розвиток філософських 

основ справедливості зробили Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Ґ’юм. 

Так, зокрема, Т. Гоббс був першим з мислителів Нового часу, який 

детально перераховує природні закони, властиві індивідам. Серед них – 

«закон справедливості». «Третій природний закон, – пише він, – 

справедливість. ...Люди повинні виконувати укладені ними угоди, без чого 

угоди не мають ніякого значення і є лише порожніми звуками, а раз при 

цьому залишається право всіх на все, то люди продовжують знаходиться у 

стані війни» [9, с. 359]. 

Але природна моральність не може перейти в актуальний стан 

унаслідок загальної недовіри людей один до одного. Індивіди, на думку 

Гоббса, готові визнати права інших, але не впевнені, що інші будуть так само 

визнавати їх права. Природний стан цих індивідів не може бути нічим іншим, 

як станом війни. «У такому стані.... немає суспільства, а, що найгірше, є 

вічний страх і постійна небезпека насильницької смерті, і життя людини 

самотнє, безпросвітне, тупе й короткочасне» [9, с. 36]. Ось чому єдиним 
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виходом з цієї патової ситуації є лише укладення суспільного договору і 

перехід від природного до державного (або громадянського) стану. 

Сенсуалістична етика Дж. Локка ґрунтувалася на запереченні 

вроджених моральних ідей. «Добром» називається те, що може заподіяти або 

збільшити задоволення, «злом» – те, що несе страждання. І те, і інше 

пізнається за допомогою досвіду. Вроджених принципів моралі не існує. Всі 

принципи моралі ототожнюються з різними знаками. Локк розрізняє три 

види знаків: природний (божий закон), громадянський закон і закон 

репутації. Відповідно до природного закон, всі дії поділяються на належні і 

гріховні; згідно з громадянським законом всі дії поділяються на невинні та 

винні; відповідно до закону репутації всі вони поділяються на чесноти й 

вади. Ці закони можуть не збігатися, у цьому разі слід керуватися вищими 

критеріями природного закону, який вимагає неухильного дотримання 

природних прав індивідів. Теорія Локка доводить, що справедливість зовсім 

не обов’язково тягне за собою егоїзм та навіть індивідуалізм. Навпаки, 

індивіди його ліберальної теорії, хоч і автономні, проте анітрохи не обмежені 

в можливостях удосконалення в самих піднесених чеснотах любові і 

благоденства. 

Д. Ґ’юм відхилив як теологічне, так і «договірне» розуміння 

справедливості; його погляди передбачають погляду сучасної прагматичної 

школи в юриспруденції. Він вважав, що правила і норми виникають в 

суспільстві для вирішення неминучого утилітарного завдання 

ненасильницького узгодження різноманітних інтересів. Справедливість 

початково спрямована на підтримка порядку і стабільності за допомогою 

цього балансу інтересів. Тому Ґ’юм визначає справедливість насамперед у 

термінах регулювання відносин власності. 

Висновок, який логічно випливає з його міркувань, полягає в тому, що 

ніякої особливої піднесеності, сили і шляхетності в справедливості немає і не 

може бути. Насправді, справедливість винайдена для компенсації слабкості 
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та обмеженості людської природи, для нейтралізації дефектів суспільного 

устрою, соціального життя. Вона є нічим іншим, як способом виправлення 

серйозних недоліків світу, інструментом підтримки і зміцнення моральних 

мотивів. 

У французькому Просвітництві справедливість набуває статуса 

соціального ідеалу, на досягнення якого має бути спрямований розвиток 

людства. Зокрема, Франсуа Вольтер вважав головним завданням 

Просвітництва затвердження в житті людей принципів розуму, 

справедливості й гуманності, Шарль Монтеск'є доводив залежність уявлень 

про справедливість від специфіки країни, її розмірів, клімату, рельєфу, 

релігії, яку сповідує її народ, моральних принципів, а Жан-Жак Руссо 

підкреслював, що єдиним справедливим правителем суспільства й сувереном 

є народ, який укладає з владою символічний суспільний договір. Для 

дотримання змісту цього договору та виявлення думки народу необхідно 

впровадити систему регулярних референдумов із всіх суспільно важливих 

питань. Ж.Ж. Руссо пов'язував справедливість із рівністю, яка, в свою чергу, 

може бути досягнута лише через майнову рівність [43].  

Отже, новоєвропейські мислителі розглядали справедливість у 

контексті різноманітних версій теорії природного права та суспільного 

договору. При цьому, майже у всіх соціально-філософських концепціях 

раннього Нового часу не вистачало чіткого розмежування справедливості як 

результату юридичної процедури і справедливості як виконання вимог 

вищого морального імперативу. Тому не дивно, що наприкінці ХVIII – на 

початку ХІХ ст. погляди названих авторів були доповнені, з одного боку, 

ідеями обґрунтування моральності як автономної сфери, відмінної не тільки 

від абстрактного права, але й від індивідуальної моралі, а з іншого – 

спробами трактування справедливості в аспекті емпіричної корисності 

окремої людини. Ці дві, на перший погляд, вкрай протилежні доктрини 

уособлювалися постатями Імануїла Канта та Джеремі Бентама. 
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У творчості І. Канта було підбито певний підсумок спроб визначитися з 

природою справедливості протягом попередніх трьох століть. У найбільш 

систематизованому вигляді його власні погляди викладені у відомій праці 

«Die Metaphysik der Sitten», де Кант вважає за доцільне відокремити 

моральну та правову справедливості. «Правовий стан – писав він, – це 

взаємовідношення між людьми, яка містить ті умови, за яких тільки будь-хто 

може користуватися (teilhaftig wergen) своїм правом, а формальний принцип 

можливості такого стану, що розглядається з погляду ідеї свободи, яка 

встановлює загальні закони, називається суспільною справедливістю» [15, с. 

224]. Протилежністю правовому стану є неправовий або природний стан 

(status naturalis). 

На думку Канта, справедливість не є підставою для апеляції до 

етичного обов’язку інших. Особа, яка вимагає чогось на підставі 

справедливості, спирається на своє право, проте їй не вистачає необхідних 

для судді умов, що дозволяли б вирішити, у якому обсязі та яким чином 

можна задовольнити ці вимоги. Про справедливість згадують частіше за все 

тоді, коли внаслідок особливих обставин чомусь не спрацьовують суто 

правові регулятори. «Домашній слуга, – наводить І. Кант приклад, що не 

втратив актуальності й за сучасних умов, – якому належне на кінець року 

платня виплачується в знецінених грошах, причому на них він не може 

придбати те, що міг би купити тоді, коли заключав контракт, не може при 

однаковій номінальній вартості, але різній реальній вартості грошей 

посилатися на своє право; він може закликати до справедливості (певного 

божества, голос якого не можна почути), оскільки в контракті з цього 

приводу нічого не було сказано, а суддя не може виносити рішення при 

невизначених умовах [договору]» [15, с. 144]. 

Парадоксально, але справедливість не є обов’язковою підставою для 

судді, що приймає рішення, виходячи з міркувань суворого права. До того ж: 

«найсуворіше право – це найбільша несправедливість» (summum ius summa 
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iniuria), але, на думку Канта, «на шляху права цьому злу нічим допомогти не 

можна, хоч воно і має відношення до правової вимоги, тому що 

справедливість належить лише до суду совісті (forum poli), а кожне правове 

питання повинне вирішуватися на підставі цивільного 

права (forum soli) [15, с. 144]. 

Із притаманною йому аналітичністю І. Кант поділяє справедливість на 

види. Це, по-перше, охоронна справедливість (iustitia tatrix); по-друге, 

«комутативна справедливість» (iustitia commutative), по-третє, розподільча 

справедливість (iustitia distributive). Нарешті, сам суд іменують 

справедливістю країни, і «питання про те, існує така чи ні, може бути 

найважливішим серед усіх правових справ» [15, с. 224]. 

Німецький мислитель вважав, що правова справедливість насаджується 

в суспільстві через примус. Тому, критикуючи суто правове розуміння ідеї 

справедливості, І. Кант повністю підпорядковує її етиці. Він надає моральне 

обґрунтування правовій системі та, спираючись на теорію суспільного 

договору, зазначає, що суд справедливості містить в собі протиріччя, вихід з 

якого мислитель вбачає у зверненні до справедливості моральної. Але 

виникає питання: чим тоді гарантується впровадження останньої? Кант 

стверджував, що людський розум є автономним і самодостатнім началом, яке 

не потребує інших джерел для осягнення законів природи чи Божественного 

розуму. Він сам визнавав той вплив, який відчув з боку філософії Д. Г’юма, 

але водночас висловлював певну стурбованість претензією теології та 

метафізики на знання сенсу справедливості, нібито отриманого ними з 

Божого промислу. Що розум каже людині, те, на думку Канта, повинно бути 

для неї законом. Універсальність імперативів розуму передбачає існування 

якогось надприродного їх джерела, бо будь-яке «джерело» такого роду є 

непізнаваним. Остаточна і універсальна природа законодавства розуму 

обґрунтовується тим, що заперечувати приписи людського розуму означає 

заперечувати саме існування і моральну природу людини. 
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Отже, справедливість, як вважав Кант, реалізується в такому 

суспільному ладі, де панує визнання наступного імперативу розуму: останнім 

критерієм вчинку є прийнятність принципу як універсального принципу, 

придатного для всього людства. Ніщо інше не може бути виправдане з 

погляду розуму. Вищий спосіб життя і думок, «...потрактований з погляду 

ідеалу людяності, буде у такому випадку для всіх людей в усі часи й у всіх 

світах наповнений разі справедливістю, якщо людина, як їй і належно, 

узгоджує з ним свій власний. Цей вищий спосіб думок буде, звичайно, 

завжди містити таку справедливість, якої ми не здатні досягнути, оскільки 

вона повинна втілюватися у життєвій поведінці, цілком і безпомилково 

відповідній вказаному способу думок» [16, с. 307]. Водночас справедливість 

є проявом обов’язку. Принципи моралі, на думку Канта, взагалі не 

потребують ніякого доказу: просто не слід робити нічого, що може виявитися 

несправедливим. 

З питання про співвідношення моральної і правової справедливості 

Кант висловлюється цілком виразно і надає найбільш ясне формулювання 

відмінностей і зв’язків двох типів справедливості. Кінцевою метою правової 

справедливості є уможливлення справедливості моральної, проте правова 

справедливість не може примусити до моральної справедливості. «...Горе 

законодавцеві, який встановлення, спрямовані на етичні цілі, захоче 

здійснити за допомогою примусу! Таким шляхом він не тільки створив би 

щось прямо протилежне етичному, але підірвав би і зробив би нестійкими 

навіть політичні основи» [17, с. 164]. 

В умовах правової справедливості людина вільна здійснити моральну 

справедливість, а досягнення свободи бути моральним є здійсненням 

правової та політичної справедливості. І. Кант вважав, що особа діє 

автономно, коли принципи її дії вибираються для неї як найадекватніші з 

можливих проявів її природи як вільної й рівноправної розумової істоти. 

Принципи, за якими діє особа, ухвалюються не з огляду на її соціальне 
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становище, природні обдаровання, на конкретний тип суспільства, де їй 

випало жити, чи на ті особливі речі, що їх їй трапилося забажати. Діяти за 

такими принципами означає діяти гетерономно. Проте незнання позбавляє 

осіб у первісному (догромадянському, за теорією суспільного договору) стані 

того знання, що зробило спроможним їх вибрати гетерономні принципи. 

Сторони доходять свого вибору спільно, як вільні й рівноправні розумові 

особи, тільки й знаючи, що визнаються ті обставини, що породжують 

потребу в принципах справедливості. 

Для осіб, які можуть і хочуть так діяти, однією з підстав для цього є 

потреба надати вираження своїй природі. Принцип справедливості є також 

аналогічним категоричному імперативові. Нагадаємо, що під категоричним 

імперативом Кант розуміє такий характер поведінки, який застосовується до 

особи в силу її природи як вільної й рівноправної розумової істоти. Чинність 

цього принципу не вимагає передумови, аби особа мала якесь конкретне 

бажання чи якусь мету. Гіпотетичний імператив, навпаки, припускає це: він 

підштовхує нас до певних кроків, як дієвих засобів досягнення певної 

особливої цілі. Коли бажання спрямовується до конкретної речі чи до чогось 

загальнішого, от як певні різновиди приємних почуттів або задоволень, тоді 

відповідний імператив є гіпотетичним. Його застосованість залежить від 

того, чи має особа таку мету, яку вона не потребує мати як умову, щоб бути 

розумовим індивідом, людиною. 

На думку Канта, дія згідно з логічним набором принципів і могла б 

бути наслідком рішення з боку ноуменального «Я», і навпаки – не будь-яка 

така дія феноменального «Я» виражає це рішення, як рішення вільної й 

рівноправної розумової істоти. Отже, коли особа реалізує своє істинне «Я» 

через вираження його у своїх діях і коли вона бажає понад усе інше 

зреалізувати це «Я», тоді вона обирає дію за такими принципами, що 

виявляють її природу як вільної й рівноправної особи. Можна припустити, 

що вибір особи як ноуменального «Я» є колективним вибором. Сила рівності 
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«Я» в тому, що обрані принципи мають бути прийнятними також для інших 

«Я». А якщо всі подібним чином є вільними й розумовими, то кожен повинен 

мати рівне право в ухваленні державних принципів етичного співжиття. Це 

означає, що в якості ноуменальних «Я» всі мають пристати на ці принципи. 

Якщо ж вони пристануть на негідні принципи, їм годі виразити цей вільний 

вибір, хоч би як одиничне «Я» бажало б прийняти їх. Ця одностайна угода 

виражає природу навіть одиничного «Я». Вона жодним чином не переважує 

інтересів особи, як те, начебто, випливає з колективної природи цього 

вибору. Особи як ноуменальні «Я» мають повну свободу вибирати які 

завгодно принципи, але вони також мають бажання виражати свою природу 

як члени інтелігібельної сфери, тобто як істоти, що можуть свідомо дивитися 

на світ і виражати раціональну перспективу у своєму житті, як члени 

суспільства [55]. 

Отже, вони повинні вирішити, які саме з принципів (коли їх 

дотримуватися й діяти згідно з ними у повсякденному житті) найкраще 

виявлятимуть свободу в їхній спільноті, найповніше розкриваючи її 

незалежність від природних випадковостей та соціальних несподіванок. 

І тут виявляється, що теорія суспільного договору, розкритикована 

Кантом, має свої сильні сторони. Адже опис первісної позиції у Ж.-Ж. Руссо 

нагадує погляд ноуменальних «Я» у І. Канта стосовно визначення того, що 

означає бути «вільною і рівноправною розумовою істотою». Людська 

природа як натура таких істот виявляє себе, коли ми діємо, виходячи з 

принципів, які ми вибрали б тоді, коли б ця природа була відбита в умовах, 

що визначають той вибір. Тож люди й виказують свою волю, свою 

незалежність від випадковостей природи й суспільства, діючи способами, які 

вони визнали б у первісній позиції. Інакше кажучи, Ж.-Ж. Руссо та І. Кант, 

кожний зі свого боку, підходять до необхідності визнання загальних 

принципів людської дії тими засадами, що визначають моральний закон, чи, 

точніше, засадами справедливості для інституцій та індивідів. 
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Прагнення діяти справедливо виводиться Кантом частково з бажання 

якнайповніше виразити те, чим ми є або чим можемо бути. Саме з цієї 

причини він пише про невдачу у намаганні діяти згідно з моральним законом 

як про те, що породжує сором, а не почуття вини. І це відповідає істині, адже 

для нього діяти несправедливо означає діяти у такий спосіб, що не виражає 

природу людини як вільної та рівноправної розумової істоти. Ось чому такі 

дії вражають нашу самоповагу і нашу самооцінку. Переживанням цієї втрати 

є сором за те, що людина діяла так, неначе опустилася до якогось нижчого 

порядку, неначе була таким створінням, першопринципи дії якої 

визначаються природними випадковостями. 

За умов справедливості людина має право зайняти певне місце у світі 

разом з іншими людьми, які також стоять перед обмеженнями помірної 

нестачі і змаганням претензій. Людську свободу слід регулювати 

принципами, вибраними з огляду на ці природні обмеження. Справедливість 

стає одним з принципів людської взаємодії, серед засновків якої є й 

елементарні уявлення про людину та її місце в природному світі. 

Майже тоді, коли Кант міркував про необхідність розрізняти два типи 

справедливості, в Англії виникла ще одна класична етико-правова доктрина. 

Вона отримала назву утилітаризму, а її автор – Джеремі Бентам – попри всю 

неоднозначність оцінок його творчості, став помітною постаттю в 

англомовному соціально-філософському просторі ХІХ ст. 

Як зазначає А. Остроух, «Бентама називали «Ньютоном 

законодавства», «законодавцем світу», з одного боку, і «генієм буржуазної 

тупості», «потенційним фашистом», з іншого. Виникали роботи, які і 

підтверджували, і нівелювали принципи його теорії. Наукові суперечки про 

сутність бентамівського правового вчення продовжуються і 

сьогодні» [29, с. 2]. По суті, Дж. Бентам продовжив справу, розпочату 

Дж. Гоббсом і Д. Ґ’юмом, стверджуючи, що право і справедливість мають 

сенс лише в контексті певного політичного устрою. І хоч він належав до 
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зовсім іншої філософської традиції, ніж Кант, позиції цих мислителів щодо 

правової справедливості багато в чому збігалися. Так само, як і І. Кант, 

Дж. Бентам дуже критично ставився до теорії природного права і суспільного 

договору. «Усі ці розмови про природу, природне право, природну 

справедливість і несправедливість... є ніщо інше, як та ж нетерпимість, 

одягнена в нові імена; якщо ваші погляди відрізняються від 

загальноприйнятих, вас оголошують не єретиком, а тираном» [7, с. 117]. У 

своїй роботі «Фрагмент про уряд» Дж. Бентам категорично не погоджується з 

У. Блекстоном, який наполягав на подібності норм права до створених Богом 

законів природи. Відштовхуючись від критичних зауважень на адресу 

останнього, Бентам розгортає широкий наступ проти будь-яких спроб 

виводити законодавство з природних засад. «Суть справи в тому, – писав 

Бентам, що в суспільстві, скільки-небудь цивілізованому, усі права, якими 

може володіти людина, усі її надії і радості, пов’язані з цим володінням, 

можуть бути виведені лише з закону» [7, с. 124]. У висновках до названої 

роботи наводиться відома теза про міру справедливості, як мету суспільного 

розвитку: «найбільше щастя для найбільшого числа членів суспільства» (the 

greatest happiness of the greatest number). Але досягнути цього, на його думку, 

можна за допомогою встановлення системи «правильного» законодавства, 

яка має ґрунтуватися на двох фундаментальних принципах: принципі 

найбільшого щастя та принципі психологічного задоволення (ґедонізму). 

Бентам вважав, що закон повинен карати й винагороджувати людей так, щоб 

враховувати другий принцип егоїстичної поведінки людей та спрямовувати 

їх дію у напрямку першого принципу. Отже, правова система, на думку 

Бентама, є не продуктом природної еволюції, а результатом свідомої роботи 

законодавців. І свою власну місію англійський суспільствознавець вбачав у 

розробці системи таких законів. 

І Бентам, і Кант, вірили в те, що в суспільстві має існувати принцип 

порядку, який створює умови для рівності людей і дозволяє їм реалізувати 
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свій моральний потенціал. Саме завдяки Канту і Бентаму в царині 

європейської соціально-етичної думки, замість пошуку абстрактної та 

езотеричної формули «чистої» справедливості, з’являються дослідження її 

конкретних видів і форм (соціальної, політичної, економічної, правової). 

Кожний у свій спосіб, Кант і Бентам, здійснили революцію в розумінні 

справедливості; їх системи доводять, що можна досягти згоди в питанні про 

природу і функції правової справедливості і водночас надати широкий вибір 

у здійсненні тієї свободи, яка стає можливою завдяки правовій 

справедливості. Третьою точкою дотику в поглядах на справедливість в 

роботах Канта і Бентама є прагнення розрізняти норми права і приписи 

етики. Але з огляду на те, що Бентам виводив зміст моральної справедливості 

з емпіричних обставин, Кант навряд чи погодився б з бентамівською 

аргументацією. Справа в тому, що Бентам не досить високо оцінював 

людську натуру, стверджуючи, що «природа встановила над людиною двох 

господарів: страждання (pain) і задоволення (pleasure). Лише вони 

визначають, що ми можемо робити, і вирішують, що ми повинні 

робити» [7, с. 332]. Невипадково базовою категорією утилітаризму є поняття 

utility, яке тлумачиться як «зиск», «користь», «щастя», «задоволення» тощо. 

До цього слід додати, що Дж. Бентам намагається привести різні форми 

справедливості до «загального знаменника». З цією метою він робить спробу 

співставити численні страждання і задоволення та з математичною 

методичністю береться до їх опису. У своїх міркуваннях Бентам 

відштовхується від принципової однорідності задоволення та його 

вимірювальності: хоч вони і можуть розрізнятися за інтенсивністю, 

тривалістю, визначеністю, близькістю у часі, плідністю, чистотою, 

розповсюдженістю, все ж таки їх можна перерахувати в «абстрактне 

задоволення». Дж. Бентам навіть розробляє шкали з коефіцієнтами, які б 

уможливлювали цю процедуру. Необхідність підрахунків первинних, 

вторинних та похідних від них видів задоволення і страждань зумовлювалася 
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ідеєю встановлення законодавчого балансу в суспільстві. У разі 

неможливості виміру різних характеристик задоволень і страждань Бентам 

пропонував звертатися до їх грошової оцінки. Врешті-решт усі ці процедури 

підпорядковувалися меті felicific calculus («обчислення щастя») як підстави 

загальної справедливості.  

Коментуючи аргументи Дж. Бентама, М. Сендел у своїй книзі 

«Справедливість. Як вчиняти правильно?» пише, що утилітаризм призводить 

до політики меркантильних розрахунків, але не етичних принципів [54]. Він 

аналізує реальні прецеденти утилітаристських рішень і доходить висновку, 

що користь має бути підпорядкована інтересам особистості.   

ХІХ ст. доповнило арсенал концепцій справедливості ідеями 

моральності як сфери, відмінної не тільки від абстрактного права, але і від 

індивідуальної моралі та суспільних інститутів, як утворень відносно 

самостійних щодо індивідуальних вчинків. 

У дусі філософії утилітаризму був вихований англійський філософ-

позитивіст Джон Стюарт Міл (Мілль). «Індивід не несе ніякої 

відповідальності перед суспільством в тих своїх діях, які не стосуються 

нічиїх інтересів, окрім його власних. Радити, наставляти, переконувати, 

уникати стосунків, коли це доречно для свого блага – ось усе, чим 

суспільство може в цьому випадку справедливо висловити своє 

незадоволення або своє засудження. Відповідно розвитку своєї 

індивідуальності, людина отримує більшу ціну сама для себе і внаслідок 

цього набуває велику ціну для інших» [27]. Міл формулює принцип 

«гарантування свободи і незаподіяння шкоди», який полягає в тому, що люди 

індивідуально або колективно можуть втручатися в дії людини тільки заради 

самозбереження. Кожен член цивілізованого суспільства лише за такої умови 

може бути справедливо підданий якому-небудь примусу, якщо це потрібно, 

щоб попередити з його боку дії шкідливі для інших людей. 
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Свого апогею концепція «справедливості як рівності» набуває в 

творчості К. Маркса і Ф. Енгельса. Розроблений ними суспільний ідеал 

передбачає наявність певного центру (держава на початковому етапі), який 

перерозподіляє весь сукупний продукт як загальнонародну суспільну 

власність. Метою комуністичного суспільства є досягнення «повної рівності» 

та «соціальної справедливості» [26]. Суть марксистського розуміння 

справедливості полягає в «соціальному егалітаризмі», що заперечує 

капіталістичний принцип еквівалентного розподілу винагороди за виконану 

працю. 

Характерно, що єдиним джерелом вартості, отже й доходу, К. Маркс 

вважає працю. Робітник, власник (носій) робочої сили створює нову вартість, 

тоді як всі інші види доходів, включаючи торговий прибуток, доходи від 

ренти, підприємницьку винагороду тощо, є перетвореними формами 

«додаткової вартості» – завуальованим наслідком неповної оплати праці 

робітників. «Таємниця експлуатації» полягає в тому, що робоча сила 

продається й купується за вартістю, але її вартість (або ціна у вигляді 

заробітної плати) є нижчою від вартості створюваного нею продукту. 

Соціальна справедливість при розподілі доходів полягає в тому, щоб ціна 

робочої сили була прив’язана до суспільно-необхідних витрат праці на 

виробництво продукту. 

Проблему рівності К. Маркс розв’язує за допомогою виміру частки 

участі в процесі виробництва кожного працівника. При цьому діє принцип 

трудових зусиль: враховується як кількість праці (відроблені години), так і 

якість праці (витрати складної праці зводяться до простої). «Загальний закон 

капіталістичного накопичення», відкритий К. Марксом, передбачає 

зосередження багатства в руках буржуазії та абсолютного погіршення стану 

пролетаріату. Це протиріччя робить капіталістичні виробничі відносини 

несумісними з постійно зростаючими продуктивними силами, що призводить 

до соціалістичної революції. 



62 

 

Критики Маркса вважали, що його «теорія додаткової вартості» є 

умоглядною теоретичною конструкцією, а його «однофакторна теорія» 

вартості (вартість створюється лише працею) не підтверджується практикою. 

Проте це не завадило марксизму стати теоретичною основою однієї з 

найвпливовіших політичних ідеологій ХХ ст., а принципи рівності і 

соціальної справедливості надихали не одне покоління революціонерів, що 

обрали метою свого життя емансипацію робітничого класу. 

ХХ ст. збагатило загальну теорію справедливості ще декількома 

оригінальними концептами, серед яких, безперечно, слід виокремити 

концепцію «справедливість як чесність» американського філософа 

Джона Роулза. У своїй книзі «Теорія справедливості» [41] він аналізує всі 

наявні підходи до визначення справедливості, включаючи утилітаризм та 

інтуїтивізм. 

«Справедливість як чесність» обґрунтовується Роулзом як 

деонтологічна концепція, спрямована на досягнення блага, що зближує 

філософа з утилітаристами. Принципи правильності накладають обмеження 

на те, якого роду задоволення мають цінність, а також на те, що вважати 

«розумною концепцією блага». Дж. Роулз підкреслює, що первинність 

правильності над благом у «справедливості як чесності» є центральним 

моментом концепції. Вона встановлює певні критерії базисної структури 

загалом. Водночас Дж. Роулз робить припущення, що утилітаризм 

спрямований лише на максимізацію загального щастя і спотворює ліберальні 

цінності й основні принципи демократії (свободу, право вибору, приватну 

власність). 

Звертаючись до теорії суспільного договору, Роулз подає 

справедливість як результат гіпотетичної угоди між вільними людьми, що 

спираються на принципи рівноправності. У розумінні філософа 

справедливість зводить на вищий рівень абстракції традиційну концепцію 

суспільного договору. В основі поглядів Дж. Роулза знаходяться два 
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методологічних принципи, а саме: 1) всі люди мають рівні права на 

максимальну сукупність рівних свобод, сумісну з аналогічною системою 

свобод для всіх; 2) соціальна та економічна нерівність має регулюватися так, 

щоб сприяти «найвищій вигоді найменш розвинених», а соціальні інститути 

мають бути відкритими для всіх. Саме ці принципи і є результатом 

суспільного договору. Вони є справедливими, оскільки процедури їх 

формування були чесними. 

Джон Роулз претендує на те, що розвинута їм ідея «справедливості як 

чесності» є незалежною концепцією, яка, на його думку, рухається виключно 

в галузі політичного і залишає філософію «як вона є». Роулз стверджує, що 

поняття справедливості і чесності тотожні, і що не слід вважати одне з цих 

понять більш фундаментальним, ніж інше. У статті «Справедливість як 

чесність» [42, с. 35-60] він тлумачить справедливість як регулятор соціальних 

відносин, хоч багато в чому й опосередкований етичними моментами. 

Дж. Роулз вважає виклад своїх ідей щодо справедливості як чесності 

«неформальними» і вбачає своє завдання у підготовці до більш детальної 

аргументації суспільних принципів. 

На думку Ролза, «справедливість – це найперша чеснота суспільних 

інститутів, точно так само, як істина – перша чеснота системи 

думки» [41, c. 123]. Відводячи справедливості важливу роль у специфікації 

основних прав і обов’язків та у визначенні прийнятного розподілу загального 

продукту, Роулз не розглядає справедливість інститутів і соціальних практик 

взагалі, проте зауважує, що в базисній структурі будь-якого суспільства 

повинні насамперед застосовуватися принципи соціальної справедливості. 

Дійсно, між індивідами з їх різними інтересами загальне розуміння 

справедливості встановлює узи громадянської співдружності. Загальне 

прагнення справедливості обмежує переслідування інших цілей. На думку 

Дж. Роулза, громадянську концепцію справедливості можна вважати 

фундаментальною властивістю впорядкованого людського соціуму. 
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Слід врахувати, що основним аспектом у визначенні справедливості як 

чесності залишається соціальна справедливість. Уведений Роулзом 

«первинний суб’єкт справедливості» тлумачиться як базисна структура, адже 

індивіди, які мають різні вроджені соціальні статуси, різні очікування, різні 

інтуїтивні деонтологічні уявлення, по-різному визначають справедливість. 

Інститути суспільства щодо цього з самого початку ставлять соціальні 

положення вище інших. Тому принципи соціальної справедливості повинні 

застосовуватися, насамперед, саме до таких нерівностей такого роду, які за 

припущенням є неминучими в базисній структурі будь-якого суспільства. 

Співвідношення рівності і справедливості має бути уточнено: 

справедлива рівність у розподілі прав і обов’язків і, відповідно, доступності 

справедливості всім людям; справедлива конструктивна нерівність – у 

розподілі благ. Основні принципи справедливості, на думку Дж. Роулза, 

орієнтовані на мінімізацію конфліктів та поширення співробітництва між 

людьми. Інтуїтивне уявлення про справедливе співробітництво передбачає, 

що співробітництво може бути чесним лише в тому випадку, якщо всі його 

учасники співробітничають один з одним. Первинні індивіди раціональні, 

оскільки кожен володіє всією безліччю виборів з доступних виборів, може 

порівняти можливості, які визначаються станом суспільства і випадковим 

місцем у ньому індивіда. Порівняння – це безліч індивідуальних виборів всіх 

індивідів у первинній ситуації загальної рівності. Тут кожний індивід 

здійснює базисний вибір матеріального і соціального становища в 

майбутньому суспільстві. 

За оцінкою критиків, загальна теорія справедливості Дж. Роулза є на 

сьогодні чи не найадекватнішою умоглядною моделлю справедливості з усіх, 

що були запропоновані в історії світової філософії [54]. 

З погляду комунікативної філософії, репрезентованою, насамперед, 

працями Ю. Ґабермаса та К. Апеля, справедливість виникає як форма 

соціалізації людини, як засіб формування і розвитку культурного потенціалу 
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суспільства. Вона володіє чудовою властивістю виходу за межі власного Я, у 

життєвий світ Інших. Егоїзм, нарцисизм протипоказані справедливості. 

Звідси такий могутній соціальний заряд справедливості, звідси її 

цивілізована, «окультурювальна» роль. Справедливість незамінна в 

становленні достовірно людської комунікації між людьми, а достовірно 

людською вона виявляється лише тоді, коли залучені до неї сторони бачать і 

визнають один в одному рівноправних суб’єктів. З погляду справедливості 

комунікативна дія не може будуватися за принципом «суб’єкт-об’єкт» або 

«ціль-засіб». Разом з іншими чинниками, справедливість утримує людину в її 

сутнісній суб’єктній визначеності. І це випливає з самої природи 

справедливості: її «юрисдикція» не розповсюджується на об’єкти, світ речей, 

вона дійсна лише у світі суб’єктивності, серед людей, тобто істот, наділених 

свідомістю, волею, етичною відповідальністю. 

Ще одна ліберальна концепція справедливості пов’язана з ім’ям 

Отфріда Гьофе – автора праці «Політична справедливість. Основи критичної 

філософії права і держави». Він створює власну теорію, яка орієнтована на 

перспективу деталізації та критичної перевірки антропологічних засад 

спільного людського життя, позбавлених несуттєвих, на його думку, етнічно-

культурних особливостей. Відштовхуючись від визнання конфліктного 

характеру людського буття, Гьофе визнає доцільність соціального примусу. 

Доведення неможливості викреслити примус із соціальних відносин 

дозволило автору надати відсіч теоретичним зазіханням на право, як з боку 

анархістів, так і з боку морального антилегалізму. Через те що існування поза 

правом, на думку Гьофе, можливо лише в утопії, необхідно визнати 

універсальний, інтеркультурний характер останнього. 

У той час, як філософія повністю довіряє поняттю справедливості, їй 

майже невідоме домінантне сьогодні в публічних дискусіях поняття 

«соціальної справедливості». Це поняття з’явилося спочатку в християнській 

соціальній етиці й потрапило звідти в царину політичних дебатів, а згодом – 
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до соціальної філософії. Звертаючись до нього, Гьофе пов’язує завдання 

встановлення соціальної справедливості з різноманітними трансформаціями 

«нормативних ідей». Наприклад, прагнення соціального миру – це 

секуляризована ідея любові до ближнього, його засновком є ідея братства чи, 

як в утилітаризмі, – прагнення колективного добробуту. У межах вузького 

розуміння соціальної справедливості можна віднайти широке, але одночасно 

й хистке тлумачення цієї нормативної ідеї, чи навіть байдужість до неї. 

Гьофе визначає поняття справедливості через обмін, і не лише як 

принцип рівності придбання і втрати. Вслід за Т. Гоббсом він реконструює 

природний стан, тобто вільний від права та держави стан існування людей як 

неминучий конфлікт. І подолати таку ситуацію можна лише за допомогою як 

негативного, так і трансцендентального обміну. Негативним цей обмін є 

тому, що відмова від влади обмінюється на можливість користуватися нею; а 

трансцендентальним – тому, що відбувається у сфері, від якої не може 

відмовитися жодна людина. Це взаємне зречення є умовою можливості 

вільно діяти. Названий аргумент легітимує права людини і державу як «меч 

справедливості». 

У відомих поняттях справедливості обміну та розподілу засаднича 

моральна ідея (як ідея рівності чи позапартійності) пов’язується зі сферою 

характерних завдань. Це можна зрозуміти, коли соціальну справедливість 

визначають наступним чином: «ідея справедливості плюс життєво важливі 

завдання» [11, с. 140]. 

На думку Гьофе, першим аргументом на користь розуміння 

справедливості як обміну є стратегічний аргумент. Тоді, як про критерії 

справедливості розподілу весь час сперечаються, стосовно справедливості як 

обміну (комунікативної справедливості) існує згода. Предметом полеміки 

виступає лише вартість обмінюваних товарів і послуг, проте ніхто не 

обговорює критерій справедливого обміну – принцип еквівалентності. Адже 
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те, що віддається та отримується, мусить бути рівним; а там, де сперечаються 

про ціну, обмін мусить бути щонайменше взаємовигідним. 

Але важливішим за стратегічний є аргумент легітимації: держава як 

інстанція, що відповідає за соціальну справедливість, мусить здійснювати 

лише вторинну, субсидіарну соціальну допомогу. Незалежно від того, що 

робить держава – захищає за допомогою законів елементарні права чи 

організує через різні приписи соціальне та бізнесове життя, або ж через 

податки фінансує освітні установи, соціальні фонди чи неспроможні 

самостійно вижити галузі господарства – все це лише соціальна допомога 

суб’єктам права, громадянам, які, замість того щоб вбивати чи грабувати, 

вступають у соціальні відносини, господарюють та платять податки. 

Громадяни лише мусять подивитися один на одного як на рівноправних, а не 

підпорядкованих осіб. Тоді як розподіл може набути асиметричного чи 

патерналістського характеру, основною моделлю кооперації між рівними є 

взаємозв’язок чи обмін. 

Поряд із звичайним синхронним обміном існує діахронний, із 

порушеними фазами. Комбінуючи параметри, можна виокремити чотири 

основні форми обміну: 1) позитивно синхронний; 2) негативно синхронний; 

3) позитивно діахронний; 4) негативно діахронний. Обмін може бути 

патріархальним чи матріархальним, таку назву можуть мати і демократичні 

форми співробітництва. Існують також спроби виступити проти переоцінки 

справедливості як розподілу. Проте з цього не випливає, як вважають Гайєк 

та Нозік [28; 48], що варто відкинути ідею соціальної справедливості та 

відповідну їй соціальну державність і визнавати легітимною лише мінімальну 

державу чи державу «як нічного сторожа». 

Отфрід Гьофе визнає, що «справедливість як обмін» сама по собі є 

лише ядром, яке без додаткових засад та умов не має ніякої легітимованої 

сили. До цього висновку доходять й інші мислителі, що шукають 



68 

 

вкоріненість справедливості в більш глибинних шарах людської природи, ніж 

раціонально розрахований обмін. 

Підбиваючи підсумки сказаному, зазначимо, що історія філософської 

думки не обійшла увагою проблему справедливості. Остання тлумачилася як 

світовий порядок, як відплата, як гармонія, як чеснота, як благо, як Божий 

промисел, як обов’язок, як суспільний договір, як обчислення щастя, як 

рівність, як чесність, як обмін тощо. За кожною з цих концепцій стоять 

конкретні постаті, школи й ідеї. Проте, на нашу думку, образ справедливості 

не буде повним, якщо не розглянути справедливість як соціальний 

екзистенціал, чому, власне кажучи, і присвячена ця дисертаційна робота. 

 

 

1.2. Методологія дослідження справедливості як соціального 

екзистенціала 

Обґрунтування справедливості як соціального екзистенціалу орієнтує 

нас на відповідну методологію дослідження, ядром якої є феноменолого-

езистенціальний підхід. Цей підхід сформувався внаслідок усвідомлення 

філософами багатовимірності людського буття і, відповідно, неможливості 

зведення всіх його проявів до однієї «сутності». 

Ще на початку ХХ ст. соціальні філософи висловлювали інтуїтивні 

передчуття тієї антропологічної катастрофи, що не примусила себе чекати. 

Відчуження людини від суспільства, низка соціальних революцій, 

встановлення тоталітарних режимів, дві світових війни, що забрали мільйони 

життів, – все це примушувало мислителів шукати підстави справедливості в 

граничних засадах соціокультурного буття. Концепції позитивізму, 

сцієнтизму, фізікалізму, згідно з якими сенс людського життя полягає в 

опануванні законів природи, за допомогою чого людина, як розумна істота, 

могла перетворити світ на розумних підставах, якщо і не зазнали крах, то 

виявили щонайменше суттєву обмеженість. 
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Книга Е. Гуссерля «Криза європейських наук і трансцендентальна 

феноменологія» [10] сприяла розриву філософії з позитивізмом і 

переорієнтації уваги на суб’єктивний досвід як основне джерело пізнання 

об’єктивних феноменів. Людина, за Гуссерлем, існує в своєму «життєвому 

світі» (Lebenswelt), тобто в середовищі суб’єктивних очевидностей на кшталт 

існування певних речей, явищ і самої людини в ньому. Ці очевидності 

базуються на загальнолюдському досвіді, сформованому в ході 

міжособистісної комунікації. «Життєвому світу» суб’єктивних досвідів 

протистоїть Система (держава, влада), що намагається його уніфікувати і 

знеособити.  

Феноменологічна методологія Е. Гуссерля мала величезний вплив на 

екзистенціальну традицію в філософії. Роль «зв’язуючої ланки» між школами 

зіграв учень Е. Гуссерля М. Гайдеґґер, який в своєму трактаті «Буття і час» 

запропонував завершену схему феноменолого-екзистенціальної онтології. 

Він розріняв «справжне» і «несправжне» буття. Пересічна людина живе 

звичним, «несправжнім життям», вона втягнута у знеособлене буття, яке 

М. Гайдеґґер позначає поняттям «man». У такому стані людина не є 

суб’єктом дій, вона слідує у фарватері рішень Інших. Лише в граничному 

стані у неї настає час прозріння щодо несправжності буття. М. Гайдеґґер 

запропонував поняття «тут-буття» (Dasein), яке мало б об’єднати 

суб’єктність й об’єктність, буття внутрішнього та зовнішнього світів, які 

традиційно розрізнялися класичною філософією. Для пояснення зовнішнього 

світу остання вибудовує систему «категорій», тоді як переживання «тут-

буття», які не надані нам у рафіновано раціональному освоєнні, потребують 

для свого опису «екзистенціалів».  

Як пояснює П. Гайденко, «незалежно від того, розуміються категорії 

онтологічно чи гносеологічно, вони за своєю природою передбачають поділ 

всього сущого на суб’єкт і об’єкт і не можуть схопити того початково 

неподільного цілого, з якого виходить екзистенціальна онтологія Гайдеґґера. 
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Для охоплення цієї цілісності необхідно створити нові засоби – поняття 

особливого роду. Такими поняттями – екзистенціями – у Гайдеґґера є «буття-

у-світі», «буття-з-іншими», «забігання-вперед», «страх», «рішучість» тощо. 

Екзистенціали виражають модуси буття світу в його нерозривному зв’язку з 

буттям людської свідомості або, що теж саме, модуси буття людської 

свідомості в її злитті зі світом. Розщеплення єдиної цілісності – людини-світу 

– на її різні аспекти і опис кожної з них так, що б не втрачалася з виду вся 

цілісність – таке завдання екзистенціальної аналітики «тут-буття» (Dasein), 

як його виклав Гайдеґґер в «Sein und Zeit»» [8]. 

М. Гайдеґґер пише про протилежність і взаємообумовленість 

онтичної (від лат. on, ontos – бути) та онтологічної складових присутності 

людини у світі. Він характеризує Dasein як «онтично найближчий», але 

«онтологічно найдальший», а само поняття «екзистенція» інтерпретується як 

«буття, у якому присутність відноситься як до свого». 

Екзистенція – це специфічний спосіб «бути», розуміти власне буття, 

ставиться до нього як до певного виду сущого. Такий спосіб передбачає 

можливість людини «бути самою собою» чи «не бути самою собою». 

Відповідно, за людиною зберігається право вибору однієї з названих 

альтернатив, що, так само, означає вибір свободи/несвободи, 

відповідальності/безвідповідальності, справедливості/несправедливості тощо. 

Як вже зазначалося вище, згідно феноменолого-екзистенціальній 

методології буття людини поєднує 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 й світом на суб’єкт і об’єкт описує 

цю ситуацію лише в першому наближенні. 

Якщо ми кажемо про теоретичну складову, то йдеться не про 

абстрактне пізнання, де суб’єкт-людина віддзеркалює об’єкт-світ, при цьому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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суб’єкт – це одне, а об’єкт – зовсім інше. Людина не може не наділяти світ 

певними смислами, що сама й породжує. Вона – не індиферентний 

спостерігач, і запропонована позитивізмом суб’єкт-об’єктна модель пізнання 

не розкриває сутності особистісного осмислення світу. 

Якщо ж ми говоримо про практичну складову, то це означає, що 

людина здатна перетворювати цей світ, змінювати його згідно з власними 

уявленнями. «Присутність» людини у світі передбачає створення власного 

світу, переживання власного існування через екзистенціали. Саме як 

екзистенціал розглядається суб’єктом (індивідом або соціумом) 

справедливість. 

Насправді, людина занурена в драму буття, у його граничні значення і 

сенси, вона «присутня» у світі. Екзистенціалісти розрізняють істинне та 

неістинне існування людини, відмовляючи суспільству в праві гарантувати 

світле майбутнє. Помітна обережність у зверненнях екзистенціалістів до 

класичних концепцій справедливості була пов’язана зі скептичним 

ставленням до заяв про швидку перемогу соціальних експериментаторів всіх 

напрямків над людською природою, про можливість її перетворення та 

побудови нового, «справедливого» суспільства. Екзистенціалісти не поділяли 

пафосу сцієнтизма, вони критично ставилися до можливостей науки і 

технологій, в яких вбачали не стільки засіб пізнання світу, скільки засіб 

контролю над людьми. Навпаки, у працях екзистенціалістів лунає стоїчна 

віра в можливості індивіда протистояти будь-яким формам соціальних 

маніпуляцій і насилля та, наділяючи смислом зовнішні обставини і власне 

існування, затверджувати в світі порядок екзистенції. Мистецтво, міфологія, 

література, релігія, філософія, моральність – ось засоби справжнього 

занурення у буття. «Розуміння людиною фундаментальної специфічності 

свого місця, статусу і значення в універсумі (екзистенційне забезпечення 

зв’язків і відносин світу, ситуацій, історичних подій), усвідомлення нею своєї 

участі в бутті, визнання своєї кінцевості, крихкості, свободи і 
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відповідальності поєднані з відчуттям «тривоги», «страху», 

«турботи» [19, с. 104]. 

Феноменолого-екзистенціальна методологія є засадничим підходом у 

нашому дослідженні, який дозволяє висвітлити не лише приховані параметри 

прикладних – історичних, економічних, політичних тощо – аспектів 

справедливості, але й її початкові принципи, кінцеві причини, граничні 

підстави. Перевагою такого підходу є інтерпретація справедливості як 

певного трансцендентального начала, з яким має бути узгоджений зміст 

суб’єктивного досвіду. При цьому сам суб’єкт може бути розглянутий як на 

індивідуальному, так і на колективному рівнях, а трансцендентність в даному 

випадку не обов’язково має Божественну природу, як це подається в 

релігійній філософії.   

Базові поняття феноменологічної онтології Е. Гусcерля («життєвий 

світ» і система) і М. Гайдеґґера (man, Dasein, онтичний, онтологічний, 

екзистенція) будуть використані нами для опису стану громадянського 

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

його оптимізації в контексті самореалізації людини.  

Водночас необхідно визнати, що будь-яке соціально-філософське 

дослідження складається з поєднання філософських, загальнонаукових, 

дисциплінарних (соціологічний, психологічний, аксіологічний) та 

міждисциплінарних методів і підходів. Наявні в сучасному 

суспільствознавстві дисциплінарні підходи до проблеми справедливості слід 

подавати в порядку їх формування та найбільш активного застосування. Так, 

зокрема, на початковому етапі справедливість вивчалась з позицій етики, 

права, політики. Пізніше активно стали використовувати соціологічну, 

психологічну, аксіологічну парадигми. Справедливість розглядається як 

елемент деонтології, як науки про належне. Особливе місце в дослідженнях 

останніх десятиліть займають методи структуралізму, постструктуралізму та 

постмодернізму. 
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Отже, переходячи далі до переліку методів і прийомів, що доповнюють 

і збагачують феноменолого-екзистенціальний погляд на справедливість як 

соціальний екзистенціал громадянського суспільства, зазначимо, що тут 

доцільно використовувати поліметодологічний підхід. Він дозволить 

органічно поєднати можливості спектру методів філософської рефлексії, 

загальнонаукові підходи, зокрема системний метод, частково-наукові методи 

(соціології, психології, політології, правознавства), а також загальнологічні 

методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення, 

аналогію) тощо. 

Пам’ятаючи про те, що методологія дослідження є саморозгортанням 

його предмету, окреслимо ті підходи, які, на наш погляд, дозволяють 

реалізувати мету і завдання дисертації. Окрім феноменолого-

екзистенціального підходу, до них належать: 

 інституціональний підхід; 

 ціннісно-нормативний; 

 структурно-функціональний підхід; 

 філософсько-антропологічний підхід; 

 конкретно-історичний підхід; 

 системний аналіз; 

 метод дискурс-аналізу. 

Розглянемо кожний підхід більш докладніше. 

Інституціональний підхід дозволяє нам розглядати еволюцію 

конкретного процесу – реалізації справедливості – у контексті становлення 

громадянського суспільства як двох цілісностей, але при цьому з одного 

боку, вони існують дещо автономно один від одного; з іншого – в 

співвідношенні, яке є взаємопов’язаним та взаємозумовленим. 

Як відомо, інституціоналізм складається з безлічі напрямків, в основі 

яких лежать два основних – традиційний інституціоналізм (інституціонально-
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еволюційна теорія) та неоінституціоналізм. Методологічний індивідуалізм, 

як принцип неоінституціоналізму, і методологічний холізм, як принцип 

традиційного інституціоналізму, є двома протилежними позиціями, які, 

однак, під час аналітичної роботи доповнюють одна одну. 

Неоінституціоналізм підкреслює більш самостійну роль інститутів в 

процесах реалізації справедливості. Він «не обмежується простим описом 

інститутів, а намагається «з’ясувати незалежні змінні величини», що 

визначають ставлення політичних, правових, релігійних інститутів щодо 

справедливості. 

При використанні даного підходу феномен справедливості 

розглядається крізь призму формально-юридичних аспектів діяльності 

суспільних інститутів. Джерелами отримання даних й підставою для 

інституціонального аналізу є статутні документи, регламенти, законодавчі 

акти, що встановлюють чи змінюють повноваження інститутів. 

Інституціональний підхід дозволяє використовувати в дослідженні 

вітчизняну та світову правову практику, прогнози її розвитку, ефективність 

правового регулювання в предметному полі реалізації справедливості в 

громадянському суспільстві. 

Ціннісно-нормативний підхід, який залучається в роботі, спрямований 

не так на вивчення реальних суспільних процесів, як на розробку образу 

соціального устрою, що містить оптимальні («ідеальні») норми і правила. 

Завдяки цьому методу виробляються критерії оцінки громадянського 

суспільства з позицій моралі, «загального блага», понять справедливості, 

свободи, рівності. 

«Буття людини» початково має ціннісне забарвлення. У повсякденному 

потоці свого життя людина створює та підтримує певні цінності, які можуть 

бути ієрархічно побудовані відповідно до сходження особистості до 

Абсолюту (розуму, совісті, екзистенції). Ці цінності та ідеали опосередковані 

різноманітними формами людської активності – життєдіяльністю, 
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комунікацією, поведінкою, рефлексією. Всі вони є підґрунтям для ціннісно-

нормативного виміру буття людини та суспільства. 

Настанови ціннісно-нормативного підходу слід розглядати у 

нерозривному зв’язку з принципами названого вище інституціонального 

підходу. Адже, на думку Дж. Роулза, політико-правові інститути впливають 

на розповсюдження в громадянському суспільстві цінностей – 

справедливості, колективної ідентичності, приналежності до спільноти, 

довіри і солідарності. До того ж, існує взаємний вплив цінностей на 

інститути та навпаки, оскільки важко уявити собі ідеальний соціальний 

інститут, якщо він не наповнений певним ціннісним змістом. 

Структурно-функціональний підхід. Прибічники цього підходу 

розглядають суспільство як систему, що включає в себе стійкі елементи, а 

також способи зв’язку між ними. Вказані елементи зв’язані між собою не 

лише структурно, але й функціонально, тобто вони зобов’язані робити свій 

конкретно визначений внесок у діяльність з досягнення цілей всієї системи. 

У такому контексті справедливість повинна розглядатися не як статична 

складова, але як функціональний принцип, що уможливлює динамічний 

розвиток всієї соціальної системи. Класичними роботами в цій галузі 

вважаються дослідження Е. Дюркгейма, Б. Малиновського, Т. Парсонса [30], 

А. Редкліффа-Брауна, П. Штомпки тощо. 

Для нашого дослідження цей підхід важливий тим, що він допомагає 

розкрити взаємозумовленість справедливості та розвитку громадянського 

суспільства. Водночас, не варто перебільшувати роль структурно-

функціонального підходу, бо в ньому недостатньо уваги приділяється 

мікрорівню аналіза соціально-психологічних процесів, правові та політичні 

акти суб’єктів громадянського суспільства розглядаються як похідні від їх 

функціонального статусу, недооцінюється самостійність та активність 

соціальних акторів. 
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Філософсько-антропологічний підхід ми використовуємо для 

обґрунтування статусу справедливості як аксіологічної універсалії, що 

випливає з самої природи людини. Філософсько-антропологічний аналіз 

дозволяє глибше зрозуміти причини і наслідки еволюції людини та прямий і 

опосередкований вплив людської психіки на розуміння феномену 

справедливості. 

Філософсько-антропологічний підхід має давню історію: ще Конфуцій, 

Сократ, Платон і Арістотель згадували про необхідність врахування людської 

природи та її вивчення при розгляді справедливості. Значний внесок у 

філософську антропологію зробили такі класики філософської думки як 

М. Шеллер, А. Гелен, Г. Плеснер, П. Тейяр-де-Шарден та ін. Специфікою 

цього підходу є те, що особистість розглядають як носій загальнолюдських 

властивостей, як родове поняття, що означає представника роду людського. 

Це означає, що прагнення справедливості є природним, початковим і 

визначальним моментом, що зумовлює, поміж іншим, особливості 

функціонування громадянського суспільства. Зокрема, А. Кожев вбачає 

джерела справедливості в антропогенному бажанні визнання, тобто в природі 

самої людини [18].  

Конкретно-історичний підхід дозволяє зрозуміти залежність 

теперішнього від минулого, а також знання сьогодення для прогнозування 

майбутнього. Наприклад, якщо ми досліджуємо справедливість як 

соціальний екзистенціал громадянського суспільства, то у її теперішньому 

змісті ми вбачаємо процеси, які передували йому і визначали його 

становлення. Завдяки цьому уможливлюються міркування про «історичну 

справедливість». Водночас, відстежуючи минуле і сьогодення у цього 

феномену, ми можемо певною мірою прогнозувати його майбутнє. 

Конкретно-історичний підхід акцентує увагу на зв’язку між пануючими 

уявленнями про справедливість та етапами еволюції громадянського 

суспільства, на причинах змін ставлення до справедливості залежно від 
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історичного контексту. В основі громадянського суспільства знаходиться 

багатовимірна людина зі складним комплексом внутрішніх (психічних) 

зв’язків, своєю індивідуальною історією, – і зовнішніх комунікаційних 

вподобань, які теж мають свою історію.  

Водночас, аналізуючи життя як «драму» конкретної людини, 

Х. Ортега-і-Гассет дійшов висновку, що сутність людини – це не її природа, а 

її історія. Від свого народження людина не є абсолютно свободною, адже сам 

акт народження зумовлений певними обставинами, сукупність яких визначає 

власну історичну «оптику», систему певних вірувань, поглядів, уявлень 

особистості. Людське життя завжди конкретне і вимагає для свого опису 

відповідних конкретних понять, а не абстрактних позаісторичних категорій. 

В історичному становленні розчиняється будь-яке фіксоване буття, у історії 

не має жодного наперед заданого сенсу або фіксованої мети, існуючої поза 

особистісною свідомістю. Тому людина й приречена обирати «на власний 

страх і ризик» цей сенс, обираючи тим самим себе. 

Історичний підхід означає, насамперед, дослідження об’єктів з погляду 

їх розвитку в часі: він характеризується діахронністю (погляд «крізь час»), 

урахуванням факторів, які обумовлюють виникнення того чи того явища, 

аналізом етапів його існування, періодів розквіту та занепаду, конкретно-

історичної ситуації, у якій опинився феномен, що вивчається. Історичний 

підхід зазвичай використовується в двох основних варіантах; хронологічному 

та проблемно-хронологічному. Найбільш перспективним вважається 

проблемно-хронологічний підхід, коли історичний матеріал групується 

навколо вузлових проблем, кожна з яких виокремлюється в самостійну 

дослідницьку задачу. Зібраний фактичний матеріал може у цьому разі 

висвітлюватися в межах кожної проблеми в хронологічному порядку. 

Також часто застосовується в соціально-філософських дослідженнях 

порівняльно-історичний підхід, який передбачає проведення історичних 

паралелей, співвідношення однорідних та різнорідних об’єктів, виявлення їх 
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природи, пошук загального і особливого в історичних умовах їх становлення 

і розвитку. У контексті нашого дослідження порівняльний підхід стане у 

пригоді під час аналізу динаміки уявлень про справедливість на ранніх та 

сучасних етапах розвитку громадянського суспільства. 

Системний аналіз в соціальній філософії полягає у вивченні соціуму як 

складної, саморегулюваної цілісності, у якій є «вхід» та «вихід» в 

«суспільство», функції діяльності, періоди активності та спаду, переходу 

одного типу системи в іншу. Системний аналіз передбачає: а) уточнення 

складної проблеми і її структуризація в серію завдань, які вирішуються за 

допомогою економіко-математичних методів; б) знаходження критеріїв їх 

вирішення; в) деталізація цілей; г) конструювання ефективної організації для 

їх досягнення. Системний підхід дозволяє усунути основний недолік 

попередніх, раніше нами розглянутих підходів, який полягає в тому, що вони 

зосереджують свою увагу на розгляді, нехай і важливого, але одного 

елемента системи. Визначальними дослідженнями в цій галузі, визнано 

роботи Л. фон Берталанфі, Р. Джонсона, Р. Розенцвейга, Дж. Гіга, 

А. Богданова, А. Берга та ін. Системний підхід вдало корелюється з 

структурно-функціологічною методологією. 

Дискурс-аналіз як один з міждисциплінарних методів прийшов в 

соціальну філософію з філології, а саме – зі структурної лінгвістики. 

Дискурс-аналіз вивчає комунікацію в соціокультурному контексті, 

встановлює зв’язки між знаками, значеннями і соціально-історичними 

умовами. Як зазначає академік М. Попович, «дискурс – це саме той поверх 

культури комунікації, який регулює структури такого роду. Регулятивна 

культура дискурсу полягає в тому, що в одному дискурсі вирази (тексти) 

приймають або відкидають, виходячи з певних критеріїв» [38, с. 31]. Саме під 

час діалогу в учасників комунікації виникають різноманітні «психічні 

продукти»: уяви, мрії, думки тощо. Розмірковуючи про сутність дискурсу, 

М. Фуко наголошує на тому, що «дискурс – це тонка контактуюча поверхня, 
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яка зближує мову й реальність, змішує лексику й досвід... Завдання полягає в 

тому, щоб... тлумачити дискурси не як сукупність знаків (що означають 

елементи, які відсилають до змісту або репрезентації), а як практику, яка 

систематично формує об’єкти, про які вони (дискурси) говорять. Безумовно, 

дискурс – це подія знаку, але те, що він робить, є дещо більшим, ніж просто 

використання знаків для означення речей» [47, с. 48-49]. Надмірно 

непропорційне й активне втручання в дискурс одного з учасників діалогу 

дозволяє нав’язувати власні переконання й погляди, маніпулюючи 

свідомістю опонентів і поступово змінюючи їх уявлення про справедливість. 

Враховуючи, що дискурс є «об’єктивно наявною, вербально-знаковою 

побудовою, яка супроводжує процес соціально-значущої взаємодії 

людей» [22, с. 8], М. Макаров наголошує на тому, що дискурс завжди 

закарбовує в собі взаємодію, діалог. Позиції співтворців дискурсу – 

комунікатора і реципієнта – обумовлені багатьма чинниками: їх належністю 

до певної етнічної, конфесійної традиції, попереднім життєвим досвідом, 

особливостями соціалізації, рівнем освіти, виховання, професійними 

інтересами, політичними цілями, гендерними настановами тощо.  

З огляду на вищесказане, дискурс-аналіз стане у пригоді при вивченні 

змін поглядів на справедливість як соціальний екзистенціал громадянського 

суспільства. За його допомогою уможливлюється аналіз «суб’єктивного 

досвіду» в тому вигляді, як він виражається в текстах документів, публічних 

промов, публікацій, блогів і т. ін. 

Резюмуючи сказане, зазначимо, що феномен справедливості може бути 

осягнутий завдяки комплексному застосуванню методів, їх творчому 

поєднанню, що використовуються в сучасній соціальній філософії. На нашу 

думку, не можна виокремлювати лише один метод і абсолютизувати його, 

тільки своєрідний «ансамбль методології» може реалізувати мету і завдання 

дослідження. 
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Висновки до першого розділу 

Наведений огляд інтерпретацій справедливості в історії світової 

соціально-філософської думки дозволяє зафіксувати величезну кількість 

концепцій, за допомогою яких автори намагалися розкрити сутність 

феномену, що досліджується. Ми зафіксували такі концепти: 

- справедливість як світовий порядок (рита, дарма, карма, Дао); 

- справедливість як відплата (таліон); 

- справедливість як гармонія (Піфагор); 

- справедливість як чеснота (Сократ, Платон); 

- справедливість як благо (Платон); 

- справедливість як Божий промисел (Аврелій Августін, 

Тома Аквінський); 

- справедливість як обов’язок (І. Кант); 

- справедливість як суспільний договір (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-

Ж. Руссо); 

- справедливість як обчислення щастя (Дж. Бентам); 

- справедливість як рівність (К. Маркс); 

- справедливість як чесність (Дж. Роулз); 

- справедливість як обмін (О. Гьофе) тощо. 

Отже, справедливість – категорія багатовимірна, у ній багато різних 

рівнів, шарів, сторін, граней. І всі вони необхідні для усвідомлення цілісної, 

повнокровно-життєвої картини цього феномена. 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. 
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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, для чого нами задіяна наявна феноменолого-екзистенціальна 

методологія. «Справедливість як екзистенціал» розглядається нами в руслі 

типової для екзистенціалізму орієнтації на усвідомлення людиною і соціумом 

сенса духовного життя, на самопізнання, самовдосконалення, саморефлексію. 

Це, в свою чергу, готує підґрунтя для усвідомлення людиною своєї 

укоріненості в бутті, екзистування, прагнення до розуму, добра, любові та 

красоти, для пошуків людиною свого коріння, доторкнувшись до якого 

людина може відчути в собі силу протистояти абсурдності та марності 

навколишнього світу. М. Гайдеґґер, зокрема, вважав, що ці пошуки 

нагадують пошуки людиною власного Дома, подолання бездомності та 

безпритульності. 

Матеріали цього розділу знайшли відбиття у наступних публікаціях 

дисертанта: 

1. Горбенко К. П. Два класичних підходи до інтерпретації 

справедливості: І. Кант та Дж. Бентам / К. П. Горбенко // Вісник Донецького 

національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. 2014. – № 1-2. – 

С. 404-410. Фах. 
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Розділ 2. ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

2.1. Специфіка прояву справедливості як соціального екзистенціалу 

 

Концепт «екзистенціал» досить часто зустрічається як в 

спеціалізованій філософській, так і в публіцистичній літературі. При цьому 

більшість авторів ототожнює «екзистенціали» з «екзистенцією» як такою, 

користуючись логікою – якщо «екзистенція» – це існування, то 

«екзистенціал» – це переживання людиною свого існування. Тому за 

допомогою цього поняття описують дорефлексований рівень свідомості, 

різного роду психологічні стани, архетипи колективного безсвідомого, 

почуття і навіть настрої людини. 

Як відомо, поняття екзистенціалу з’являється в філософії завдяки 

текстам М. Гайдеґґера, який використовував його для наповнення логіко-

термінологічного апарату власної феноменологічної онтології. Понятійне 

відтворення втраченої цілісності буття – ось функція, яку мали виконати 

«екзистенційні поняття» або екзистенціали. Вони вказували на особливі, 

базові конститутивні моменти людського буття, виокремлені в 

«екзистенційному устрої присутності». 

«Слово existenzial, – пише С. Копилова у своїй статті «Семантика 

екзистенціалів людського буття: підходи до тлумачення», – походить від 

existenzia (існування), і граматична форма множинного числа – 

«екзистенціали», «матеріали», «потенціали» тощо – вказує на загальне 

значення такого роду термінів: вони виявляють складний устрій (структуру, 

склад) тієї реальності, до якої відносяться. Цим устроєм є екзистенція – 

«початково та постійно ціла структура», яка виявляє при цьому 

«феноменальну багатоскладність устрою», що погрожує «затулити єдиний 
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феноменологічний погляд на ціле як таке». Отже, термінологічне визначення 

екзистенціалів (як основних одиниць екзистенціальної аналітики Dasein) 

зумовлене тим фактом, що вони виражають найважливіші структури 

екзистенції в їх взаємозв’язку» [8]. 

У своїй екзистенційній аналітиці М. Гайдеґґер не надає чіткої дефініції 

неологізма «екзистенціал». «Усі есплікати, – пише він наприкінці дев’ятого 

параграфа «Тема аналітики присутності» першої глави «Експозиція задачі 

підготовчого аналізу присутності», – що виникають з аналітики присутності, 

викликані увагою до структури його екзистенції. Оскільки вони 

визначаються із екзистенціальності, ми називаємо буттєві риси присутності 

екзистенціалами. Їх необхідно чітко відрізняти від буттєвих визначень 

неприсутностірозмірного сущого, яке ми називаємо категоріями... 

Екзистенціали і категорії суть дві основоможливості буттєвих рис. 

Відповідне ним суще потребує завжди різного способу первичного 

опитування: суще є хто (екзистенція) або що (наявність у найширшому 

смислі). Про взаємозв’язок цих двох модусів рис буття можна казати лише 

виходячи з вже проясненого горизонту буттєвого питання» [Тут і далі цитати 

наведені за виданням: 21]. 

Цей фрагмент є чи не найзмістовнішим поясненням того, що філософ 

розуміє під екзистенціалами, оскільки далі він вже використовує цей термін 

для характеристики рис буття. З тексту «Буття і часу» ми довідуємося, що: 

- «Буття-в» передбачає навпаки буттєвий устрій присутності і є 

екзистенціалом... «Бути», зрозуміле як інфінітив від «я есмь», тобто як 

екзистенціал, означає «бути при»…, бути довірливо близьким з… «Буття 

при» світі в ще точнішому тлумаченні розчинення в світі є екзистенціал, 

фундований у «буття-в». 

- «Буття при» світі як екзистенціал ніколи не передбачає якогось 

сумісно-наявного-буття наявних речей». 
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- «Світовість» онтологічне поняття і передбачає структуру 

конститутивного моменту буття-в-світі. Останнє ж нам відомо як 

екзистенційне визначення присутності. Світовість є відповідно сама 

екзистенціал». 

- «Від-далення відкриває віддаленість. Остання так само як дистанція є 

категоріальним визначенням неприсутностірозмірного сущого. 

Віддалення навпаки слід закріпити як екзистенціал». 

- «І «стурбованість» харчуванням і одягом, піклування про хворе тіло 

також є турботливість. Але цей вираз ми... розуміємо як термін для 

екзистенціала». 

- «Люди є екзистенціалом і належать як вихідний феномен до 

позитивного устрою присутності... Власне буття самості ґрунтується 

не на відокремленому від людей винятковому статусі суб’єкта, але є 

екзистентною модифікацією людей як сутнісного екзистенціалу». 

- «Те, що ми онтологічно позначаємо титулом розташування 

(die Befindlichkeit), онтично є знайомим і буденним: настрій, 

налаштованість. Будь-якій психології настроїв... слід побачити цей 

феномен як фундаментальний екзистенціал і окреслити в його 

структурі». 

- «Розуміння завжди налаштовано. Якщо ми його інтерпретуємо як 

фундаментальний екзистенціал, то тим самим вказується, що цей 

феномен розуміється як основний модус буття присутності». 

- «Можливість як екзистенціал, є навпаки, вихідною і останньою 

позитивною онтологічною визначеністю присутності... Можливість 

як екзистенціал означає не довільне вміння бути в сенсі «байдужості 

свавілля» (libenas indif-ferentiae). 

- «Розташування і розуміння як екзистенціали характеризують вихідну 

розімкненість буття-у-світі». 

- «Сенс є екзистенціалом присутності». 
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- «Фундаментальні екзистенціали, що конституюють ось-буття, 

розімкненість буття-у-світі, суть разташованість і розуміння». 

- «Трансцендентальна «всезагальність» феномена турботи і всіх 

фундаментальних екзистенціалів мають... ту широту, якою задається 

ґрунт, по якому рухається будь-яке онтично-світоглядне тлумачення 

присутності...». 

- «Істину необхідно осмислити як фундаментальний екзистенціал». 

- «Терміном розуміння ми іменуємо фундаментальний екзистенціал; не 

певний рід пізнання, відмінний скажемо від пояснення і 

концептуалізації, і взагалі не пізнання в сенсі тематичного 

осягнення». 

Як бачимо, М. Гайдеґґер використовує термін «екзистенціал» у 

випадках, коли необхідно підкреслити щось неявне, емоційно пережите, але 

раціонально не визначене. Можливо, тому ми не знайдемо у нього ані 

конкретної дефініції поняття, ані розрізнення концептів «екзистенція» та 

«екзистенціал», ані пояснення специфіки значення «екзистенціалів» та 

«екзистенціальних понять» [17]. 

До того ж, навіть такі фрагментарні спроби окреслити перелік 

екзистенціалів викликали критичні зауваження з боку К. Ясперса та його 

однодумців, які негативно ставилися до намірів Гайдеґґера побудувати якусь 

систему, вбачаючи протиріччя між цим прагненням і занадто складною, 

ірраціональною структурою реальності, яка принципово не піддається 

систематизації. Мовляв, чітко визначені та раціонально впорядковані 

екзистенціали втрачають у цьому разі свою методологічну специфіку та 

перетворюються на свою протилежність – категорії. «Гайдеґґер сам 

незабаром відмовився від цієї задачі: у більш пізніх роботах він не 

використовував більше поняття екзистенціал» [2, с.538]. 

Але саме та точка, де він зупинився, стала відправною для багатьох 

послідовників, залишаючи свободу для домислів та інтерпретацій. 
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Насамперед історики філософії намагалися виявити основні риси 

концепту «екзистенціал».  

І першою такою рисою стала його невизначеність. Екзистенціали 

вказують на ненаявні переживання людини, але такі, що є предметом їхньої 

стурбованості. У якості ілюстрації А. Абдуллін пише про екзистенціал смерті 

як про те, що «ненаявне, але значуще» присутнє у бутті кожної людини [1]. 

Другою ознакою екзистенціалів є їх потенційний характер. 

«Конструюючи ряд аналогій «екзистенціальне-ненаявне-можливе», тож ми 

розуміємо трактування екзистенціалів людського буття як його можливостей, 

або ширше – потенцій» [8]. Відмінною рисою екзистенціалів є потенційність 

парадоксального трагізму (трагічного парадоксу, абсурду, алогічності 

буття) [12]. 

По-третє, на відміну від «категорій», які можуть бути співвіднесені з 

наявним буттям, з чимось константним, «екзистенціали» мають справу з 

буттям, яке розгортається в часі. Вони є формою мисленнєвого освоєння 

буття, яка адекватна узагальненням саме щодо суб’єктивної реальності, тобто 

таким узагальненням, які вже не рефлектуються суворим науковим 

пізнанням, хоч останнє й задає межі застосування екзистенціалів. Інакше 

кажучи, екзистенціали є основними одиницями мислення, що виконують у 

некласичній раціональності приблизно ту ж роль, що категорії – у класичній. 

Категорії фіксують загальний каркас буття в цілому, екзистенціали ж 

використовуються там, де всередині цього каркасу проявляються 

суб’єктивність і невизначеність. 

«Під рубрикою «екзистенціал», – зазначає Ю. Разінов, – Гайдеґґер 

виводить такі визначеності буття присутності, як «люди» (das Man), «буття-

в», розташування, розуміння, мова, турбота, смерть, совість, час тощо. За 

аналогією з арістотелівським визначенням складу сущого, про будь-яку 

присутність можна сказати, що в обрії своїх буттєвих можливостей вона є 

людиною (Man), має онтологічну структуру буття-в (завдяки чому може бути 
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онтично визначена як «де» – наприклад, у Лікеї), час, (завдяки якому може 

бути онтично визначена як «коли» – наприклад, учора), стурбованість, 

відчуває поклик сумління, заступає в смерть, розуміє, розташована, говорить 

тощо» [17]. 

Поширюючи і уточнюючи перелік екзистенціалів М. Гайдеґґера, 

швейцарський дослідник Медард Босс виокремлює такі: просторовість, 

темпоральність, тілесність, співбуттєвість у спільному світі (буття-в-світі), 

налаштованість, історичність (історична пам’ять), смертність (буття-до-

смерті). Ще раніше С. К’єркегор виокремлював самітність, смерть, страх, 

віру, надію як фундаментальні людські переживання. Л. Шестов вважав 

такими самітність і страх, Г. Марсель – самітність, смерть, вірність, віру, 

надію, любов, А. Камю – самітність, тугу, абсурд, свободу, С. Франк – 

любов, В. Франкл – духовність, свободу, відповідальність [12]. У публікаціях 

можна зустріти й інші варіації. 

Погляди М. Гайдеґґера мали відчутний вплив на ще одного класика 

екзистенціалізму – Ж.-П. Сартра, який підсумував результати власних 

феноменологічних пошуків у роботі «Буття і ніщо». Французький 

мислитель вважав, що «людина приречена бути свободною», вона має на 

самоті нести на своїх плечах всю важкість світу. Як зазначає А. Корольов, 

«її трансцендування даного безгарантійно, воно здійснюється без покликань 

на трансцендентне будь-якого роду, «на свій страх і ризик» та «без надії на 

успіх». На думку Сартра, буття досягається в чистій рефлексії, коли людина 

розуміє «безпідставність» і невиправданість свого вибору, проекту і бере 

його на себе. Чиста рефлексія в Сартра – бажати те, що бажаєш, і моральність 

пов’язується із радикальним рішенням автономії» [9, с. 104-105]. Не буде 

особливим перебільшенням твердження про те, що пафос сартровських робіт 

полягає в перенесенні на індивіда всієї відповідальності за його життєвий 

вибір та нехтуванні зовнішніми обставинами як другорядними. 
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Відштовхуючись від проблеми співвідношення «в-собі-буття» та «для-

себе-буття», Сартр намагається усвідомити суть інтерсуб’єктивних 

стосунків за допомогою понять «Я» та «Інший». Проте, на відміну від свого 

німецького попередника, він схиляється до тлумачення цієї суті не в дусі 

співробітництва, але через протистояння. На своєму шляху до свободи «Я» 

зустрічає чимало перепон, включаючи усвідомлення кінцевості свого 

існування, прагнення Іншого обмежити його свободу, унаслідок чого 

починається садо-мазохистська гра, у якій «Я» марно намагається подолати 

свою тілесність тощо. На думку Сартра, інтерсуб’єктивні стосунки 

породжують ще два модуса буття – «буття-для-іншого» та «буття-з-іншим», 

при цьому останній модус передбачає появу третьої особи, свого роду 

стороннього спостерігача, який має відстежувати етапи взаємодії «Я» з 

«Іншим» та фіксувати появу «інтимної цілісності». Наявність такого 

спостерігача з функціями арбітра необхідна тому, що жодний з суб’єктів 

«гри» не в змозі зсередини констатувати трансформацію відносин до нової 

спільноти. 

Ж.-П. Сартр майже не використовує концепт «екзистенціал», але 

фактично наповнює концепцію Гайдеґґера новим змістом. У книзі «Буття і 

ніщо» [18], яка замислювалась як власний варіант побудови 

феноменологічної онтології, зміст екзистенціалів розглядається через 

призму психоаналізу суто в індивідуальному вимірі. На рівень колективного 

Сартр виходить у іншій своїй праці – «Критиці діалектичного розуму», де 

мислитель намагається описати «зняття» протиріччя між «Я» та «Іншим» на 

макрорівні, тобто в історії. Ідеалом його елементарних соціальних утворень 

стають «анархістські групи», кожний член яких прагне свободи для себе і 

для всіх.  

Сам факт появи «Критики діалектичного розуму» після «Буття і ніщо» 

свідчить про значний перегляд Ж.-П. Сартром своїх вихідних тез і визнання 

соціальної детермінованості індивідуальної поведінки. Отже, притаманна 
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класичному екзистенціалізму орієнтація на людину як самотню, закинуту у 

світ істоту, чиє буття «розкрито» екзистенціалами як можливими способами 

буття, було подолано. Якщо екзистенціали характеризують певний 

екзистенціальний стан, який безпосередньо пов’язаний з переживаннями 

індивіда, то, починаючи з пізнього Сартра, ці обмеження нагадують бар’єри 

греблі, легко зруйновані екзистенціалізмом, що виходить за власні межі. 

Варіації на тексти М. Гайдеґґера і Ж.-П. Сартра, а також З. Фройда і 

К. Маркса, з одного боку, збагатили екзистенціологічний дискурс, але з 

іншого, настільки його урізноманітнили та ускладнили, що від початкового 

змісту концепта мало що залишилося. Екзистенціали асоціюються або з 

архетипами колективного безсвідомого, або з усвідомленими зразками 

поведінки і комунікації. Це поняття відривається від свого «текстуального 

ґрунту» і покидає межі історико-філософського дискурсу, перетворюючись 

на самостійний елемент сучасних соціально-філософських побудов. 

Принциповим моментом, який відрізняє обидва дискурса, є питання 

про те, чи можливо застосовувати термін «екзистенціал» для опису не лише 

індивідуальних, а й колективних, соціальних переживань? 

У межах соціальної філософії екзистенціали тлумачаться не як 

іманентно властиві екзистенції риси, а як певні канони, стереотипи, правила 

існування людини в повсякденному житті, як життєві реалізації тут-буття 

індивідів в якості спільного буття, буття як загальної справи. Наприклад, 

В. Летуновський риторично запитує: «А чи має екзистенціали 

Робінзон Крузо, відлюдник, що вимушено покинув суспільство?» Вочевидь, 

основним екзистенціалом для нього слід вважати самотність. «Але парадокс 

полягає в тому, що сама самотність неможлива без певної співучасті інших 

людей. «Співмісність» Робінзона Крузо виявилася насамперед в його 

самотньому існуванні за тими самими уявленнями, які він мав до того, як 

потрапив на острів. Саме в силу нашої фундаментальної співбуттєвості, 

співмірності ми здатні миттєво розуміти один одного» [11]. 
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Інакше кажучи, навіть у своїх крайніх проявах індивідуальний 

характер людського буття не заперечує, а передбачає соціальність. Саме як 

соціальний феномен розглядає самотність Т. Денісова у своїй 

кандидатський дисертації «Самотність як екзистенціально-соціальний 

феномен» [5]. 

«Людське буття, – пояснює А. Корольов, – не може бути усвідомлене 

без аналізу соціальності, інтерсуб’єктивності. Сартр вважає, що ніякої 

суспільної свідомості не існує, бо вона складається з сукупності свідомості 

окремих особистостей. Що стосується відношень людини до людини, то, за 

Сартром, єдиний зв’язок, можливий між двома індивідами, між двома 

свідомостями – це зв’язок взаємного заперечення. Стосовно «іншого Я» 

індивідуальні свідомість виступає в модусі буття для Іншого» [9, с. 30]. І тут 

видатний екзистенціаліст впадає у невиправдану крайність, адже буття-для-

Іншого не є онтологічною структурою свідомості, а зведена до «Ніщо» 

суб’єктність не містить в собі ніяких ресурсів для продукування позитивного 

зв’язку з чимось зовнішнім. Людське суспільство, на думку Сартра, є нічим 

іншим, ніж боротьбою Я за панування над іншим Я («Пекло – це інші»). 

З такою радикально-індивідуалістичною позицією погоджуються 

далеко не всі філософи, навіть екзистенціалістського спрямування. 

Наприклад, М. Гайдеґґер постійно нагадував, що людина не є самотньою, 

вона існує у світі разом з іншими, а тому висловлював сумніви в тому, що 

«хто-присутність» обмежується лише Я. Категорія «хто-присутність» 

розгортається Гайдеґґером через категорії «спів-буття» та «спів-

присутності» [21, с. 84]. Навіть сам Ж.-П. Сартр відчував обмеженість 

власної позиції, унаслідок чого вважав за потрібне висловити міркування 

про соціальну природу людини в згаданій вище «Критиці діалектичного 

розуму». Але загалом, екзистенціалісти дійсно віддають перевагу в своїх 

роздумах індивідуальному рівню буття над соціальним. Екзистенціали 



97 

 

розуміються як первинні атрибути людської природи, що жодним чином не 

обумовлюються соціумом і є певною опозицією до нього. 

Проте це жодним чином не означає, що соціальні екзистенціали, які б 

містили колективні переживання більш-менш великих людських спільнот, 

принципово не можуть існувати. Оскільки ми визнаємо поряд з 

індивідуальною свідомістю наявність свідомості суспільної, то ми маємо 

визнати в її структурі існування певних дорефлективних структур – 

колективних або соціальних екзистенциалів. 

Інтерпретація змісту останніх дещо нагадує ситуацію з усвідомленням 

природи архетипів колективного безсвідомого. Сьогодні мало хто згадає, 

що гіпотеза про наявність безсвідомого шару психіки була сформульована у 

філософських працях Г. Каруса та Е. фон Гартмана – настільки її затулив  

безперечний авторитет З. Фройда. Спочатку суб’єктом безсвідомого 

вважалася винятково індивідуальна психіка, а його зміст тлумачився в 

підкреслено асоціальному, навіть біологізаторському контексті. Згодом його 

учні та колеги З. Фройда піддали критиці тотальний пансексуалізм, і той 

був вимушений переглянути основні положення своєї теорії. До ефекту 

Ерос був доданий ефект Танатос, а зміст безсвідомого розумівся не як 

апріорні та вроджені сигнали, а як колишні елементи змісту свідомості, що 

були забуті, «викреслені» психікою особистості. Водночас Фройд вказував 

на величезну роль архаїчно-міфологічних символів, що виходять за межі 

суто індивідуальної психіки. Продовжуючи цю логіку, залишався лише 

один крок до визнання соціальної детермінованості безсвідомого – і він був 

зроблений К.-Г. Юнгом, який запропонував розширити можливості 

психоаналізу за допомогою соціокультурних чинників. «Хворіє особистість, 

– писав він, – яку, на відміну від організму, можна зрозуміти лише через 

врахування її соціально-культурного оточення, яке сформувало цінності, 

смаки, ідеали, настанови… Для усвідомлення норми і патології необхідно 
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вийти на мікропроцеси культури, духовної історії людства, у яку 

включається і яку інтеріорізує індивід» [22, с. 13]. 

Відповідно, змінюється і носій безсвідомого. «Зміст цього 

колективного безсвідомого – писав К. Юнг, – є не особистим, але 

колективним, іншими словами, належить не одній будь-якій особистості, а 

щонайменше цілій групі осіб; звичайно, він – приналежність цілого народу 

або, нарешті, всього людства. Зміст колективного безсвідомого не 

набувається протягом життя однієї людини, суть його – природжені 

інстинкти і первісні форми осягнення – так звані архетипи, або ідеї» [23]. За 

визнанням самого К.-Г. Юнга, гіпотеза колективного безсвідомого належить 

до тих понять, що спочатку здаються дивними, але потім перетворюються у 

звичний інструментарій, без якого важко уявити собі соціальну психологію. 

Щось подібне, на наш погляд, відбувається й з поняттям «соціальний 

екзистенціал». Зрозуміло, що поняття «соціальний екзистенціал» та 

«архетип колективного несвідомого» не є тотожніми, вони належать різним 

парадигмам, і наведена аналогія стосується не стільки змісту вказаних 

термінів, скільки пізнавальної ситуації, пов’язаній з екстраполяцією певного 

феномену з індивідуально-особистісного на колективно-суспільний рівень. 

Сучасна філософія виплекала поняття екзистенціал у колисці 

феноменолого-індивідуалістичного екзистенціалізму М. Гайдеґґера, але 

згодом визнає, по-перше, його соціальну обумовленість, і, по-друге, 

можливість колективного суб’єкту екзистенціалів. 

Дійсно, унікальне і неповторне індивідуальне буття особистості 

багато в чому, якщо не цілком, обумовлене соціальним оточенням, у якому 

відбувався процес соціалізації. «Моє життя», «моя робота», «мої ідеї» – це 

все є нічим іншим, як посиланням на індивідуальну участь в 

інтерсуб’єктивних стосунках і зв’язках соціального світу. Моє життя – 

співучасть у цій інтерсуб’єктивності, співпричетність до неї [9, с. 181]. Як 

зазначає В. Глєбкін, «екзистенціали не виступають атрибутами 
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індивідуально-особистісного, але, навпаки, «простір екзистенціалів є 

вторинним по відношенню до соціального простору» [3, с. 42]. 

Отже, якщо соціальні спільноти, як і індивід, переживають певні 

екзистенціали, то виникає інше питання – як співвідносяться між собою 

індивідуальні та соціальні екзистенціали? Чи є вони тотожними? 

Відповідь на ці та інші подібні питання напряму залежать від того, що 

все ж таки розуміється під екзистенціалами. Адже в умовах, коли класики 

екзистенціалізму свідомо не залишили нам чітких дефініцій, теоретичний 

вакуум, що виник, з необхідністю заповнюється чисельними тлумаченнями 

терміну. Узагальнюючі їх, С. Копилова виокремлює дефініції екзистенціалів 

як: 

- «засобів людського існування... сил, що конституюють Я людини, 

...змістожиттєвих засад буттєвості людини, форм можливого вияву... 

реальності для людського буття»; 

- «основопонять, що імпліцирують загальні засоби саморозкриття 

власне людського існуючого, здатних передавати зв’язок існування та 

розуміння в його буттєвій організації»; 

- «конкретних проявів екзистенції, унікальних способів буття людини у 

певних моментах її комунікації»; 

- «апріорі, що конституюють існування тут-буття загалом та всілякий 

окремий його акт буття»; 

- «найважливіші – архетипічні – моделі поведінки, що укорінені в 

трансцендентальній структурі соціальної реальності і проявляються в 

сфері колективного несвідомого» [8]. 

Дослідник А. Павлов, незадоволений занадто абстрактним і 

метафоричним тлумачення екзистенціалів в екзистенціалізмі, пропонує 

розглядати останні як «імперативи людської присутності в типових 

життєвих ситуаціях». На його думку, слід розрізняти: 

- імператив належності до соціальної групи, спільності; 
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- імператив належного, допустимого; 

- імператив значущості людини, її місця в системі владних 

відносин [13]. 

Рівнева структурізація екзистенціалів уможливлюється лише за умов 

визнання їх соціальної природи. При всій персональності буття людина не 

може існувати без осягнення буття Іншого. 

Саме тому, якщо ми стверджуємо, що справедливість є 

екзистенціалом, то ми маємо цілком усвідомлювати вторинність її 

індивідуального суб’єкта  порівняно з суб’єктом колективним. Носієм 

справедливості є насамперед суспільство, у межах якого в результаті 

інтеракції формуються базові уявлення про належне. Конкретні члени цього 

суспільства набувають під час соціалізації ці уявлення та поділяють їх як 

свої власні. Переживання і оцінка Я чогось як справедливого (або 

несправедливого) уможливлюється за умов наявності Іншого, який поділяє 

(або не поділяє) такі переживання й оцінки. Звісно, у процесі історичного 

розвитку ці уявлення можуть бути відкореговані, адаптовані під конкретні 

ситуації, але початково вони мають надіндивідуальне походження. 

Е. Гуссерль описував механізм появи подібних уявлень як 

«трансцендентальну редукцію». 

Оцінка ситуації як справедливої або несправедливої відбувається за 

допомогою такого морального феномену як совість. Навіть у тих випадках, 

коли право і закон не спрацьовують і не кваліфікують певні дії як 

несправедливі, совість може суттєво відкорегувати особистісне ставлення до 

цих дій. «Бути совісливим, – зазначає О. Корольов, – це найважливіший 

зв’язок людини з екзистенцією. Совість заявить про себе зовом турботи, 

голосом буття. Голос буття конститутивний, тобто узаконений, укорінений в 

мені, «йде від мене самого, поверх мене і для мене. Він проголошує себе в 

модусі мовчання. Він заявляє про обов’язок або заборгованість». Мовчазний 

голос совісті створює онтологічні умови для екзистенції, щоб людина 
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задумалася, що її бентежить» [9, с. 176]. Екзистенція являє себе для того, щоб 

зобов’язати людину залишатися людиною за будь-яких обставин. 

Екзистенційний вимір проблеми передбачає визначення певних 

функцій, які виконує справедливість як суспільний феномен. У науковій 

літературі частіше інших називають пізнавальну, регулюючу, аксіологічну, 

розподільчу, егалітаристську, нормоутворювальну функції справедливості, 

функцію «легітимації соціального порядку», функцію «підтримання зразку» 

тощо. 

Детально на функціях справедливості зупинився класик структурного 

функціоналізму Т. Парсонс. У своїй праці «Система сучасних суспільств» він 

виокремлює так звану AGIL-схему, згідно з якою кожна соціальна система 

має виконувати чотири набори функцій, а саме – адаптації, цілепокладання, 

інтеграції та латентності. «Будь-яке суспільство, – пише він, – має 

забезпечувати елементарні умови для життєдіяльності своїх членів, захищати 

їх життя, гарантувати певні права, підтримувати нормальний хід виробничих 

процесів тощо. Усе це у сукупності й сприймається як нормальний, 

«справедливий» соціальний порядок» [15]. 

Важливою функцією справедливості є егалітаристська, яка передбачає 

перманентне виправдання наявних в соціумі форм нерівності. «Презумпція 

рівності» (термін І. Берліна) полягає в тому, що не рівність, а саме нерівність, 

яка набуває все нових і нових форм у процесі історичного поступу, потребує 

свого метафізичного обґрунтування. Для громадянського суспільства не 

достатньо просто констатувати самодостатність своїх інституцій, як це 

робить держава через право. Соціальна нерівність має бути підкріплена 

впливовими аргументами, зокрема, апеляцією до справедливості. 

Кваліфікація справедливості як соціального екзистенціалу означає, що 

не лише окремі громадяни, але й соціум загалом переживають своє 

існування, визначаючи його за координатами «справедливе/несправедливе». 

Такі координати є наслідком динамічного «суспільного договору», який, 
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усупереч Т. Гоббсу та Дж. Локку, не є одноразовим актом, укладеним у 

стародавні часи, а перманентно відтворюється внаслідок боротьби індивідів 

за свої інтереси та встановленням компромісу соціуму щодо меж їх 

реалізації. 

Свого часу Артур Медісон, американський соціолог і економіст, 

проаналізував динаміку економічного та соціального розвитку країн світу, 

починаючи з 1820 р. Він навіть уклав спеціальні статистичні таблиці, у яких 

було враховано не лише економічні показники, а й інші критерії: ступінь 

розвитку демократії, розвиток суспільних інституцій, загроза авторитаризму 

тощо. Усі країни він розподілив на три групи, першу з яких можна назвати 

західною (європейсько-американською), другу – східною (азійською),    

третю – змішаною (африкансько-латиноамериканською). Країни, що 

містяться всередині цих груп, практично не переходять з однієї групи до 

іншої (винятком є лише Японія). При цьому загальний висновок, який робить 

дослідник, полягає в тому, що розвиток країни визначається не стільки 

економікою і зростанням промислового виробництва, скільки правилами 

діалогу влади і суспільства та дотриманням «соціального контракту». 

Аналогічних висновків дійшов Френсіс Фукуяма, який у своїй книзі 

«Довіра: соціальні чесноти і шлях до процвітання» поділив усі країни світу 

на дві категорії: з низьким та високим рівнем довіри [20].  

Незважаючи на те, що обидва названих автори використовують різні 

терміни і методологічні підходи, вони обидва стверджують, що траєкторію 

історичного успіху визначають не економічні показники, а здатність влади 

налагодити конструктивний діалог з соціумом. Домінанта соціальної сфери, 

довіра і справедливість, прагнення не порушувати встановлений «соціальний 

контракт» – ось чинники, які, врешті решт, зумовлюють розквіт або занепад 

країни. 

Наведемо декілька історичних прикладів. 
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На рубежі XV-XVI ст. Іспанія й Англія за багатьма показниками 

знаходилася приблизно на одному рівні розвитку. Але внаслідок різних 

уявлень про справедливість, що, не в останню чергу було пов’язано з 

релігійною ситуацією в цих країнах, в них утворилися різні форми 

соціального контракту. Це знайшло своє втілення у механізмах 

оподаткування: якщо в Іспанії збирання податків стало прерогативою короля, 

то в Англії цим став займатися парламент. У результаті в католицькій Іспанії 

згодом утвердилася так звана «вертикальна» модель взаємин влади і 

суспільства, тоді як в протестантській Англії – горизонтальна форма 

соціального контракту. В Іспанії зібрані податки йшли на ведення війн, 

утримання колоній, утримання бюрократії, тоді як в Англії, окрім сказаного, 

частину податків витрачали на накопичення, що згодом створило основу 

соціального капіталу. Принципово важливим є те, що соціальний капітал не 

може бути зведений лише до матеріальних ресурсів, це насамперед системні 

стосунки, включаючи довіру і справедливість. Цей соціальний капітал і 

вдалося створити з допомогою накопичених коштів. Таким чином, дві країни, 

що мали однакові стартові умови, отримали різні траєкторії розвитку, і 

сьогодні Велика Британія фактично за всіма показниками обігнала Іспанію. 

Ще більш виразний приклад створення соціального капіталу за 

допомогою відносно справедливого перерозподілу суспільного багатства та 

дотримання соціального контракту демонструють Об’єднані Арабські 

Емірати, монархічна держава Перської затоки, яка має величезні прибутки, 

отримані у тому числі від нафтовидобувної промисловості. Монархи, 

федеральний уряд та місцеві меджліси приділяють справедливості особливу 

увагу. У статті 14 Конституції ОАЕ йдеться про те, що «рівність, соціальна 

справедливість, гарантована впевненість і безпека, а також рівність 

можливостей всіх громадян Об’єднаних Арабських Еміратів є засадничими 

принципами розбудови суспільства: відносини між ними мають будуватися 
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на основі співробітництва і взаємного милосердя». Діти громадян ОАЕ від 

народження отримують $ 60 000, ділянку землі та інші преференеції. 

З погляду корінного арабського населення, закони, що закріплюють 

порядок розподілу цих ресурсів в інтересах громадян ОАЕ, є справедливими. 

Але з позицій трудових емігрантів, кількість яких складає ¾ населення 

країни, такі закони навряд чи сприймаються як прояв справедливості, адже 

не дозволяють отримати громадянство, нерухомість, мати соціальну 

допомогу та пенсійне забезпечення наприкінці трудової діяльності тощо. 

Боротьба трудових мігрантів за власні права не завершується успіхом через 

фактичну відсутність в монархії інститутів громадянського суспільства. 

У продовження теми про різні оцінки та сприйняття справедливості, 

доцільно співставити соціально-психологічні установки французів та 

американців щодо майнової нерівності. Громадяни Франції, яка пройшла 

через трагічний досвід революції, з підозрою ставляться до надмірно багатих 

співвітчизників, адже слушно вважають, що величезні статки неможливо 

заробити чесною працею. Громадяни США, навпаки, будь-які обмеження для 

індивідуального збагачення вважають несправедливими, а образ 

«американської мрії» обов’язково включає в себе можливість швидко 

зробити власний капітал. 

У наведених прикладах головне те, що різні суспільства, виходячи зі 

свого історичного досвіду, по-різному переживають надмірну соціальну 

диференціацію, оцінюючи її як справедливу чи несправедливу. Ця 

релятивність базових світоглядних регулятивів суспільного буття значно 

ускладнює процес цілепокладання, який дозволяє визначити магістральні 

напрямки розвитку соціуму. Як зазначає В. Левкулич, «теоретико-

методологічна складність оперування зазначеними аспектами полягає в тому, 

що вони не мають сенсу «взагалі»: кожен суб’єкт суспільних відносин 

формулює щодо них власний смисл, який часто виявляється несумісним, а 

інколи й узагалі взаємовиключним із погляду аксіологічних, етичних та 
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інтерпретаційних акцентів. Додаткові труднощі створює та обставина, що 

часто доводиться мати справу з еквівалентними, але принципово 

несумісними світоглядними парадигмами» [10, с. 11]. 

Не випадково колективні уявлення про справедливість сучасні 

філософи пов’язують з етнічними, соціокультурними, конфесійними 

особливостями певної соціальної спільноти, зі  змістом менталітету. 

«Практично не існує тих чи тих парадигмальних аргументів щодо 

справедливості, які володіють універсальним потенціалом асоціативно-

стереотипної ефективності: в одних корпоративних, вікових, статевих, етно-

національних та інших середовищах той чи той аргумент формулювання 

кредо справедливості може мати надзвичайно високий коефіцієнт 

асоціативної продуктивності, натомість в умовах інших світоглядних 

азимутів він виявиться цілковито недієздатним, неевристичним, а відтак – 

недоцільним [10, с. 28]. І далі: «становлення уявлень про справедливість 

відбувається внаслідок сукупного взаємовпливу відразу трьох чинників: по-

перше, домінуючої в певному соціумі ментальності, по-друге, особливостей 

національного характеру, по-третє, диференціації смислового маркування 

дійсності» [10, с. 31]. 

Таким чином, концепт «справедливість як соціальний екзистенціал» 

дозволяє поглянути на людину та соціум з урахуванням ментального, 

аксіологічного, етичного виміру, який далеко не завжди береться до уваги в 

філософських дослідженнях. Ідеал справедливості допомагає налагоджувати 

гуманне, етично відповідальне спілкування між людьми. Без справедливості 

в різних її проявах людські відносини просто розпалися б або так ніколи і не 

вийшли б із стану дикості, зоологічного індивідуалізму. 

Без справедливості, дійсно, не буває ефективного об’єднання людей, 

тобто миру і злагоди в суспільстві. Характерно, що екзистенційний вимір 

справедливості деякі автори розглядають як специфічне заломлення любові. 

Але на відміну від любові, що цілком йде, як би, зсередини індивідуального 
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суб’єкта, справедливість має ширший, суспільний горизонт, що включає 

визнання початкової цінності всіх і кожного. Тут немає і не повинно бути 

улюблених і нелюбимих. Справедливим треба бути навіть щодо злочинця. І 

якщо любов затверджує неповторність існування іншого, то справедливість 

шукає форму і міру поєднання індивідуально неповторного існування людей. 

Це – базова умова для розкриття індивідуальної неповторності людини. 

 

2.2. Справедливість як модус громадянського суспільства 

 

У попередньому підрозділі було доведено, що суб’єктом-носієм 

соціального екзистенціалу справедливості є суспільство. У цьому розділі ми 

спробуємо аргументувати тезу про те, що таким суб’єктом є саме 

громадянське суспільство. 

Під громадянським суспільством ми будемо розуміти всі прояви 

самореалізації вільних громадян та їх добровільних асоціацій некомерційної 

спрямованості, відгороджених від прямого впливу і довільної регламентації з 

боку державної влади та бізнесу. Частіше за все до складу громадянського 

суспільства залучають такі інститути, як громадські, релігійні, благодійні 

організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації,  

організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації, інші 

непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до 

законодавства. 

Наявні в історії соціальної філософії уявлення про природу і суть 

громадянського суспільства є настільки різноманітними, що навіть простий 

їх перелік перевищить всі норми щодо обсягу дисертаційного дослідження. 

Класичні праці з проблематики громадянського суспільства належать 

Т. Гоббсу, Дж. Локку, Ш. Монтеск’є, Т. Пейну, Г. Гегелю, К. Марксу, 

Х. Арендт, О. Хеффе, А. Хеллер, Д. Метьюзу, Д. Істону, Ю. Габермасу,       
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К.-О. Аппелю, Е. Шилзу та ін. Кожний з авторів знаходить власні аспекти в 

усвідомленні суті цього соціального феномену, але більшість з них 

погодилась формулою, що громадянське суспільство – це те, що протистоїть 

державі. 

Громадянське суспільство є своєрідним «фільтром вимог» (термін 

Д. Істона) і підтримки соціумом політичної системи. На думку Т. Пейна, 

зрілість громадянського суспільства визначає його стосунки з державою: чим 

воно досконаліше, тим менше потребує на регламентацію з боку держави. 

Американський просвітник вважав громадянське суспільство благом, а 

державу – вимушеним злом. 

Протиставлення державі є найсуттєвішою ознакою громадянського 

суспільства, хоч в наукових публікаціях наявна і більш розлога 

характеристика останнього. Найчастіше йдеться про наявність індивідуальної 

приватної власності, демократії, різних форм самоврядування і громадських 

форм життєдіяльності, спілкування, конкуренції, плюралізму тощо. Деякі 

дослідники ототожнюють громадянське суспільство з капіталізмом, що, на 

думку В. Кізіми, «перетворює розмови про громадянське суспільство в 

фантазії про бажане майбутнє або в політичні спекуляції» [7, c. 326]. 

Але чи виправданим є ототожнення капіталізму і громадянського 

суспільства, нехай і такого, що тлумачиться автономним від буржуазної 

держави? Апологети капіталізму дещо спекулюють на факті хронологічного 

збігу встановлення буржуазних відносин та утворенням демократичних 

інституцій громадянського суспільства. З одного боку, між цими соціально-

історичними феноменами, безумовно, існує зв’язок, але з іншого, проблема 

громадянського суспільства виходить за межі конкретного соціального ладу і 

має трансісторичний характер. 

В. Кізіма висловлюється з цього приводу більш категорично, 

стверджуючи, що ототожнення громадянського суспільства та капіталізму 

«насправді є ідеалізацією буржуазних відносин та їх апологією, бо видає 
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бажане за дійсне, тоді як реальна ситуація свідчить не лише проти 

зазначеного ототожнення, а й про пряму несумісність громадянського 

суспільства і капіталізму» [7, c. 326]. 

Якщо спробувати сформулювати сутність громадянського суспільства, 

то в граничному вигляді вона може бути зведена до узгодження 

індивідуальних інтересів людей і колективних інтересів суспільства як 

цілого. Фактично це проблема подвійності (амбівалентності) людини як 

індивідуальної і колективної істоти в тому сенсі, що індивідуальні та 

колективні інтереси людини далеко не завжди збігалися в історії. «…Питання 

про громадянське суспільство можна конкретизувати у вигляді питання про 

подвійний стан людини в суспільстві, як такої, що має індивідуально-

колективну природу, і проблема полягає в тому, що людина як індивідуальна 

істота має особисті цілі і прагнення, а як член суспільства вона бере участь у 

вирішенні суспільних проблем, які не завжди відповідають її особистим 

інтересам. В цьому і полягає причина основних колізій догромадянських 

суспільств. Проблема приховано існувала завжди, породжуючи різноманітні 

труднощі й історичні форми їх рішень, які, насправді не були рішеннями 

проблеми громадянського суспільства, носили в цьому сенсі попередній 

характер і своєю скороминущою формою продовжували приховувати 

справжню глибину завдання…» [7, c. 327-328]. 

До цього слід додати, що з позицій екзистенціальної методології 

зазначена амбівалентність фіксується протиріччям між екзистенцією людини 

та абсурдом соціального буття, а з позицій феноменології – протиріччям між 

«життєвим світом» і «системою». 

Отже, проблема громадянського суспільства, яка тлумачиться як 

проблема узгодження індивідуальних і колективних інтересів, виходить за 

межі капіталізму. На кожному етапі історичного процесу вона мала власні 

прояви. Зокрема, первісне суспільство цементувало породжена ним самим 

світоглядна ідея «світ – це родова спільнота», рабовласницьке – 
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абсолютизована ідея юридичного закону як всесвітнього Порядку – Космосу. 

Феодальне суспільство об’єднувалося народженою в надрах центр-

периферійних відносин імперій «ідеєю про світ як еманацію Абсолютного 

центра Бога». Буржуазне суспільство з його розвинутими товарно-грошовими 

відносинами, і силовими конкурентними протистояннями породило ідею 

світу як природи, закони якої реалізуються через силові відносини речовини і 

поля. У ХХІ ст. історична мімікрія вичерпала свої можливості. «Особливість 

сучасної ситуації в тому, що проблема громадянського суспільства знайшла, 

нарешті, свій істинний сенс – стала явною і вимагає таких же явних 

універсальних суб’єктів її реалізації, як і способів вирішення. На позицію 

реального суб’єкта громадянського суспільства висувається інтелігенція і 

середній клас» [7, c. 329]. 

Засаднича проблема узгодження індивідуальних і колективних 

інтересів, яка може бути описана за допомогою категорій «частка» і «ціле», 

поки ще не знайшла свого ефективного вирішення. Вимога щодо пріоритету 

суспільних інтересів над індивідуальними залишається більше ідеалістичним 

побажанням, ніж політично обґрунтованою реальністю. Особиста ініціатива, 

підприємницька активність, індивідуальна зацікавленість і приватна 

власність є ефективнішими, ніж примусова праця, абстрактна 

відповідальність всього народу та маломотивовані колективні господарства. 

Інакше кажучи, суспільства, де індивідуальні інтереси визнаються вище 

загальносуспільних, демонструють більшу економічну рентабельність. 

Історичне змагання капіталістичної та соціалістичної систем завершилися 

поразкою останньої, і ринок переконливо довів свою здатність до більш 

ефективного і дбайливого господарювання. 

Водночас щодо справедливості ринкові відносини відрізняються 

жорстокістю, знеособленістю, меркантильністю і прагматичністю. Ринок знає 

один принцип: «менше витрати – більші результати». Ринкова конкуренція 

виявляє та заохочує найсильнішого, тоді як принципи справедливості 



110 

 

вимагають враховувати інтереси слабкого, через що перемога ринкової 

системи не наближає нас до вирішення проблеми громадянського 

суспільства. 

Глобальне людство ХХІ ст., схоже, змирилося з безальтернативністю 

капіталістичного розвитку. Світове лідерство належить найбільш розвинутим 

країнам Західного світу, інші йдуть у фарватері теорії «наздоганяючої 

модернізації». Рефлексувати ж з приводу специфічних інтересів своєї країни 

в глобальному соціумі не прийнято, подібні розмови не є «правилами гарного 

тону». Ті нечисельні народи, що шукають власний оригінальний шлях 

розвитку, приречені на маргінальність та ізоляцію з боку світового 

співтовариства. 

Один з адептів капіталістичного шляху розвитку Дж. Сорос у своїй 

книзі «Криза глобального капіталізму» визнає, що протистояння 

індивідуальних і суспільних інтересів є найвизначальнішою для сучасного 

соціуму. «При прийнятті колективних рішень ми маємо ставити загальні 

інтереси попереду особистих», – наполягає він, проте реальних механізмів 

реалізації цієї вимоги не наводить. Дж. Сорос зізнається, що відчуває сором 

за деяких «колег по капіталістичному цеху», хоч і стверджує, що «люди, які 

ставлять свої власні інтереси попереду суспільних, будуть завжди». Він 

називає це «проблемою вільного вершника». Ця категорія осіб забезпечує 

негативні явища, що є супутниками сучасної демократії: «вакханалію 

корупції, зловживання службовим становищем, лобіювання власних інтересів 

у законодавчому та інших органах влади. Дж. Сорос визнає, що «більшість 

дотримується своїх власних інтересів навіть під час колективного прийняття 

рішень», і не знаходить тут ніякого виходу, окрім утопічної пропозиції 

відволікати вільних вершників від їх активності «шляхом загального 

осуду» [19, с. 227]. 

У гонитві за особистими преференціями, за владою, за надприбутком, 

ігноруючи суспільні потреби, індивіди, що уособлюють образ «вільного 
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вершника», підривають таким чином базові принципи громадянського 

суспільства, які утверджуються масами чесних громадян. Отже, збірний 

капіталіст «двічі живе за рахунок маси чесних людей. По-перше, він 

безпосередньо експлуатує населення своєї країни, а часто й інших країн, 

привласнюючи левову частку виробленого ним доходу. По-друге, він звалює 

на плечі трудового населення також і підтримку умов, необхідних для життя 

всього суспільства, зокрема тих же капіталістів. Ця експлуатація далеко 

перевершує експлуатацію в час розквіту капіталізму, коли власник заводу 

наживався на присвоєнні частини зарплати своїх найманих працівників. 

Сьогодні експлуатується не група людей, а все основне населення, причому з 

використанням всієї потужності державної машини. А в умовах глобалізації 

капіталізм заволодів усім світом, і двічі експлуатує все людство, все більше 

посилюючи експлуатацію і ведучи ситуацію до подальшого наростання 

екологічних і соціальних катастроф. Суспільство, побудоване на такому 

принципі, не може бути громадянським ані в локальному, ані в глобальному 

сенсі», – робить висновок В. Кізіма [7, c. 332-333]. 

Усвідомлюючи тупіковість логіки капіталістичного розвитку як 

прагнення прибутку заради прибутку, Дж. Сороса виокремлює два види 

цінностей у сучасному суспільстві: «ринкові» і «справжні». Їх відмінність він 

бачить у тому, що «ринки є конкурентними і мета їх – перемога. Справжні 

цінності гідні поваги самі по собі ... рисою справжніх цінностей є те, що вони 

не змінюють своєї вартості залежно від того, чи є вони такими, що 

превалюють чи ні» [19, с. 227]. Критерієм соціального життя, на його думку, 

мають стати «справжні цінності, якими керуються громадяни», «політика 

функціонує краще, якщо громадяни керуються своїм відчуттям добра і зла, а 

не доцільністю в чистому вигляді» [19, с. 228]. Дж. Сорос констатує 

необхідність встановлення пріоритету моральних цінностей над 

прагматичним бізнесовим розумом. Але це побажання є утопічним за 

сучасних умов, і він фактично визнає нездатність капіталізму вирішити 
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розглянуту їм проблему. Істинна відповідь полягає в тому, що для отримання 

громадянського суспільства сьогодні необхідно піти від провідних цінностей 

капіталізму та поставити на перше місце життя людини, її гармонію з самим 

собою, іншими людьми, суспільством і природою. 

Внаслідок відчуження, яке протягом значної частки світової історії 

супроводжувало людство, майже всі спроби гармонізувати внутрішні та 

зовнішні прояви життя здійснювалися чужими щодо неї силами. А для того, 

щоб людина, з якої ці сили черпають свою енергію, не ухилялася від них, 

вони активно використовують державну машину. Саме тому існують суттєві 

розбіжності у функціях справедливості на рівні, з одного боку, держави, а з 

іншого – громадянського суспільства. 

На рівні держави та її інституцій справедливість сприймається як 

об’єктивний за своєю природою феномен. Принципи справедливості мають 

бути засадничими для функціонування державних органів, а їх досягнення 

пов’язується із правом і законом. Саме на цьому рівні реалізується функція 

легітимації соціального порядку. При цьому легітимація неможлива за 

відсутності віри в справедливість і конкретно-історичну доцільність 

соціальних інститутів і суспільного ладу. Отже, боротьба за легітимність 

влади набуває ознак боротьби за віру в неї підлеглих влади. Але відбувається 

це не безпосередньо, а шляхом примусу, насилля, пропаганди чи за 

допомогою більш тонких маніпулятивних технологій. Людина з самого 

початку обмежена у своєму світосприйнятті рамками наявного соціального 

порядку, який для неї водночас є нормою. 

Рівень легітимності є ключовою детермінантою, яка визначає 

ефективність суспільного розвитку. І хоч «суспільство з нелегітимною 

владою може й не скотитися до рівня bellum omnium contra omnes (війна всіх 

проти всіх – лат.), але воно завжди буде в кращому разі стагнаційним і ніколи 

не підкорить високі позначки динамізму, заможності й 

конкурентоспроможності. В основі ж вердиктів щодо легітимності чільні 
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позиції посідають уявлення масової свідомості щодо справедливості 

наявного status quo у сфері влади. І це стосується не лише окремих 

соціокультурних ойкумен чи історичних епох – окресленому вердикту 

притаманний усезагальний і трансчасовий принцип дії… Легітимація має 

аксіологічну природу (тобто відштовхується від рівня значущості влади в 

особі її представника чи інституту для суб’єкта оцінки). Цілепокладаючий 

орієнтир легітимації загалом полягає в наданні приватному інтересу 

загальносуспільного характеру (значення, цінності, доцільності)» [10, 69]. 

На рівні громадянського суспільства функції справедливості набувають 

більшого розмаїття, доповнюючи норми права моральними і політичними 

настановами. Якщо держава відштовхується від презумпції власної 

справедливості, то для громадянського суспільства остання потребує 

постійного доведення та етичної легітимації. Можна погодитися з думкою 

Дж. Роулза, що «справедливість так само необхідна для соціальних 

інститутів, як істина – для наукової системи». Навіть найефективніші 

соціальні інститути потребують на заміну, якщо в їх діяльності виявлена 

несправедливість. 

У межах громадянського суспільства справедливість виконує функцію 

своєрідного «буферу» між колективними та індивідуальними інтересами. 

Держава певною мірою обмежує свободу та інтереси окремої особистості, і 

члени громадянського суспільства з необхідністю мають визначити межі 

своєї несвободи, з якими вони згодні миритися. 

Водночас протистояння між державою та громадянським суспільством 

не вичерпується утворенням різноманітних альтернативних структур у 

вигляді громадських організацій, профспілок, волонтерських мереж тощо, 

здатних дублювати функції державного механізму. Поява таких інституцій 

зумовлена тим, що історично справедливість втілюється в право, унаслідок 

чого розпочинається процес відчуження, тобто в законах справедливість 

перетворюється в знеособлену силу, універсальну й індиферентну стосовно 
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конкретної людини та її інтересів. І держава підтримує процес відчуження, 

забезпечуючи панування цієї сили. Держава дійсно перетворилася на 

Левіафана, у багатьох випадках стала знаряддям неправедних справ, 

справжнім паразитом на тілі суспільства. 

За цих умов розмови про діалектику громадянського суспільства і його 

закономірний розвиток залишаються прямим обманом людей. Держава не 

зацікавлена в появі будь-яких альтернатив створеним нею соціальним 

інститутам, адже це підриває монополію влади. Ми живемо в умовах, коли 

приватний інтерес є важливішим за абстрактні цінності всього соціуму, які 

розглядаються як «нічиї». Історії відомі крайнощі ототожнення приватного, 

навіть індивідуального інтересу з державним. І тоді Чарльз Уїлсон щиро 

стверджує: «що добре для General Motors, добре для всієї Америки», а 

Людовік ХІV проголошує: «Держава – це я». Подібні афоризми апелюють до 

новоєвропейських уявлень про людину як соціальний атом, що живе у своїй 

монадності в конкурентній штовханині подібних собі осіб-монад. 

Насправді ж вона є не лише індивідуально-онтичною, а й суспільно-

онтологічною істотою, яка разом з іншими людьми та інституціями 

суспільства створює умови свого життя і життя інших. «Не можна 

нівелювати індивідуальну сторону людини в ім’я соціально-колективної, 

тільки духовної, що продемонстрував соціалізм ХХ ст., який не витримав 

перевірки в результаті цієї дисгармонії» [7, c. 334]. 

Це означає, що в епіцентрі процесу формування громадянського 

суспільства знаходиться людина, точніше – відповідність її внутрішнього 

(онтичного) і зовнішнього (онтологічного) життя. Онтичні завдання і дії 

людини мають підтримувати стан її внутрішньої злагоди з собою і 

зовнішньої узгодженості з соціальним і природним оточенням, яке він 

змінює. У такий спосіб між зовнішнім і внутрішнім, індивідуальним і 

колективним, онтичним та онтологічним життям людини встановлюється 

інверсійний зв’язок. Внутрішній розвиток людини спирається на зовнішні 
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соціальні та природні трансформації і несе їх відбиток, а зовнішній прогрес 

стає реальністю тільки в тій мірі, у якій це дозволяє реалізовуватися раніше 

прихованим потенціям людини [7, c. 334]. 

Сьогодні життя орієнтоване переважно на зовнішню активність, на 

прибуток, на боротьбу з конкурентами. Воно носить односторонній 

онтологічний характер і зовсім не враховує прихованих соціальних і 

природних впливів складного й опосередкованого характеру. Індивід 

розглядає їх як випадкові, стохастичні, мінливі обставини, що стихійно 

складаються і не підлягають контролю. Але подібно до того, як вони 

впливають на психіку людини і визначають її подальшу поведінку, вони 

впливають і на соціоприродні процеси, породжуючи «несподівані» 

економічні та фінансові кризи, стрибки в курсах валют, екологічні 

катаклізми. Зовнішнє життя, включаючи економіку, техніку, ринкові 

відносини йде окремо, а внутрішнє, духовне, моральне життя – окремо. 

Проблема їх узгодження, хоча б у найпростіших формах сизигійності, 

насправді зводиться до боротьби чиновників «за рядок і цифру в бюджеті», 

до лобіювання своїх інтересів без урахування загальної ситуації, не кажучи 

про корупцію, пряме і приховане розкрадання бюджетних коштів. 

«У суспільстві, – робить висновок В. Кізіма, – завжди було тяжіння до 

гармонійності, без цього воно б не вижило. Ця інтенція має свою назву – 

справедливість. Справедливість – інша назва цільової стратегеми 

громадянського суспільства. Сьогодні важливо мати чітке уявлення про 

механізм реального здійснення справедливості про субстратегемах її 

реалізації. Перехід до громадянського суспільства в сучасних умовах 

передбачає досить радикальні зміни. Але йдеться не про фатальність тих 

революцій, які поряд з рішенням основного завдання здебільшого несуть 

хаос і людські жертви. Можливий механізм, який здатний на законних 

підставах примусити сучасну владу до прийняття рішень, невигідних їй, але 

потрібних суспільству і тим відтворити баланс» [7, c. 337]. 
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У контексті нашої теми важливо підкреслити, що характеристика 

справедливості як «цільової стратегеми громадянського суспільства» означає 

водночас і модус існування останнього, і шлях його формування. Без 

консолідованих у межах даного соціуму уявлень про справедливе не можна 

казати про баланс індивідуальних і колективних інтересів. Відмінність 

прямої індивідуальної дії людини на інших і зворотного громадського впливу 

інших на людину полягає в тому, що перша носить явний і цілеспрямований 

характер реалізації індивідуальних потреб і може контролюватися людиною 

в її прагматичній діяльності, включаючи політику, бізнес, науку тощо, а 

зворотний вплив має неявний і неочевидний характер. 

Тут доречно буде звернутися до проблеми критеріїв справедливості. 

Якщо ми розглядаємо справедливість як етико-правову категорію, що 

віддзеркалює історично сформовані в суспільстві уявлення про належне 

(соціальний ідеал), то необхідно буде відібрати низку суспільних відносин, 

які б грали роль конкретних параметрів-координат для визначення ступеня 

відповідності сущого і належного. До числа таких параметрів теоретики 

права зараховують відповідність між: 

- реальною значимістю соціальних груп та індивідів, їх внеском у 

суспільне життя і добробут та їх соціальним становищем,  

- їх правами та обов'язками,  

- працею та винагородою,  

- діянням та відплатою,  

- злочином та покаранням тощо. 

Раціональний аналіз вказаних відповідностей дозволяє зробити 

висновок про справедливий або несправедливий характер конкретних  

відносин, наприклад, оподаткування, судового вироку, призначення на 

державну посаду, навіть оцінки студента на іспиті. Подібна партикуляризація 

ускладнює процес вироблення універсального критерію справедливості. Як 

зазначають О.П. Дзьобань і Е.М. Мануйлов, «основною перешкодою на 
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шляху універсальної справедливості є ціннісний плюралізм, на нездоланність 

якого за допомогою раціональних засобів вказував ще М. Вебер. Це означає, 

що існує не одна, а безліч конкуруючих теорій справедливості» [6, с.108]. 

Дослідники посилаються на працю М. Уолцера «Сфери справедливості», де 

констатується неусувний плюралізм сфер справедливості. За Уолцером, 

кожне благо має розподілятися відповідно до критеріїв значущості своєї 

власної сфери, що означає асиметрію принципу розподілу: якщо людина, в 

силу приналежності до певної сфери, користується її благами, то це не 

означає, що і в інших сферах суспільного життя їй належать ті ж блага. М. 

Уолцер дійшов висновку, що конкретні критерії справедливості носіть 

локально-ситуаційний характер, тому єдиний універсальний критерій 

справедливості, так само як і єдиний принцип розподілу, неможливий [24].  

Втім, якщо ми тлумачимо справедливість 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 досвіду співіснування людей в 

єдиних соціально-політичних і соціально-економічних умовах. Одиничні й 

дрібні факти (не)справедливості є лише підтвердженням або спростуванням 

загального відчуття (не)відповідності соціальному ідеалу.  

Тут йдеться, скоріше, про інтуїтивний критерій справедливості, який 

«за сукупністю обставин» дозволяє сформувати кінцеву оцінку. Як відомо, 

інтуїтивну (психологічну) концепцію права на початку ХХ ст. запропонував 

Л.Й. Петражицький [16], а Дж. Роулз опису «почуття справедливості» 

присвятив VIII главу своєї «Теорії справедливості». Для Дж. Роулза 
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справедливість є не стільки принципом розподілу матеріальних благ, скільки 

узагальненим виразом моральної гідності особистості, основою її 

самоповаги. 

Принципово важливо підкреслити, що переважна більшість населення 

інтуїтивно відчуває (не)справедливість того, що відбувається з нею, вона 

переживає цей стан (не)справедливості, навіть якщо він і не вербалізований 

у вигляді чітких гасел і закликів до дії. Панівні в соціумі цінності, оцінки, 

норми багато в чому ґрунтуються на наявних соціальних екзистенціалах, а 

багато в чому й підживлюють їх зміст. Невідрефлексований характер 

зворотнього впливу і перетворює справедливість на соціальний екзистенціал 

громадянського суспільства. 

Для того, що б краще зрозуміти різницю між справедливістю як 

соціальним екзистенціалом у розумово-моральнісному її прояві – з одного 

боку, та справедливістю як метою та кінцевим орієнтиром функціонування 

державно-правової системи, проведемо аналогії з наведеним О. Корольовим 

у його дисертації розмежуванням екзистенції та «просто життя». Якщо 

людину нічого не бентежить у цьому житті, нічого не турбує, то вона просто 

живе, але не екзистує. Поняття екзистенційного існування є мисленнєвим 

виразом вирішального переживання в людині, яке виокремлюється з усіх 

моментів невизначеності і нерішучості решти життя характером остаточного 

дистанціювання. Таке переживання можна позначити як «екзистенційне 

переживання» [9, с. 174]. 

Усвідомлення цього особливого переживання й основаного на ньому 

«екзистенційного існування» є передумовами розуміння «екзистенційної 

присутності» в певних межах – границях буття. В екзистенціалізмі границя 

не є зовнішнім кордоном, лінією, яка відокремлює свою територію від чужої. 

Навпаки, границя тут інкорпорована у внутрішнє буття людини, визначаючи 

глибинні підстави її існування. Цією обставиною пояснюється підвищена 

увага екзистенціалістів до так званих «граничних ситуацій», коли особистість 
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має зробити вибір між власним існуванням або смертю. У менш 

драматичному вигляді граничні ситуації супроводжуються екзистенціалами 

страждання, вини, тривоги тощо. 

Справедливість – це один з таких екзистенціалів і водночас соціально-

етичних ідеалів, без яких існування громадянського суспільства неможливо в 

принципі. Переживання справедливості як життєво необхідного, 

невід’ємного від даної спільноти способу буття – це той момент, який 

перетворює пересічну людину на Громадянина, а натовп – у громадянське 

суспільство. 

Екзистенційне переживання справедливості того, що відбувається, 

впливає на бажання людини виконувати свої професійні чи громадянські 

обов’язки, на характер взаємодії з іншими членами суспільства, на готовність 

допомогти їм або взяти участь у спільній діяльності, на бажанні помститися 

кривднику, на визначенні міри його покарання, на якості роботи, на уявлення 

про девіантну поведінку. 

На думку російської дослідниці Ольги Гулевич, уявлення про 

справедливість – з психологічного погляду – виконують п’ять основних 

функцій: а) функцію пізнання, б) функцію регуляції, в) функцію регуляції 

здоров’я, г) функцію самосприйняття, д) функцію впливу на поведінку [4]. 

Проведене під її керівництвом соціально-психологічне дослідження свідчить, 

що у свідомості людей існують три якісно розрізнених уявлення про 

справедливість. 

По-перше, це ототожнення справедливості і закону, якого слід 

дотримуватися за будь-яких умов. На наявність цього розуміння вказують 

асоціації, що відносяться до груп «чесність і порядність», «закон і 

правосуддя», «рівноправність і рівність». Цього разу справедливість виступає 

як сила, що вимагає від людини здійснення певних дій. 

По-друге, справедливість розуміється як надія та милосердя. На 

наявність такого значення вказують асоціації, які відносяться до груп «добре 
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ставлення до іншої людини і надання допомоги» та «щастя і мрія». У цьому 

випадку справедливість розглядається як сила, яка надає допомогу і захищає. 

По-третє, справедливість інтерпретується як об’єктивне знання. На 

наявність цього розуміння вказують асоціації справедливості з правдою 

(істиною). Тут справедливість виступає як сила, індиферентна по 

відношенню до людини. 

Відповідно, О. Гулевич виокремлює три різних уявлення про 

справедливість, два з яких підкреслюють зв’язок останньої з моральною 

свідомістю, а третє – з правовою: 

а) відповідність дійсності; 

б) гарне і неупереджене ставлення до людей; 

в) виконання закону. 

Порівнюючи оцінки «справедливих» і «несправедливих» подій, 

О. Гулевич дійшла висновку, що у визначенні «справедливості» сильніше 

виражені правова і моральна складові, ніж у визначенні «несправедливості». 

Водночас у визначенні «несправедливості» присутні негативні емоційні 

стани, так звані соціальні емоції, які є результатом спілкування з іншими 

людьми. Інакше кажучи, справедливість і несправедливість, з одного боку, є 

характеристиками людських відносин, мають на увазі гарне/чесне або 

погане/нечесне ставлення до оточуючих. З іншого боку, справедливість 

тісніше, ніж несправедливість, пов’язана з правовою реальністю і пошуком 

істини, але менш тісно – з міжособистісними відносинами [4]. 

Важливість повсякденних уявлень про справедливість проявляється в 

розмаїтті наслідків, до яких призводить порушення її норм. Оцінка події як 

«несправедливої» впливає на когнітивні, емоційні та поведінкові реакції 

людини. Ці реакції вписуються в єдиний психологічний процес оцінки 

«справедливості»/«несправедливості» події, який проходить через наступні 

стадії. 



121 

 

Спочатку людина оцінює справедливість події, визначаючи її 

відповідність своїм уявленням про справедливе і несправедливе. Якщо 

питання про несправедливість вирішено позитивно, то настає друга стадія, у 

процесі якої визначаються винуватець того, що сталося і ступінь його 

відповідальності. На третій стадії відбувається вибір стратегії реагування на 

несправедливість – від повної пасивності до активного опору і покарання 

винуватця. Нарешті, остання, четверта стадія пов’язана з реалізацією 

обраного способу поведінки. 

Респонденти обирають різні поведінкові стратегії реагування на 

несправедливість задля відновлення справедливого стану – активну і 

пасивну. 

Перша стратегія – «активність жертви» – передбачає, що жертва 

докладає зусилля для того, щоб відновити порушену справедливість. Активні 

стратегії відновлення справедливості розрізняються: 

- за способом відновлення справедливості («самостійне відновлення» і 

«відновлення за участю посередників»); 

- за характером відновлення справедливості: покарати винуватця 

(«покарання»); встановити істину, відшкодувати завдані збитки 

(«відновлення»); запобігти вчиненню несправедливості в 

майбутньому («запобігання»). 

До другого типу – «пасивність жертви» – відносяться ті стратегії, які не 

передбачають активні дії у відновленні справедливості. Вони розрізняються: 

- за суб’єктами відновлення справедливості (винуватець; доля, випадок; 

хтось невизначений); 

- за характером відновлення справедливості («покарання», 

«відновлення», «запобігання»). 

Як самостійна поведінкова стратегія виокремлюється «смирення з 

несправедливістю», що припускає повну відмову від боротьби і небажання 

відновлювати справедливість. 
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Отримані під час емпіричного дослідження результати демонструють 

пріоритет у росіян пасивних настанов. Половина (50,9 %) респондентів 

вважає найбажанішою стратегією «відновлення»; 18,2 % назвали найменш 

бажаною стратегію «запобігання». Стратегія «покарання» використовується 

частіше, ніж «запобігання», але набагато рідше, ніж «відновлення» (21,1 %), 

що вказує на готовність російського суспільства терпіти випадки 

несправедливості. 

Навіть якщо респонденти обирають активні стратегій реагування, вони 

вважають за доцільне не звертатися до правоохоронних органів і власноруч 

відновлювати справедливість. Використання певних стратегій залежить від 

виду несправедливої події: для відновлення справедливості в події, 

винуватцем якої є держава або її представники, респонденти частіше 

використовують стратегію «покарання», значно рідше – стратегії 

«відновлення» і «запобігання». Для подібних подій було характерно 

зменшення частоти згадки активних стратегій, які передбачають самостійне 

відновлення справедливості [4]. 

Коментуючи результати цього дослідження, слід вказати на певні 

відмінності, що не дозволяють екстраполювати його висновки на український 

соціум. Події останніх років (Революція Гідності, акції протесту проти 

злочинної влади, волонтерський рух) продемонстрували більшу зрілість 

нашого громадянського суспільства, його активність та чутливість до проявів 

несправедливості, ніж в Росії. Але можна висловити гіпотезу, що спільною 

настановою є те, що і там, і тут, навіть при виборі активних поведінкових 

стратегій, громадяни вважають за краще обходитися своїми силами, а не 

звертатися до державних установ. Можливо, це пов’язано з традиційно 

негативним ставленням до представників влади, викликаним відчуттям 

власної безпорадності при спілкуванні з ними. 
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Висновки до другого розділу 

У другому розділі дисертаційного дослідження справедливість 

розглядалась як модус існування громадянського суспільства і водночас – як 

один із соціальних екзистенціалів. Звернення до концепту «соціальний 

екзистенціал» вимагає пояснення його суті, адже ми не зустрічали 

відповідних дефініцій у науковій літературі. Класики екзистенціалізму, 

включаючи М. Гайдеґґера та К. Ясперса, не залишили нам завершених 

визначень концепту «екзистенціал» чи «екзистенціалія», аргументуючи це 

тим, що у разі дефініювання екзистенціал перетворюються на свої 

протилежності – категорії. До цього слід додати загальну 

антиколективістську й персоналістську спрямованість екзистенціалістського 

дискурсу, у межах якого заперечується необхідність розглядати колективні 

переживання малих і великих соціальних груп і спільнот. 

У сучасному соціально-філософському дискурсі екзистенціали – це не 

лише модуси буття окремої людини, але й соціально зумовлені ціннісні 

вузли, квінтесенції смислів, цілей, прагнень людей; світоглядні конструкції, 

що задають параметри людського існування у світі. 

Екзистенціали відрізняються: 

- початковою невизначеністю; 

- антиномічністю, спів-присутністю взаємовиключних, «граничних 

ситуацій» (життя-смерть); 

- постійною опозицією об’єктивістському детермінізму (все відбувається 

в потенційності всупереч необхідності); 

- проживанням екзистенціалів як перевірки цільності «Я» (ствердження 

права «Я» на існування); 

- напруженим, трагічним самовідкриттям аксіологічного значення і 

виміру екзистенціалів (само екзистенційне буття не є ціннісним, але воно 

ініціює аксіологічні зусилля людини, тобто буття екзистенції); 
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- важливістю присутності і взаємозв’язку ззовні випадкових деталей, що 

виростають до засадничих символів; 

- принциповою не-структурованістю, не-ієрархічністю екзистенціалів. 

Водночас людина залишається людиною лише доти, доки вона 

тягнеться до того, що вище, світліше і досконаліше її повсякденного 

існування. А це стає можливим лише в суспільстві, у межах якого, власне 

кажучи, і задається сенс індивідуального існування. Інакше людина втрачає 

смислову «смужку буття», починає деградацію до тієї тваринної 

рефлексології, від якої колись відірвалася. 

Справедливість, як соціальний екзистенціал, передбачає наявність у 

суспільства загалом напередзаданих, таких, що інтуїтивно осягаються, 

спільних уявлень про належне, переживання свого стану як правильного, 

належного, справедливого. Справедливість як соціальний екзистенціал 

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 серйозним 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 

суспільства. Вона забезпечує цільову профілізацію вживаних при цьому 

засобів. 

Справедливість є квінтесенцією соціального буття. Вона проявляє себе 

через належне функціонування у соціумі інших соціально-етичних 

феноменів, таких як рівність, загальне благо, свобода, совість, честь, гідність 

тощо. 
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Суб’єктом справедливості як соціального екзистенціалу є громадянське 

суспільство, у межах якого відбувається узгодження індивідуальних і 

колективних інтересів, відтворюється онтико-онтологічна цілісність 

людини, формуються базові уявлення про соціальний порядок. Конкретні 

члени громадянського суспільства вбирають 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. Звісно, у 

процесі 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 індивіди-атоми, зростає рівень 

соціальної ентропії та аномії. Тому можна сказати, що справедливість є 

модусом існування громадянського суспільства. 
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Розділ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В УКРАЇНІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СПРАВЕДЛИВОСТІ 

 

 

3.1. Розмаїття проявів справедливості як соціального екзистенціалу 

громадянського суспільства в Україні 

 

Згідно з логікою розгортання дисертаційного матеріалу у цьому місці, 

перш ніж казати про оптимізацію, варто було б надати розгорнуту 

класифікацію, або принаймні типологізацію проявів феномену, що 

досліджується. Але специфіка екзистенціалів така, що вони «вислизають» від 

спроб здійснювати над ними будь-яких логічних операцій. Останні можна 

проводити лише з «категоріями», які є принципово протилежними способами 

ставлення людини до світу. Пам’ятаючи про зауваження К. Ясперса, що 

екзистенціали не піддаються раціональним процедурам класифікування, ми 

свідомо призупиняємося, як свого часу це зробив М. Гайдеґґер, 

відмовившись від будь-якого впорядкування екзистенціалів. Тому, у цьому 

підрозділі ми обмежимося лише констатацією розмаїття соціальних 

екзистенціалів українського суспільства та визначенням серед них місця для 

справедливості. 

Екзистенціали, на думку С. Омарбєкової, – це данність, без якої 

людське буття, як таке, є принципово неможливим. Власне буття 

екзистенціалів пізнається в межах суб’єктивної діалектики чуттєвого і 

раціонального, поєднуючи в собі теоретичну, спрямовану на пізнання, і 

практичну, спрямовану на воління, на скоєння дій, сторону людського життя. 

Усі феномени екзистенції мають невичерпне душевне, «сердечне» 

«забарвлення», вони є тим, що можна назвати «думки-почуття» [18]. 

«Екзистенціалами свого буття приходить індивід у дотичність з Абсолютом. 

У природі, історії, мистецтві, поезії і філософії абсолютне розкривається 
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нам не безпосередньо, а в формі шифрів, що вказують на трансценденцію. 

Буття в цілому не може бути пізнаним, але воно може бути осягнуто 

відповідними світоглядними конструкціями. Усе, що виходить за межі 

подібного екзистенційного освоєння і засвоєння світу людиною, є лише 

об’єктивацією» [18, с. 22]. 

Одні екзистенціали, як вони згадуються в сучасній філософській 

літературі, застосовуються лише на індивідуальному рівні (самотність, сум, 

радість, гнів), інші – на індивідуальному і колективному (любов, турбота, 

тривога, ненависть, страх), треті – переважно на соціальному рівні 

(просторовість, темпоральність, свобода, відповідальність, справедливість). 

Згадку про перші два соціальних екзистенціали – просторовість і 

темпоральність – зустрічаємо вже у М. Гайдеґґера. Він пише про їх базовий 

характер, необхідний для орієнтації суб’єкта, адже його існування завжди 

характеризується «присутністю» в даному місці в даний момент часу. 

Згодом обидва екзистенціали були об’єднані в концепті 

«хронотопа» (від давньогрецьких слів χρόνος – час і τόπος – місце). Цей 

концепт отримав розповсюдження завдяки фізіологічним дослідженням 

О. Ухтомського та літературознавчій діяльності М. Бахтіна. На думку 

О. Ухтомського, на рівні окремого індивіда хронотоп гармонізує простір і 

час, забезпечує узгодження буття в часі, у швидкостях, у ритмах дій, а отже – 

утворює з просторово розрізнених груп функціонально визначений «центр». 

Для людського сприйняття хронотоп виконує функцію узгодження і зібрання 

раніше автономних «точок» «у живі та неусувні з буття події» [24, с. 347]. 

На рівні суспільства хронотоп дозволяє соціуму ідентифікувати себе як 

самість. Визначаючи просторово-часові координати ми, по суті, осягаємо те, 

чим є дане суспільство. Осягнення хронотопу сучасного українського 

соціуму передбачає визначення його просторово-часових меж. 

Одразу зазначимо, що погоджуємося з тими авторами, які пишуть про 

умовність монохромного портрету українського соціуму. Усе набагато 
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складніше, враховуючи регіональну строкатість і калейдоскопічність 

поглядів населення. І все ж, говорити про певну специфічність сприйняття 

справедливості українцями, його несхожість на розуміння справедливості, 

наприклад, у країнах Західної Європи чи Росії, можна й потрібно, хоча б 

відштовхуючись від специфіки його хронотопу. 

У цьому контексті важливо підкреслити, що український народ 

сформувався на базі автохтонного етносу, материнським етноареалом якого є 

Середня Наддніпрянщина. Розширення територій, яке відбувалось протягом 

тисячолітньої історії України, не супроводжувалося колоніальними 

завоюваннями, формуванням імперії, тим більше із заморськими 

володіннями. Навпаки, Україна сама знаходиться на перетині зони інтересів 

сусідніх імперій – Російської, Австро-Угорської, Османської, що обумовило 

епізодичний, «пунктирний» характер її державності й тривале входження 

українських земель до складу названих імперій. Кожний з історичних етапів 

української державності, включаючи києво-руський, гетьманський, 

Центральну Раду–Українську державу–УНР тощо, завершувався негативним 

досвідом її втрати, через що сучасна державність в Україні розглядається як 

шанс реалізувати мрії багатьох поколінь українців. У цьому контексті 

соборна і незалежна держава Україна екзистенційно переживається як 

відновлення справедливості. 

Сьогодення українці переживають через екзистенціали турботи про 

збереження власної державності, відповідальності за це перед предками та 

нащадками, свободи від імперських та неоімперських зазіхань. До 2014 р., 

коли Росія анексувала Крим і окупувала окремі райони Донецької і 

Луганської областей, Україна не мала територіальних претензій до жодної з 

сусідніх країн. Підкреслена антиімперська сутність української держави 

дозволяє в цілому казати про справедливість її хронотопу. 

Водночас не можна не помітити, що при переході від радянського до 

пострадянського періоду вітчизняної історії була запропонована спроба 
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укладення своєрідного соціального контракту між владою та суспільством, 

який мав би забезпечити соціальну стабільність і злагоду на довгі роки. 

Нагадаємо, що у 1991 р. досить поширеними були міфологеми, згідно з 

якими головною причиною економічних проблем проголошувався 

несправедливий перерозподіл сукупного продукту на користь Москви. Як 

згадував Михайло Папієв, «Україна має величезні природні ресурси, землю, 

водяні артерії, газо- і нафтотранспортну системи, повітря, ліси, гори. А ще – 

надра, які містять практично всю таблицю Менделєєва. А скільки слів було 

сказано про українські чорноземи, про їхню унікальність і привабливість! 

Мовляв, вийдемо із Союзу – і все це добро відразу ж почне працювати на 

користь усіх нас, кожного окремого громадянина України» [19]. Але після 

проголошення незалежності це багатство так і не стало народним надбанням. 

Переважна більшість вказаних ресурсів швидко опинилася у власності 

олігархів, була зруйнована всесоюзна система поділу виробництва, 

зруйновані сталі господарчі зв’язки, ваучерна приватизація виявилася, м’яко 

кажучи, неефективною і нездатною забезпечити справедливий і рівний 

розподіл державного майна. «…через принципову помилковість 

Генерального плану будівництва держави всі блага, які надає своїм 

громадянам Україна, як виявилося, належать невеликій групі осіб – найбільш 

завзятими, які швидко зрозуміли, як «нічиє» перетворити на «своє», 

використовуючи для цього державні інститути і владу. Адже сьогодні у всіх 

розвинених країнах капітал виконує величезну соціальну функцію. Але не у 

нас. Тому перед нами стоїть завдання найважливішого стратегічного 

значення у частині відновлення справедливості» [19]. 

Цей «присмак несправедливості» мав своїм наслідком переконання 

більшості українських громадян, що «їх ошукали», «обікрали», що влада діє 

виключно в інтересах олігархату, про народ не піклується. Звідси – добре 

відомий нігілістичний настрій, заперечення будь-яких надбань, підозріле 
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ставлення до будь-яких реформ, ініційованих владою. Цей настрій 

обумовлює готовність українців до протестних дій, чим охоче користуються 

політичні сили, підбурюючи населення до масових акцій на кшталт 

Майданів. Існує навіть думка, що на першому Майдані 2004 р. українці 

вибороли свободу, на другому Майдані 2013-2014 рр. – гідність, а під час 

третього Майдану мають здобути справедливість. 

Проте й Майдани не здатні ліквідувати ту прірву, що виникла між 

владою та народом, державою та громадянським суспільством. Влада 

практично належить не народу, а олігархам, джерела багатств яких невідомі. 

Серйозною проблемою України є корупція на всіх рівнях державної влади, на 

що відверто вказують міжнародні організації. Реальністю є невідповідність 

дій законотворчої та виконавчої діяльності, розбіжність між вимогами 

законів і повнотою їх виконання на місцях, а також відсутність адекватного 

контролю їх виконання з боку судової та правоохоронної систем. Навіть в 

умовах зовнішньої агресії у влади немає узгодженої, реально орієнтованої на 

забезпечення безпеки життя населення, стратегії, яка б передбачала систему 

цілей, завдань і методів управління суспільством. Замість ясної системи 

управління, націленої на загальне зростання добробуту населення, має місце 

дифузне та ситуативне прийняття управлінських рішень та їх реалізацій 

згори до низу, що не може бути нормальним для суспільства, хоч, можливо, і 

вигідно його певній частині. Усе це ставить людей в умови винищувальної 

ворожнечі, у якій кожен зацікавлений не в загальних досягненнях, а в 

неуспіху іншого, розглядаючи того, хто живе або працює поряд, не як друга, 

а як потенційного конкурента і ворога. 

Зрозуміло, що зміст соціальних екзистенціалів формується протягом 

більш-менш тривалого періоду і не може бути штучно сконструйований «тут 

і зараз». На переживання й оцінку конкретних подій як справедливих чи 

несправедливих значно впливає історична пам’ять народу. Тут ми поринаємо 
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у царину соціальної психології, і раціональні міркування філософів про 

сутність справедливості збагачуються за рахунок безлічі етнічних 

особливостей, національних традицій, ментальності, досвіду спільного 

проживання в певних географічних умовах, історичного минулого тощо. 

«Справедливість як екзистенціал» припускає особливу роботу 

людської свідомості. Як на індивідуальному, так і на колективному рівні 

суб’єкт починає відчувати свою екзистенцію лише з моменту усвідомлення 

подальших перспектив свого існування. Віднайдення власної ідентичності, 

аналіз попереднього досвіду, визначення шляхів розвитку в майбутньому 

неможливі без уявлень про справедливість. Проте, людина справедливість не 

знаходить і не відкриває – вона її створює. Відкриває вона тільки певну 

пластичність початкового матеріалу історії і можливості вбудувати в неї свої 

бажання, мрії, надії. Якби історія не допускала альтернатив, була би 

безваріантною, то ні про яку справедливість не йшлося б. 

Складні взаємини між історією та справедливістю викликали до життя 

концепт «історичної справедливості», за допомогою якого пояснюються 

сучасні стратегії розв’язання соціальних протиріч. Екзистенційна оцінка 

минулого як несправедливого підштовхує соціум на активні дії щодо 

виправлення ситуації, навіть за умов, якщо така оцінка є суб’єктивною й 

упередженою. За визначенням М. Клименюка, «історична справедливість – 

це... певний інтелектуально-ментальний конструкт, який може змінюватися  

залежно від того чи того періоду, від різного контексту, тієї чи тієї епохи. Те, 

як ми сьогодні говоримо про історичну справедливість, абсолютно не 

конгруентне тому, що говорили про неї років 40-50 назад. Це дуже рухливий 

термін, тому він не має ані великого сенсу, ані суто історичного 

дискурсу» [8]. Виходячи з цих аргументів М. Клименюк називає історичну 

справедливість «ефемерною матерією» та «порожнім звуком і фантомом». 

Полемізуючи з ним, професор М. Урнов зазначив, що «це зовсім не 

фантом, а цілком реальна категорія, і не просто категорія, а елемент 
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культури, у якій ми живемо». І цей елемент культури є відчутним чинником 

збудження масової свідомості, особливо у кризові періоди. 

Конкретними формами порушення історичної справедливості – 

реальними або вигаданими – є територіальні спори, расова, конфесійна, 

мовна та інші види дискримінації, масові порушення прав людини, вимоги 

компенсації зисків або просте визнання історичної правди. 

У першому розділі ми вже вказували на етимологічну спорідненість 

поняття справедливості, правди і права. Повертаючись до цієї тези, 

зазначимо, що екзистенційне переживання соціумом справедливості, з 

одного боку, ґрунтується на колективних уявленнях про правду, а з іншого, 

внаслідок відчуження, переходять далі у зміст права, де починають жити 

своїм власним, автономним від етики і моралі життям. Характеристика ж 

справедливості, як «історичної», передбачає динамічний аспект проблеми, 

коли ситуація оцінюється з погляду того, що в минулому вважалося 

правильним (справедливим), або, навпаки, неправильним з огляду на сучасні 

уявлення про належне (справедливе). Морально-правові координати, за 

допомогою яких ми оцінюємо ситуацію, виявляються історично мінливими. 

В обох випадках помітна хронологічна невідповідність між минулим і 

теперішнім, проте саме у цій невідповідності міститься протиріччя, свого 

роду «зсув» дійсності і уявлень у часі. Вихід з цієї невідповідності 

теоретично може полягати в оцінці минулого, з точки зору минулих уявлень 

про справедливість, а в оцінці теперішнього – з погляду теперішніх уявлень. 

Але чи можливо таке? 

Суспільна свідомість, як відомо, має автономність до суспільного 

буття, що проявляється або у випередженні, або у затримці процесу 

відображення. До того ж, суспільна свідомість не є монолітом, і різні 

соціальні групи є носіями специфічних ідентичностей зі специфічними 

уявленнями про справедливість. Ці соціальні групи мають власний 

історичний досвід і власну історичну пам’ять, звернення до яких виявляє 
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потенційні невідповідності наявному порядку речей. Спекуляції на цю 

тематику, підбурювання ЗМІ до «відновлення» справедливості виключає таку 

соціальну групу з соцієтального, тобто такого, що стосується всього 

суспільства загалом, консенсусу, перетворює її на конфліктогенну. 

Наприклад, у Криму під час «гібридної» війни, що завершилася 

анексією півострова Росією, була розіграна карта «національної образи», яка 

виникла внаслідок «несправедливої» передачі Кримської області зі складу 

РРФСР до УРСР, або «несправедливого» поділу територій після розпаду 

СРСР. В. Путін, посилаючись на кримчан, розповідав «...що тоді, в 1991 році, 

їх передали з рук в руки просто як мішок картоплі. Важко з цим не 

погодитися. Російська держава, що ж вона? Ну що, Росія? Опустила голову й 

змирилася, проковтнула цю образу» [5]. Але чи справді російськомовних 

мешканців Криму образили, причому настільки, що задля відновлення 

справедливості Москві довелося зазіхнути не лише на територію суверенної 

держави, але й на всю організацію світового порядку, усталеного після 

Другої світової війни? 

На наш погляд, апеляція до історичної справедливості у наведеному 

прикладі слугує засобом внутрішньополітичної мобілізації російського 

соціуму навколо міфічного «зовнішнього ворога» – України. 

З іншого боку, відновлення справедливості є основою не лише для 

формування конфлікту, але й для миротворчої діяльності. Для цього 

насамперед слід визначитися, в якому саме морально-правовому континуумі 

перебуває уявлення про справедливість, що порушена? 

Вочевидь, вона не належить чинному порядку, адже статус Криму був 

закріплений у Конституціях України і Росії (до 2014 року він не фігурував у 

числі суб’єктів федерації), інших правових актах. Навряд чи витримають 

серйозну критику тези про пригноблення Києвом російськомовного 

населення в Криму. Навпаки, з цієї системи відліку порушенням 

справедливості (і всіх законів) є саме анексія частини однієї держави іншою. 
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Може, автори аншлюсу діють у правовому просторі СРСР, і саме до цього 

простору належать тези про несправедливість і образу? Таке твердження, 

попри всю його абсурдність, може бути прийняте до уваги. Але чи не за 

союзними законами відбулася передача Криму в 1954 р. від однієї радянської 

республіки до іншої? Тоді це вважалося справедливим, і ніяких питань не 

викликало. При цьому ми не згадуємо трагедії кримських татар, 

депортованих за десять років до того з півострова. Для них саме це є 

найбільшою історичною несправедливістю. 

Слід відкинути також більш стародавні правові континууми (Кримське 

ханство під протекторатом Османської імперії), і залишається один-єдиний 

варіант: Російська імперія «часів Очакова і покорення Криму». В імперській 

системі цінностей XVIII-XIX ст. силове вирішення проблем дійсно 

вважалося нормальним. Отже, виявляється, що відновлення історичної 

справедливості, на думку росіян, це, насправді, відтворення Російської 

імперії на чолі з імператором. Але чи усвідомлюють це самі росіяни? 

Українські дослідники О. Штоквиш та Б. Короленко доводять, що 

«історична свідомість сучасного російського суспільства дійсно містить 

концепт, який при поверховому аналізі, можна прийняти за «історичну 

образу», пов’язану з пам’яттю про Крим, або як «кримську образу». Проте 

механізми появи такого компонента історичної свідомості не пов’язані зі 

справжніми історичними подіями, які можна кваліфікувати як кривду з боку 

інших народів. Це наслідок прояву «хворобливості» національної свідомості 

росіян, ураженої «вірусом» національного ресентименту – гнітючого почуття 

вічного невдоволення наявним станом речей, безсилої заздрості і злоби до 

«Іншого-Чужого», який вважається причиною цього стану і схильності 

поквитатися з ним «за все»» [25]. 

Наведений приклад наочно демонструє, що раціональний дискурс з 

конкретними історичними аргументами та вільний діалог між 

конфліктуючими сторонами може суттєво скоригувати невідповідності між 
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уявленнями про історичну справедливість та дійсний стан справ. І в цьому, 

між іншим, полягає величезний миротворчий потенціал справедливості, яка є 

«альфою» і «омегою» конфліктогенного циклу: з неї все починається, нею 

все і завершується. Формування уявлень про належне є засадничим 

принципом як порушення, так і відновлення соціального порядку. 

Не менш болючими й суперечливими є процеси, що відбуваються у 

масовій свідомості мешканців Східної України, насамперед, окупованої 

частини Донбасу. Соціальні екзистенціали через граничну ситуації збройного 

конфлікту тут суттєво різняться з соціальними екзистенціалами населення 

решти території України. Але якщо ми кажемо про розмаїття проявів 

екзистенціалів в сучасній Україні, то було б недоцільним залишити поза 

увагою цей аспект проблеми. 

На жаль, доводиться констатувати, що регіональні аспекти 

громадянського суспільства в Україні стали предметом серйозного аналізу 

лише після того, як сепаратистський потенціал був задіяний зовнішніми 

силами в розгортанні збройного конфлікту. У тих рідкісних випадках, коли 

проблема регіоналізму та регіональних ідентичностей ставала предметом 

серйозного наукового розгляду, було відзначено складність й 

багатовимірність цього феномену. Так, наприклад, Андрій Мальгін у книжці 

«Україна: соборність і регіоналізм» наголошував, що регіональні 

ідентичності суттєво відрізняються за походженням і характером [15]. 

Зокрема, у Шотландії та Велсі вони репрезентують відроджену архаїчну 

самосвідомість переданглосаксонських мешканців Британських островів – 

кельтів, і базуються на етнічних особливостях. В інших випадках, регіональні 

ідентичності мають субетнічний характер, будучи частиною ширшої етнічно-

національної спільноти (наприклад, баварці як частина німецької нації). Ще 

один різновид регіонально ідентичності ґрунтується на самобутніх умовах 

соціально-економічного розвитку та способі життя. Саме на таких підвалинах 

ґрунтується ідентичність мешканців Півночі і Півдня, як Італії, так і США. 
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Але при всій специфіці в змісті й шляхах формування, регіональна 

ідентичність ґрунтується на суттєвих відмінностях культурного, мовного, 

господарського, історичного або релігійного характеру, наявних між 

регіонами в межах єдиного державно-політичного устрою [16, с. 71].  

Теоретичним підгрунтям осягнення українського хронотопу і 

регіонального розмаїття української ідентичності може стати конценпція 

культурного ландшафта Володимира Каганського. В статті «Україна: 

географія і доля країни» він намагається співставити географічний і 

ціннісний простір [10]. На його думку, кожна етнічна культура 

розповсюдується по планеті нерівномірно: існує центр, певне ядро, що, як 

правило, співпадає з ареалом етногенезу. Частіше за все етнічні цінності 

оформлюються у вигляді релігійних систем. Вплив ціностей даної культури 

концентрованими колами розходиться від ядра і поступово послаблюється. 

На перефірії ці впливи накладаються один на одний, що й забезпечує 

неповторність та різномінтність культурного ланшафта. Зрозуміло, що 

аксіологічний патерн визначає уявлення соціуму про норми та патології, про 

ідеальний державний устрій, про співвідношення влади і громадянського 

суспільства, у тому числі – про міру справедливості. 

В Україні власне ціннісне ядро сформувалося в межах Середньої 

Наддніпрянщини, під час Київської Русі отримало локалізацію в Києві, звідти 

розповсюджувалося теренами країни назустріч конкуруючим впливам 

Москви, Відня, Стамбулу, Варшави. Становлення етнічного, а тим більш 

державного кордону є результатом тривалої боротьби між конкуруючими 

соціокультурними проектами. Аксіологічна природа українських регіонів у 

тому і полягає, що суто українські цінності тут розчиняються в ціннісному 

середовищі інших народів. Це свого роду екзогенна зональність. «Центри 

діючих сил, – зазначає В. Каганський, – лежать поза країною і на її краю: 

зони їх дії зовні входять всередину території, слабшаючи і згасаючи 

всередині. Така дія зовнішніх культурно-політичних ядер і азональних 
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крайових осередків. Австрія, Боспор, Угорщина, Візантія, Греція, Крим, 

Литва, Польща, Рим, Росія Москви, Петербургу та СРСР, Туреччина, Хазарія, 

Швеція ... – джерела хвиль, які залишили глибокі сліди в цьому ландшафті» 

[10, с. 345]. 

Внаслідок перетину вказаних культурних впливів сформувалися окремі 

регіони, які мають самоназву і самосвідомість. В Україні має місце 

аксіологічний поліцентризм, при якому головні регіональні центри, 

конкуруючі за владу в столиці, розташовуються на географічній периферії 

(Харків, Донецьк, Одеса, Львів, Ужгород), а географічний центр є 

політичною периферією. Структурно хронотоп України складається з 

декількох (7-10) регіональних утворень, що часто збігаються з історико-

культурними землями (Волинь, Галичина, Таврія, Слобожанщина, Донбас та 

ін.). Суттєво важливим є те, що регіони історично входили до складу різних 

державних утворень. Найбільше значення для ціннісної диференціації має 

тривалість перебування в складі СРСР. 

Якщо, наприклад, ми візмемо Західну Україну, де громадянське 

суспільство формувалося ще в межах Австро-Угорської імперії, існували 

традиції самоврядування і парламентаризму, а досвід життя в складі 

Української РСР був не таким тривалим, як у Центральної або Східної 

України, то й соціальні екзистенціали, зокрема, хронотоп населення цього 

регіону мають помітну специфіку. Дбайливе ставлення до національних 

традицій, повага до приватної власності, висока культура виробництва і 

споживання, збереження релігійних цінностей, відмова асимілюватися в 

загальному «руському морі», розвинута національна самосвідомість 

дозволяють мешканцям Галичини вважати свій регіон «українським 

П’ємонтом», з якого розпочалося відродження держави та духовності. 

Опозиція, з одного боку, традиційних для Західної України цінностей і, з 

іншого, цінностей уніфікованих, загальнорадянських набувала в історичному 

минулому різних проявів, аж до прямого збройного спротиву. Пантеон 
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регіональних героїв і мученіків суттєво відрізняється від свого 

центральноукраїнського аналогу. 

Відомо, що західноукраїнські землі до початку Другої світової війни 

входили до складу Польщі, Чехословаччини, Румунії, але завжди тяжили до 

т. зв. Великої України, будучи трансляторами українських цінностей. 

Яскравим прикладом цьому є ставлення до Голодомору 1932-1933 років. 

Найбільшу кількість жертв Голодомору зафіксовано в Центральній і 

Південно-Східній Україні, в степових та лісо-степових районах з розвинутим 

товарним виробництвом зернових. І хоч Галичина не зазнала нищівного 

голоду, саме галичани стали трансляторами травми, ініціюючи корегування 

історичного наративу з урахуванням трагедії українства. Як пише польський 

історик Алєксандр Смоляр, «на перший погляд може здатися, що Голодомор 

як трагічний досвід тільки певної частини українського народу не об’єднує 

Україну, а ділить її. Та це не так. Парадоксально, але ситуація діяметрально 

протилежна. Західна Україна справді не пережила голоду. Проте вона була 

значно свідомішою національно і значно сильніше опиралася совєтській 

владі. Тож природно, що український захід у прагненні до незалежності 

ототожнював себе з трагічною спадщиною Східної України» [22, с. 85]. 

Не дивно, що саме інтелектуали Західної України стали ініціаторами 

кампанії декомунізації за зразром інших центрально-східноєвропейських 

країн. Центральна Україна прийняла цей проект без особливих заперечень, 

продемонструвавши відмову від радянських цінностей та радянського 

уявлення про справедливість. Екзистенційне переживання українцями свого 

стану в СРСР як жертви, віктімізація минулого та прагнення відновити 

історичну справедливість перетворюються на мейнстрім національного 

дискурсу. Після Революції Гідності українська політична нація стала більш 

цілісною і однородною. 

Водночас, не можна констатувати цілковітої гомогенності українського 

культурного ландшафта, адже на Сході поступово сформувалося 
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альтернативне бачення національного проекту. Йдеться, зокрема, про 

Донбас, де реалізовувався свій специфічний варіант ідентифікації 

громадянського суспільства, якому притаманні названі вище соціальні 

екзистенціали, хоч і з поправкою на регіональний вимір. Розгляднеми їх 

детальніше – з огляду на виняткову важливість цього питання в умовах війни 

на Сході України та пошуків шляхів миротворення. 

Усвідомлення хронотопу на українському Донбасі завжди 

супроводжувалося епітетом «особливий». В Східній Україні традиційно були 

сильні відцентровні настрої, що ставало предметом спекуляцій політиків у 

боротьбі за електорат. Штучне протиставлення Сходу і Заходу вітчизняним 

політикумом в значній мірі підсилювало вказані настрої в регіоні, чим вміло 

скористалася Росія, фактично окупував регіон під гаслом захисту 

російськомовного населення. З географічного погляду на сході України 

немає скільки-небудь значних природних об’єктів (гір, великих річок), які є 

природними перешкодами для вторгнення з Росії. Очевидно, ці обставини 

лягли в основу ідеї спорудження Києвом у 2015 р. муру вздовж україно-

російського кордону. З іншого боку, відсутність чітких географічних 

маркерів позначається і на відчутті спільності місцевого населення з 

населенням сусідніх областей Російської Федерації. 

Соціальний екзистенціал темпоральності характеризується 

спрямуванням східноукраїнського соціуму в минуле. Якщо за радянського 

періоду історії була присутня яскраво виражена спрямованість на майбутнє, 

причому гарантовано «світле», то в перебудовні й перші роки незалежності 

вона змінилася на так званий «презентизм» з його установкою «живи 

сьогоднішнім днем». Подальша ментальна переорієнтація на минуле 

безсумнівна, питання полягає тільки в ступені хронологічної віддаленості 

цього «ідеального минулого» від справжнього. Для одних таким ідеалом є 

Радянський Союз, для інших – Російська імперія, для третіх – Україна часів 

Богдана Хмельницького до Переяславської Ради. У теперішньому суспільстві 
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через великий відсоток пенсіонерів та відсутність достовірних знань 

поширені ностальгічні переживання за минулим, унаслідок чого відчутними 

є спроби ідеалізації окремих відрізків історії, прагнення наслідувати героям 

минулих часів. 

Єдиний хронотоп, попри тезу про відсутність «моноліту свідомості», 

все ж таки сприяє згуртуванню східних українців в певну консорцію (за 

Л. Гумільовим – спільноту, засновану на єдності історичної долі – реальної 

або уявної). Втім, «говорячи про донбаську регіональну спільноту, маємо на 

увазі, за Бенедиктом Андерсоном, певну удавану спільноту. Удавана 

спільнота не обов’язково має бути нацією. Насправді будь-яка велика 

спільнота, члени якої відчувають близькість і належність до неї, але не мають 

можливостей безпосередньо спілкуватися з рештою її представників, є 

удаваною. Скажімо, такою може бути лінгвістична, професійна, релігійна або 

регіональна спільнота. Слід зазначити, що підйом регіональної ідентичності в 

Донбасі відбувався поступово, водночас зі зміцненням олігархічної форми 

правління, наростанням авторитарних і патрональних тенденцій в управлінні 

краєм. Саме тут розквітли патрон-клієнтельні форми суспільних відносин, 

побудовані на нерівноправних відносинах, підданській залежності клієнтів 

від патронів в умовах зосередження патронів велетенських 

ресурсів» [16, с. 72]. 

Ці процеси значно прискорилися після гібридної агресії з боку 

Російської Федерації, коли остання задіяла потужні інформаційні засоби для 

того, щоб «удавана спільнота» стала реальною. Зрозуміло, що при величезній 

кількості населення, охопленого збройним конфліктом, не йдеться про будь-

який «моноліт» ідентичності. Люди – різні, з різним життєвим досвідом, 

умовами соціалізації, ступенем сприйнятливості до сучасних технологій 

маніпуляції. А тому не дивно, що вони по-різному сприймають події, які 

відбуваються. Спектр думок варіює від вкрай радикальних пропутінських 

висловлювань до не менш радикальних патріотичних поглядів – навіть в їх 
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націоналістичному аранжуванні. Між цими крайнощами – велике число 

відтінків, які, власне, і складають зміст самосвідомості громадянського 

суспільства. 

Населення, яке проживає на території Донецької та Луганської 

областей, відрізняється помітною строкатістю і культурною мозаїчністю. 

Західна ділянка Великого степового коридору, по якому з античних часів 

пройшли десятки кочових народів, стала доступною для господарського 

освоєння не так давно. «Дике поле» колонізували українці, німці, греки, 

болгари, росіяни, серби та десятки інших етносів. На думку Г. Коржова, І. та 

Я. Паськів, Донбас упродовж двох століть був «плавильним казаном», у 

якому змішалися мовні, релігійні та культурні явища. Окремі міста регіону – 

Маріуполь, Старобешеве, Волноваха, Амросіївка, Донецьк, Макіївка – попри 

культурні відмінності, зберігають ознаки цього процесу. «Донбас історично 

перебував під впливом різних культур: приймав поселенців з усієї колишньої 

Російської імперії – людей, яких доля примушувала бігти зі своїх місць 

заради заробітку важкою фізичною працею. Часто-густо ці терени заселяли 

люди з місць позбавлення волі – із кримінальною та напівкримінальною 

психологією. Російська мова й авторитарно-кримінальний тип міської 

ментальності були засобами швидшої адаптації в цьому регіоні. Етнічні 

процеси на Донбасі XIX-XX ст. можна порівняти з «американським 

казаном», де відірваний від національного коріння, значною мірою 

злюмпенізований елемент знівелювався в плані етнічної самоідентифікації. 

Донбас не зазнав «міського ренесансу», як це відбулося в Західній 

Україні. Міста тут є характерним наслідком гіпертрофованої індустріалізації. 

Суспільство не могло пристосуватись до дуже швидких змін під час 

індустріалізації, не встигло сформувати й зміцнити інститути громадянського 

суспільства, моделі поведінки та системи соціальних норм, які відповідали би 

зрілій стадії модернізації. Тобто, за внутрішнім змістом, модернізація в 

Донбасі залишилася незавершеною і вихолощеною. Регіон начебто «застряг» 
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у XIX ст., якщо зважити на його соціально-нормативні та ціннісні орієнтації, 

життєві орієнтири й спосіб життя. 

На відміну від європейського досвіду, де в рамках солідаристського 

простору міського самоврядування стверджувався автономний від зовнішніх 

авторитетів і тиску тип громадянина, на Донбасі важка фізична робота, 

постійне відчуття небезпеки, примітивний побут, примусові форми 

соціальності формували тип особи, кардинально відмінний від західного. 

Чільними рисами такої людини було примітивне споживання, 

підлабузництво, імперативи підлеглості й кар’єрних вимірів 

існування [16, с. 71]. 

Справжній промисловий бум стався наприкінці ХІХ ст. і згодом був 

посилений радянською індустріалізацією. Представники багатьох 

національностей, що з’їхалися на будівництво шахт і об’єктів важкої 

промисловості, спочатку володіли власною історичною пам’яттю, часом 

відмінною від офіційної її версії. Процес формування спільної пам’яті про 

минуле прискорився завдяки суперечливим подіям сталінської епохи, 

включаючи колективізацію і Голодомор, героїчну працю на будівництвах 

перших п’ятирічок (стаханівський рух) і масові репресії, гіркоту поразок і 

радість Перемоги у Великій вітчизняній війні. По суті, соціальна спільнота 

Донбасу формувалася паралельно з формуванням Радянської держави, тому 

велика кількість населення регіону поділяє соціалістичні цінності й норми. 

На відміну від Західної України, для мешканців Донбасу радянська 

історія не була чимось далеким, привнесеним ззовні, це саме їхня історія, 

вони є її повноправними учасниками та творцями. Тенденція до перегляду 

радянського минулого, яка намітилася після проголошення Україною 

незалежності, сприймалася тут щонайменше з подивом (існують проблеми із 

знанням власної історії). Ліквідація «білих плям історії», уведення в 

науковий обіг нових, невідомих або маловідомих історичних фактів, 

переоцінка історичних подій часом різко контрастували з наявною в 
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населення Донбасу самооцінкою як позитивної, благородної, успішної 

частини радянського народу, яка самовідданою працею наближає бажану 

мету – комунізм. 

Соціальні екзистенціали у цьому сенсі відіграли подвійну роль: з 

одного боку, вони охороняли масову свідомість від надмірних ідеологічних 

впливів, «консервуючи» сформовану картину подій та їх оцінку, з іншого 

боку, вони самі ставали підґрунтям для ідеологічних маніпуляцій. 

Спекулюючи на глибоких емоційно-психологічних переживаннях з приводу 

недавнього історичного минулого, офіційна російська і українська 

пропаганда досягає бажаного результату. Нинішні події розглядаються в 

контексті безперервного протистояння Заходу і Росії. Поділ українського 

суспільства на вірних Москві мешканців Сходу і «невірних», «відступників» 

(ідентифікованих як «фашисти», «бандерівці» тощо) стало підставою для 

екзистенційного розколу. Усе це аж ніяк не сприяє виробленню 

компромісного варіанту виходу з конфлікту і формуванню конструктивного 

образу майбутнього. Останній взагалі не простежується в масовій свідомості 

східних українців, яких просто використовують. 

Свобода як соціальний екзистенціал є вираженням самовизначення 

людини у спілкуванні з іншими людьми, в її відносинах із суспільством. Як 

зазначав Ж.-П. Сартр, «людина не замкнена у собі, а завжди присутня у 

людському світі» [21, с. 332]. Реалізувати себе, самовизначитися людина 

може лише в певних соціальних, економічних, політичних, культурних 

умовах. Тому свобода – це спосіб буття суспільства, яке характеризується 

здатністю людини діяти відповідно до своїх інтересів та цілей, спираючись 

на знання закономірностей, норм і правил цього суспільства. 

Процитуємо ще раз працю Г. Коржова, І. та Я. Паськів, які доводять 

щонайменше обмежений стан свободи на Донбасі. Регіональною специфікою 

тут є, з одного боку, сприйняття влади як еквівалент сили, що має тримати 

людей у стані клієнтельної підлеглості й відданості, а з іншого – байдужість 
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самого суспільства, пригнічене нестерпними умовами буття, догромадянської 

автономності й суспільної активності. Наслідком жорстокого контролю з 

боку влади стало те, що мешканці регіону так і не стали відповідальними 

громадянами, не здобули досвіду управління власним життям. Люди тут не 

були вільні ані в професійному, ані в муніципальному, ані в особистісному 

вимірі. Потрапивши на Донбас, люди зазвичай швидко асимілювалися, 

забували, звідки приїхали, а головне – їх розчавлювала фабрично-заводська 

система, вони втрачали особистісно-екзистенціальне сприйняття світу, 

ставали гвинтиками системи. 

Напередодні Другої світової війни тут остаточно сформувався образ 

заробітчанина, людини, що не має власної історії і традиції, сталих 

гуманістичних цінностей, особи, що була налаштована ставити матеріальні 

цінності вище за духовні. Така людина зі значною мірою викривленими 

настановами створює навколо себе певну маргінальну культуру, яка, з одного 

боку, є суцільним відокремленням тутешніх мешканців від традицій та 

цінностей інших культур, а з другого – ствердженням специфічного виміру 

існування в площині буттєвої тимчасовості, відчуженості людей від творчої 

праці, влади, культури, історії. Ідеться про утворення межової культури з 

дуже сильною територіальною компонентою – регіональною ідентичністю, 

яка є для людей значно вагомішою порівняно з іншими ідентичностями. 

«Живучи з відчуттям постійної загрози з різних боків, мешканець 

Донбасу прагне певної мобілізації, що ґрунтувалась би не на сталих вимірах 

людяності, а на спрощеному усвідомленні дійсності, перекрученні людських 

ціннісних настанов, на кон’юнктурному пристосуванні до певних міфів, які 

нав’язувала радянська влада. За таких жорстких умов для життя годі було й 

думати про паростки справжньої свободи, духовної творчості й гуманізму. 

Натомість, спостерігаємо численні випадки побутової жорстокості й насилля 

над жінками, наклепів на співробітників чи сусідів заради навіть дрібної 

вигоди. Окремі випадки в 1930-х рр. стають тенденцією. Поступово 
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викшталтовується зрозумілий і єдино прийнятний для більшості людей 

регіону радянський спосіб буття, що передбачає закріплення в людській 

свідомості єдино можливої форми державного патерналізму, яка має 

захищати людей від їх внутрішньої розбещеності, жорстокості й безсилля. 

Такий спосіб буття, звичайно, суперечив європейському досвідові. Окремої 

громадянської особи тут не існувало, а цінності людині надавала лише 

причетність до корпоративного, групового та владного інтересу. Саме 

відсутність автономних вимірів існування, свободи в усіх її проявах призвела 

до історично-постійного поглинання регіонального суспільства через місцеву 

владу, яка, втім, сама була заручницею влади центральної. Визначальною 

мірою владні важелі залежали спочатку від Москви, а пізніше, за часів 

незалежності, від Києва» [16, с. 75]. 

Відповідно, й центральна влада, особливо в 60-70-ті рр. минулого 

століття, створювала Донецькому регіонові приоритетні умови для розвитку. 

Донбас вважався упривілейованим краєм, вітриною соціалізму. Тут 

порівняно швидко рухалася черга на житло, вистачало робочих місць, регіон 

краще забезпечувався продуктами споживання. Прихильність із боку влади 

була своєрідною платою за лояльність, за можливість використовувати та 

підтримувати в суспільстві певні радянські ідеологічні кліше, зокрема й про 

«важливість для великої країни соціалізму пролетарського регіону». До цього 

слід додати, що Донбас був кузнею партійних і державних кадрів. Водночас, 

тих, хто не підпадав під певні ідеологічні параметри, завзято таврували як 

«мазепинців-зрадників», їх переслідували та знищували. 

У результаті на Донбасі сформувався ідеальний радянський тип 

відданості, а чиновники та простий люд стали механічними виконавцями 

владної волі. Відповідно до східних форм соціальності, суспільство 

розшаровується на вищу та нижчу верству. Вищу складали керівники 

партійно-радянської системи, а нижчу – безправні та покірні виконавці. 

Наближені до владних важелів представники бізнесової еліти були так само 
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дистанційовані від цінностей громадянскього суспільства, мали достатньо 

розмиті політичні погляди і були погано обізнані у формах цивілізованого 

ринкового господарства. Регіональна влада протягом десятиліть 

ретранслювала радянсько-технократичні методи управління, уникала 

політико-публічних проявів, надаючи перевагу залаштунковим 

домовленостям і спрощеним взаємовідносинам із суспільством. 

Поступово, протягом 1970-1990-х рр. Донбас став типовою радянською 

провінцією із примітивними формами побуту й патронально-клієнтельними 

відносинами, які дуже нагадували феодальні. Але на відміну від класичного 

феодалізму з його правовими вимірами взаємозалежності васала та сюзерена, 

на Донбасі ще від радянських часів існувала класична позаправова дійсність, 

де панувала лише влада сили. У регіоні протягом десятиліть не було створено 

громадянського та культурного підґрунтя для розвитку «модульної 

особистості» – особи громадянського суспільства. 

Після розпаду СРСР влада в Донбасі втратила навіть мінімальну 

соціальну відповідальність. Тут виникла кримінальна територія, що 

функціонувала поза параметрами моралі й законності, з мінімумом поваги до 

гідності пересічної людини й лише зачатками громадянського суспільства. 

Замість модульної людини та громадянина найтиповішою на Донбасі є 

постать покірного виконавця волі господаря. 

Посилення регіоналізму та сепаратистських тенденцій на Донбасі було 

доказом провалу проекту української влади зі створення єдиного 

громадянського суспільства в Україні та укладення соціального контракту, 

без чого існування держави стає доволі проблематичним. Невирішення 

проблеми ціннісного, гармонійного, толерантного культурного та морального 

збалансування двох ментально-цивілізаційних частин суспільства (Сходу та 

Заходу) стало плодючим ґрунтом для чисельних спекуляцій і, врешті – решт, 

призвело до розколу країни. 



150 

 

Сьогодні в Україні маємо не лише амбівалентність громадянського 

суспільства, одна частина якого орієнтована на європейські цінності, 

свободу, людину та приватний простір її екзистенції, інша – базована на 

цінностях радянської цивілізації, притаманній державі та порядку замість 

свободи, справедливості замість права, а й фактичне політичне розмежування 

території країни з кордонами, блок-постами і лінією фронта. 

Чи розширилися рамки свободи жителів Донбасу після 2014 р., коли 

було проголошено так звані «ДНР» і «ЛНР»? Вочевидь, ні. 

У зв’язку з бойовими діями були значно обмежені права конкретних 

громадян. Українці, особливо мешканці непідконтрольних територій, 

втратили можливість вільно пересуватися, отримувати пенсії, повноцінні 

зарплати, позбулися житла. Скоротився обсяг послуг, зокрема у сфері 

охорони здоров’я, освіти, соціального та банківського забезпечення. Завдано 

непоправного удару по свободі бізнесу. Велика частина населення втратила 

можливість проголосувати на президентських і парламентських 

всеукраїнських виборах. І треба бути явним лицеміром, щоб стверджувати, 

що все це з надлишком компенсується свободою говорити російською, 

доторкнутися до «великої російської культури» або проголосувати на 

місцевому «референдумі» за відділення від України. 

Зворотньою стороною свободи є відповідальність. Підкреслюючи 

активну суб’єктність кожного індивіда, екзистенціалізм пов’язує 

індивідуальну та соціальну відповідальність: підвищуючи морально-етичний 

рівень кожної конкретної людини, суспільство отримує здатність здорового 

розвитку. 

На Донбасі все більше відчувають колективну відповідальність за 

події, що відбуваються. Спочатку негативна установка з приводу Майдану, 

образа за вигнаного президента, гасло «Почуйте Донбас!», докір «поки вони 

стояли на Майдані, ми працювали» тощо динамічно змінилися мітингами 

«російської весни», масовими ходами з криками «Росія, прийди!» і «Путін, 
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уведи війська!», «референдумами», проголошенням ДНР і ЛНР. Як розділити 

відповідальність за пролиту кров між Майданом, Кремлем і Донецьком? 

Якою мірою винні у війні місцеві жителі, певна частина яких заявила про 

своє бажання вийти зі складу України? Поки ці питання залишаються без 

відповіді, відповідальність обертається безвідповідальністю, свобода – 

несвободою. 

Подібно до названих вище соціальних екзистенціалів свободи й 

відповідальності переживання соціумом (не)справедливості детермінується 

рівнем правової культури, моральної зрілості, узгодженості інтересів різних 

соціальних груп і окремих особистостей, а також ступенем застосування 

насильства. 

Соціально-політичний дискурс прагне знайти виправдання 

несправедливості, яка зараз відбувається на Сході України, подаючи справу 

так, начебто йде процес відновлення справедливості, потоптаної раніше. 

Процес цей може йти як завгодно глибоко. Якщо для одних повалення 

В. Януковича – це антиконституційний переворот, то для інших – реакція на 

допущені ним численні зловживання. Для одних війна на Донбасі – нічим не 

прикрита агресія Росії проти незалежної мирної держави, для інших – 

відновлення Радянського Союзу (як варіант – Російської імперії). Для 

подолання подібних антиномій необхідно визначитися з критеріями відліку. 

Справедливість передбачає право, правовий простір, правове поле. Але 

на Донбасі ми бачимо накладення різних полів свавілля, у зв’язку з чим 

рефлексивно-категоріальний рівень осмислення справедливості поступається 

її дорефлексивному соціально-екзистенційному переживанню. Ескалація 

бойових дій гранично загострила елементарні потреби населення Донбасу, 

поставивши його в неодноразово описану класиками екзистенціалізму 

«граничну ситуацію». Наочний конфлікт докорінно змінив уявлення про 

базові цінності, змістив центр уваги з проблем підвищення добробуту на 

проблеми виживання. 
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У зв’язку з цим значно актуалізувалися такі соціальні екзистенціали, як 

тривожність, страх та смерть, які значно меншою мірою відомі решті 

українського суспільства. 

Тривожність. Соціально-екзистенціальна складова тривожності 

полягає в обмеженні, пов’язаному із загрозою втрати зв’язку соціуму з 

певним значущим для нього аспектом існування. Приводів для тривожності у 

жителів Сходу України більш ніж достатньо. Вони відчувають загрозу втрати 

звичного способу життя, загрозу розривів зв’язку з більш-менш усталеним за 

роки незалежності соціокультурним простором, загрозу втрати основних 

джерел доходу, невизначеність майбутнього. Економісти та соціологи 

фіксують появу в Україні феномену «раптової бідності». Вона настає у 

випадку, коли людина з середніми та високими статками раптово опиняється 

на межі бідності внаслідок втрати майна та роботи. Серед «раптово бідних» 

переважну частину становить постраждале від конфлікту населення і 

вимушено переміщені особи (ВПО). Значна частина ВПО, яка виїхала на 

підконтрольну Україні територію, так і не змогла адаптуватися до нових 

умов, знайти гідну роботу та житло, в результаті чого вимушена була 

повернутися в зону конфлікту. Зрозуміло, що все це підвищує загальний 

рівень тривожності в соціумі. 

Страх – один з найсильніших і емоційно-забарвлених соціальних 

екзистенціалів з переважно негативним навантаженням (хоча соціальні 

філософи і виділяють окремі позитивні аспекти страху, йдеться більше про 

наслідки, ніж про саме переживання цього стану). Етап переростання 

тривожності в страх у колективній психіці жителів Донбасу вже минув. Люди 

вже не просто турбуються за майбутнє, вони бояться за своє життя в 

сьогоденні. Обстріли житлових кварталів, розстріли тролейбусів, маршруток 

і рейсових автобусів, вбиті й поранені сусіди, скалічені молоді люди укупі з 

викривленням інформації по телевізійним каналам – більш ніж достатня 

підстава для стійкого страху. 
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Смерть як соціальний екзистенціал може розглядатися лише як 

похідна від індивідуальної смертності (буття-до-смерті). Адже смерть 

соціуму передбачає смерть конкретних людей, які входять до його складу – 

всіх або більшої частини. У нормальних умовах життя суспільства цей 

соціальний екзистенціал існує лише в суто гіпотетичних побоюваннях. Він 

значно актуалізується в катастрофічних умовах війн, дискримінацій, 

етноциду та інших «граничних ситуаціях», яскравим прикладом чого є 

Голокост. Життя соціуму, як й індивідуальне життя людини, має свої початок 

і кінець. Екзистенція соціуму протягом усієї історії його існування постійно 

розширюється. І якщо смерть, на думку М. Босса, є «реальною межею 

людського життя, вона належить до самого життя подібно до того, як 

кордони належать державі». Те, що відбувається на Донбасі, дуже нагадує 

соціоцид. Здається, що ані Україна, ані Росія не зацікавлені в збереженні 

будь-якої самобутності населення цього регіону. Для Києва важливо 

ліквідувати вогнище сепаратизму й тероризму, раз і назавжди знищити 

джерело загрози цілісності держави. Для Москви ДНР і ЛНР цікаві лише 

тому, що через них можна контролювати політику Києва, не допустити 

вступу України до НАТО і до ЄС. Життя ж місцевого населення, напевно, 

узагалі не враховується. 

Окрім того, у соціальних мережах поширюється думка, що за 

допомогою війни на Сході Москва та Київ позбавляються власних 

пасіонаріїв, які можуть стати соціальним ґрунтом майбутніх масових 

протестів. У цих умовах смерть стає все більш звичним явищем – вона 

входить у вжиток. Поріг чутливості в сприйнятті смерті знижується, 

фотографії полеглих у боях, скалічених тіл на вулицях міст, переповнені 

морги й величезна кількість свіжих могил на цвинтарях вже мало кого 

шокують. Біль втрат рідних і близьких перетікає в загальну скорботу і 

печаль, у подив – кому все це потрібно? Навіщо? Заради чого? 
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Завершуючи огляд багатоманіття проявів соціальних екзистенціалів 

українського суспільства в регіональному вимірі, необхідно підкреслити, що 

за останні п’ять років відбулися суттєві зміни, що впливають на  

переживання українцями свого буття. Частина України орієнтована на 

європейські цінності, свободу, людину та приватний простір її екзистенції, 

відчуті успіхи у формуванні її громадянського суспільства. Інша, набагато 

менша частина орієнтована на Росію, яка відроджує імперію з притаманними 

останній культом особи, державі, орієнтаціями на порядок замість свободи, 

нехтуванням права тощо. З обох боків дуже гостро відчувається 

несправедливість, нераціональність, абсурдність того, що відбувається. 

Піднесення громадянської активності під час і після Євромайдану 2013/14 

років з вибухом патриотизму і волонтерським рухом змінюється на апатію і 

песімізм в оцінках перспектив на відтворення доконфліктного стану. 

Українці екзистенційно відчувають, що «домайданну» сторінку історії 

України перевернуто і слід шукати нові форми життєустрою.  

 

 

3.2. Основні напрями оптимізації громадянського суспільства в Україні 

 

Розуміння справедливості як соціального екзистенціалу 

громадянського суспільства дозволяє виокремити основні напрямки його 

оптимізації. Під оптимізацією у цьому разі, ми будемо розуміти комплекс 

базових завдань, принципів і дій, реалізація яких дозволить привести у 

відповідність потреби й інтереси індивідуальних членів суспільства з 

інтересами всього суспільства в цілому. Такий комплекс має вигляд 

ієрархічної системи, у якій базовим світоглядним принципам підпорядковані 

конкретні завдання операціонального характеру. 

Необхідність оптимізації викликана разючим дисбалансом у 

функціонуванні органів держави та громадянського суспільства в нашій 
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країні. Перетворити справедливість на законність і втілити її – от головне 

завдання, до вирішення якого має прагнути будь-яка влада. Проте часто у 

влади виникає спокуса не змінювати заведене становище й ігнорувати 

зароджувані диспропорції у співвідношеннях формальних і неформальних 

установок. Іноді влада їх просто не помічає. У країнах, де існує розвинене 

громадянське суспільство, зазвичай владі це не вдається – вона змушена йти 

на зміни. 

Оптимізація громадянського суспільства має забезпечити діалог з 

владою задля вирішення загальних завдань і проблем, що стоять перед 

соціумом загалом. Для ведення такого діалогу і забезпечення його успішності 

громадянське суспільство, окрім усього іншого, повинно мати і вагомий 

соціальний капітал, який містить у собі не стільки матеріальний ресурс, 

скільки розвиненість самоорганізованих інституцій, які представляють 

більшість груп суспільства [29]. Тільки в такому діалозі можливе 

знаходження органічного компромісу, котрий і визначається як соціальний 

контракт. 

У нашому випадку базовим принципом для оптимізації громадянського 

суспільства і є справедливість, яка дозволяє визначити нові способи життя 

сфер суспільства в їх взаємодії, а також синергійність всього способу життя 

як цілого. Кінцевою метою формування громадянського суспільства, як вже 

зазначалось, є відтворення втраченої онтико-онтологічної єдності людини. 

Змінюючи через інститути громадянського суспільства умови свого життя, 

своє соціальне оточення, людина тим самим змінює і саму себе, свій 

внутрішній світ, свою свідомість. Цей рефлексивний процес прямих впливів 

людей на суспільство і зворотних впливів суспільства на людей і підлягає 

оптимізації. 

Для опису цього процесу проф. В. Кізіма у своїй «метафізиці 

тотальності» використовує концепт «сизигійності» (від давньогрецького σύ-

ζῠγος – парне сполучення) [12]. Суворо кажучи, властивість сизигійності 



156 

 

характерна для будь-якої компліментарної пари протилежностей – як у стані 

об’єднання, так і в стані опозиції. У діалектиці цей стан описується законом 

єдності і боротьби протилежностей. На відміну від античного та 

новоєвропейського розуміння категорій «частка» і «ціле», концепт 

сизигійності акцентує взаємозв’язок, «взаємний приплив» парних складових, 

їхню співвідносність одна одній. Як ілюстрацію сизигійності часто наводять 

стосунки між чоловіком та жінкою. 

Сизигійність розглядається як механізм узгодження «повноти і 

органічності», В. Кізіма порівнює сизигію з гармонією, як порядком, 

співвіднесеним із деякою організаційною, моральною, естетичною його 

оцінкою. Водночас інші автори не погоджуються з таким визначенням. 

Наприклад, в інтерпретації Г. Радіонової «діаметральна різниця в 

охоплюваних сизигією та гармонією процесах і явищах» не дозволяє 

ототожнювати ці поняття [20]. Якщо гармонія може бути притаманна лише 

сталим, сформованим, відносно впорядкованим формам, оскільки «виникає з 

хаосу, безладдя і дисгармонії і, отже, в хаосі, безладді і дисгармонії не 

спостерігається», то сизигія серед своїх чеснот передбачає впорядкування 

таких компонентів тотальності, що характеризуються плинністю, мінливістю, 

нестабільністю, стан яких є далеким від гармонійного. Отож поле 

охоплюваних сизигією процесів і явищ значно ширше від сфери панування 

гармонії. 

Так чи так, але поняття «сизигійність» зустрічається в синонімічному 

ряді з такими термінами, як солідарність, кооперація, товарищество, 

соборність, колективізм, партнерство тощо. «Суспільство, – пише В. Кізіма, – 

здатне стати громадянським, якщо воно налагодить і підтримуватиме 

сизигійну відповідність зазначених прямих онтичних і зворотніх 

онтологічних процесів. У цьому разі оптимальна сизигійність є критерієм 

громадянського суспільства. Відповідно, сизигія є його головним 
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параметром. Ця позиція і має розглядатися як цільова стратегема 

громадянського суспільства» [11, c. 334]. 

Солідаризуючись з професором В. Кізімою щодо цілей та базового 

принципу оптимізації громадянського суспільства, необхідно одночасно 

відкинути його занадто категоричні твердження про повну відсутність у наш 

час «справжніх» інститутів громадянського суспільства. «Наявність 

громадських організацій і структур, – пише він, – ще не означає наявності 

навіть елементів громадянського суспільства. Це лише віртуальні утворення, 

з яких такі елементи ще тільки можуть з’явитися. За умови, якщо боротьба за 

громадянське суспільство буде спиратися на реальні механізми, здатні 

трансформувати державні функції і каналізувати їх по інших шляхах, для 

реалізації інших завдань і цілей, будуть допомагати людині, а не протистояти 

їй» [11, c. 337]. 

На наш погляд, елементи громадянського суспільства вже існують і 

реально функціонують, створюючи певний тиск на владу і примушуючи 

державу реагувати на запити і потреби громадян. Не помічати цього в наш 

час вже не можна. Інша справа, що під час складних і суперечливих взаємин 

держави та громадянського суспільства ще не напрацьований ефективний 

механізм прийняття рішень, які є невигідними владі, але потрібні соціуму. 

Оптимізація громадянського суспільства має бути спрямована на 

пошуки такого механізму, для чого необхідно узгодити та спрямувати в 

єдиному напрямку дії та зусилля розрізнених, поки що, громадських 

організацій. Вплив на владу уможливлюється лише за умов підтримки 

більшої частини населення. Інтуїтивне відчуття справедливості допоможе 

соціуму знайти придатні форми боротьби за визнання його прав та інтересів, 

починаючи від легальних звернень, петицій, судових позовів і завершуючи 

протизаконними демонстраціями, страйками, збройними виступами тощо. 

Досвід обох Майданів (2004 та 2013-2014 рр.) в Україні свідчить, що масові 

акції непокори можуть приводити до успіху і зміни влади, яка екзистенційно 
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оцінювалась громадянським суспільством як несправедлива, проте без чіткої 

та продуманої програми дій такі успіхи є фрагментарними і тимчасовими. 

Не слід забувати, що в громадянському суспільстві людина є тим 

модулем, елементом, «одиницею відліку», з якої починаються і якою 

завершуються всі оптимізаційні заходи. Згадана вище сизигійність має 

забезпечити відповідність внутрішнього світу людини та її прогресуючої 

зовнішньої життєдіяльності. Від цього загального принципу і слід 

відштовхуватися, пропонуючи конкретні операціональні проекти оптимізації 

громадянського суспільства в Україні. 

Почнемо із зовнішнього (онтологічного) аспекту. 

Він пов’язаний із встановленням «розподільчої справедливості» 

насамперед в економічній та політичній сферах. Громадянське суспільство не 

має безпосереднього доступу до національних багатств, якими, від імені 

українського народу, розпоряджається держава. Через це наші громадяни не 

відчувають своєї співпричетності до процесів, що відбуваються в країні. 

«Кому належать вугільні шахти, заводи, газети, пароплави? Олігархам. 

А повітряний простір, де літають літаки? Річки, якими сплавляються 

вантажі? Земля? Надра? Ці природні багатства, які мають належати кожному 

українському громадянину, насправді є нічийними, неврахованими, вони 

приносять користь лише тим, хто вчасно зрозумів справжню ціну 

дармівщини. І, що найгірше, привласнені суперприбутки працюють не на 

Україну і не в Україні. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що кожен 

громадянин України недоотримує тисячі доларів, які могли б істотно змінити 

його життя і життя суспільства загалом. Україна могла б вилікуватися від 

багатьох пороків і уникнути десятків ризиків» [19]. 

Одним з варіантів виправлення ситуації, що склалася, є проект Рентної 

палати та спрямування рентних відрахувань на розвиток громадянського 

суспільства. Лауреат Нобелівської премії в галузі економіки, колишній 
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керівник Світового банку Стігліц вказував, що завданням будь-якого уряду є 

насамперед забезпечення стабільного соціального захисту населення. А це 

можливо лише за рахунок справедливого перерозподілу суспільної 

власності (стаття 13 Конституції України оперує поняттям «власність 

Українського народу»). 

Як зазначав у одній зі своїх публікацій академік М. Згуровський, 

«...якщо концентрація багатств не узгоджується із соціально справедливими 

принципами їхнього споживання усіма членами суспільства (великі значення 

GINI індексу), то його розвиток починає стримуватися. Яскравим прикладом 

такого негармонізованого суспільства є Росія, яка за рахунок торгівлі 

сировинними ресурсами нагромадила у своєму стабілізаційному фонді 

величезні капітали, які не спрямовуються на адекватний суспільний 

розвиток. Як наслідок, вона знаходиться на 156-му місці серед 191 країни – 

члена ООН за індексом нерівності розподілу соціальних і матеріальних благ 

(GINI Index 45.62). Для порівняння: Україна знаходиться на 79-му місці цього 

списку (GINI Index 28.96). 

Економісти пояснюють, що «держава стягує податок на додану 

вартість, який нібито містить у собі і деякі рентні платежі. Вже кілька років 

на практиці працює механізм стягнення обов’язкових платежів на користь 

Пенсійного фонду, які нараховуються на базу, що є, по суті, «рентною 

базою» – це додаткові відрахування при оплаті вартості мобільного зв’язку. 

Додана вартість і отриманий прибуток природно містять у собі і прибутки, 

походження яких зумовлене використанням соціального блага, прихованого 

в кожному продукті (сировина). Податок на додану вартість і податок на 

прибуток наповнюють бюджет, задовольняють інтереси держави – але не 

суспільства. Можливо, як один із варіантів, необхідно розщепити цей 

податок на власне ПДВ і на рентний внесок? У такому разі буде враховано, 

що ПДВ (у розмірі 10% або інакше) з’являється там, де з’являється додана 
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вартість – тобто в результаті застосування праці і продажу товару. Рентний 

внесок (на тому ж рівні або інакше) – лише при використанні надр, землі, 

повітря й інших природних багатств, які належать народу (суспільству), – як 

відновлювальних, так і невідновлювальних» [19]. 

В Україні розроблені проекти механізмів більш справедливого 

перерозподілу рентних відрахувань. Згідно з одним з них останні повинні 

направлятися в три фонди. 

По-перше, накопичує частину відрахувань до Фонду охорони 

навколишнього середовища, забезпечуючи розвиток природної, 

відновлювальної, бази країни. Тобто потрібно, щоб частина коштів, 

отриманих від ренти, йшла на відтворення природних багатств країни, 

розвиток заповідних зон, очищення річок, розвідку надр, на екологічні 

програми. 

По-друге, необхідно створити умови для розвитку кожної конкретної 

людини, і заснувати Фонд соціальних гарантій. Це ті кошти, які дозволять 

підтримувати і розвивати охорону здоров’я, освіту, програми для захисту 

малозабезпеченого населення. 

По-третє, Національний рентний фонд, де частка кожного громадянина 

України буде абсолютно персоніфікована. Тобто кожний громадянин 

України дістає реальну можливість одержувати дивіденди від того, що хтось 

використовує нашу спільну землю, повітря, воду, проте гроші з рентного 

рахунку громадянин не зможе зняти за власним бажанням у будь-який 

момент. Ці кошти повинні мати цільове призначення: їх можна 

використовувати для придбання житла, для здобуття освіти, під час 

оформлення страховки тощо. Надходження від рентних платежів можуть 

інвестуватися в економіку через накопичувальну систему пенсійного 

забезпечення. Зрозуміло, що негромадяни України – а таких дедалі більше 

з’являється в умовах лібералізації міграційного законодавства та безвізового 
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режиму з Євросоюзом – не зможуть скористуватися цими перевагами, 

оскільки права господарів країни й найманих працівників, які приїхали сюди 

лише з метою заробітку, не збігаються. Хіба ж це не втілення гасла «Україна 

для українців!» (коли, звісно, під українцями розуміти всіх громадян 

України)? 

Прямими наслідками вказаної реформи є те, що громадяни активніше і 

більш свідомо беруть участь у політичному житті, а їх індивідуальний 

економічний інтерес збігається з інтересом всього суспільства. «Кошти з 

Держбюджету спрямовують на функціонування держави – як апарата влади 

(включаючи вертикаль чиновників, армію, міліцію, дипломатичну та 

фіскальну служби), рентні відрахування йтимуть на розвиток країни та 

суспільства, а також на соціальні гарантії для кожного конкретного 

громадянина. Влада повною мірою стане «слугою народу», «дворецьким» і 

навіть «економом» народу, якому народ вручив в управління свою власність і 

з якого під час чергових виборів запитає з усією суворістю за стан справ у 

його, у народній, економіці. Та без живих грошей, без власного особового 

рахунка, без усвідомлення того, що десь у банку на депозиті лежить певна 

сума «на чорний день», народ не зможе усвідомити себе власником – така 

вже природа людини» [19]. 

Детально розроблений М. Папієвим проект не знайшов свого 

практичного втілення, але слід визнати, що його окремі складові втілилися в 

інших реформах, метою яких є розвиток місцевого самоврядування, 

децентралізація та перерозподіл суспільної власності. 

Згідно з цими реформами у сфері місцевого самоврядування мають 

бути повніше враховані інтереси членів територіальних громад; вони 

передбачають децентралізацію влади, тобто передачу від органів виконавчої 

влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, 

ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено положення 

«Європейської хартії місцевого самоврядування». У квітні 2014 р. уряд 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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України схвалив «Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади», після цього був затверджений План 

заходів щодо її реалізації, які дали старт реформі. 

Проте не можна однозначно стверджувати, що реформи з 

децентралізації успішно і без перешкод реалізуються в Україні. Достатньо 

вказати, що розстановка політичних сил в українському парламенті не 

дозволила прийняти зміни до Конституції щодо децентралізації. Певні 

проблеми існують і на місцях. Але загалом, ініційовані владою реформи 

створюють належні правові умови та механізми для формування 

життєздатних територіальних громад сіл, селищ, міст, які об’єднують свої 

зусилля у вирішенні нагальних проблем. Вже виправдала себе нова модель 

фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які отримали певну автономію 

від центрального бюджету. За оцінкою самих реформаторів, впроваджені 

заходи призведуть до принципово іншої ситуації в Україні та її 

громадянському суспільстві. 

На нашу думку, зазначені реформи заслуговують на всіляку підтримку, 

адже держава сама створює сприятливі умови для обмеження власної 

діяльності та контролю з боку інститутів громадянського суспільства. Але не 

слід перебільшувати щирість чиновників: створювані нею інститути часто є 

штучними, ситуативними і навряд чи будуть відстоювати інтереси, що 

суперечать інтересам державних органів. Для того, щоб визначити, які саме 

інтереси відповідають онтичній «присутності людини у світі», необхідно 

сформувати зріле експертне середовище, здатне для виконання цього 

завдання. 

Внутрішній (онтичний) аспект оптимізації громадянського суспільства 

полягає у напрацюванні «соціального капіталу», у якому фіксуються 

індивідуальні потреби і творчі потенції людини. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
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Для їх визначення та вербалізації необхідна гуманітарна експертиза, 

«здатна забезпечити розширення законодавчого та практичного поля дії 

нової цільової стратегеми (вищий сенс – внутрішня і зовнішня гармонія 

людини зі світом, що розвивається) і звужувати законодавче та фактичне 

поле дії старої (вищий сенс – гроші заради грошей і влади), таким чином – 

визначити перехід до громадянського суспільства, як суспільства 

справедливого» [11, c. 337]. 

Усе, що робиться в суспільстві й державі, має сприяти зростанню 

справедливості відносин між людьми і взаєморозумінню цих людей. Будь-

яким реформам і суспільним перетворенням, особливо пов’язаним із 

ризиками та невизначеннями, мають передувати підготовчі заходи, які 

заздалегідь нейтралізують потенційні негативні наслідки цих планів. Усі 

важливі для країни закони та рішення повинні проходити гуманітарну 

експертизу – перевірку на відповідність інтересам людей і суспільства. Не 

може бути, щоб приймалися рішення, які є економічно рентабельними за 

рахунок погіршення життя і здоров’я населення. 

Під гуманітарною експертизою слід розуміти будь-які дії та оцінки 

запропонованих управлінських рішень, якщо вони ґрунтуються на пріоритеті 

гуманістичних цінностей. На думку Б. Юдіна і В. Лукова, така експертиза 

необхідна для подолання негативних соціальних наслідків людської 

діяльності, для запобігання небезпечним і небажаним масштабним 

відхиленням від декларованих гуманістичних намірів. Гуманітарна 

експертиза – це примірювання «людських мірок» до будь-яких дій в 

суспільстві, оцінка їх відповідності ідеалу всебічного, гармонійного, 

універсального розвитку людини, що проявляється через дотримання 

суб’єктом діяльності певної системи цінностей, спроможних задовольнити 

природні потреби, інтереси і прагнення людей [26]. 

Через гуманітарну експертизу мають бути пропущені всі 

законопроекти, нормативно-правові акти місцевого самоврядування, 
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національні, регіональні, локальні програми, науково-технічні проекти тощо. 

Її завданням є виявлення ризиків управлінських рішень, рекомендації щодо 

посилення позитивних наслідків соціально-значущих дій та, відповідно, 

мінімізація негативних. Предметом гуманітарної експертизи є, зокрема, 

фактори збереження і розвитку суспільного й індивідуального творчого 

потенціалу, а також виявлення нових можливостей для їх реалізації. 

Щодо громадянського суспільства гуманітарна експертиза орієнтована 

на виявлення оптимального співвідношення між об’єктивними 

індивідуальними потребами та суб’єктивними інтересами людей – з одного 

боку, і суспільними потребами – з іншого. На думку В. Кізіми, гуманітарна 

експертиза може бути двох видів: експертизою потреб та експертизою 

розвитку. 

Експертиза потреб орієнтована на оцінку відповідності інтересів 

суспільства в управлінських рішеннях та індивідуальних інтересів ініціаторів 

цих рішень. Таку експертизу доцільно застосовувати при проходженні 

нового законопроекту в парламенті, важливих рішень на обласному чи 

районному рівнях влади, на предмет їх реальної очевидної загальнозначущої 

корисності, а не прихованої особистої вигоди авторів проекту або тих, кого 

вони лобіюють. Експертизою потреб владу змушують займатися виступи 

людей за підвищення зарплати, проти підвищення вартості комунальних 

послуг або підвищення податків на малий і середній бізнес. 

Експертиза розвитку спрямована на оцінку наявних креативних 

можливостей та здібностей людей і колективів у різних сферах 

життєдіяльності. Мета експертизи розвитку полягає в максимальному 

сприянні реалізації творчого потенціалу людей, їх саморозвитку і 

самореалізації, а отже – в поліпшенні загальних умов в суспільстві, 

підвищенню рівня життя всіх. Вже сьогодні експертизу розвитку 

застосовують при вивченні людини і людських можливостей в умовах тих чи 

інших професій, наприклад, розробляється гуманітарна експертиза 
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біотехнологій, поведінки підлітків, екстремальних для людини ситуацій, 

проблем біоетики, можливості модифікацій природи людини тощо. 

«Об’єднує ці два типи експертиз спільне завдання гармонізувати 

зовнішнє соціальне і внутрішнє індивідуальне життя людей у процесі 

розвитку суспільства і різних сфер його діяльності в спільному прагненні 

сизигійної відповідності людини і суспільства. Висновки цих експертиз 

повинні служити оптимізації як сизигійності для наявної ситуації, так і 

сизигійності подальшого розвитку суспільства і людей на певний 

контрольований термін» [13]. 

Таким чином, постійно чинна на всіх рівнях влади гуманітарна 

експертиза задає єдину стратегію життя громадянського суспільства, 

мінімізуючи ризик поглиблення розриву між інститутами останнього та 

органами держави. До того ж, забезпечуючи вказану сизигійність онтико-

онтологічної природи людини, гуманітарна експертиза сприяє трансформації 

взаємин держави і громадянського суспільства в бік соціальної держави. 

Історичний досвід переконує, що сила держави в сучасних умовах 

полягає не в наявності армії, поліції, бюрократичного апарату чи 

диктаторського режиму правління, а в здатності держави підтримувати діалог 

зі своїми громадянами і дотримуватися умов соціального контракту. У 

соціальній державі громадянському суспільству переходять більшість 

функцій, які традиційно належали саме бюрократичному апарату. Значно 

активізуються різного роду громадські рухи, волонтерські організації тощо, 

за допомогою яких трансформується діяльність державних представницьких 

органів і структур. Усі закони та державні програми проходять попередню 

гуманітарну експертизу, яка гарантує, що вони відповідають інтересам 

абсолютної більшості громадян, а не корпорацій, політичних і бізнес-

структур, кланово-олігархічних структур – так званої «еліти» і окремих осіб, 

що їх обслуговують. Пріоритетними напрямками діяльності соціальної 

держави є забезпечення безпечного життя громадян, соціальний захист і 
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соціальне забезпечення, повноцінна безкоштовна медична допомога, охорона 

здоров’я, освіта, захист прав людини тощо. 

Сизигійна стратегія громадянського суспільства передбачає підтримку 

державою розвитку громадських ініціатив та програм самоврядування, що 

сприяють розвитку свободи і демократії. У справедливому суспільстві не 

громадяни живуть для держави, бізнесу і «еліти», а держава, економіка і 

політика функціонують для реалізації інтересів і волі громадян. Відповідно, 

не громадянське суспільство існує для держави, а держава – для 

громадянського суспільства. Усе, що робить влада, має оцінюватися, 

виходячи з інтересів більшості. Усе, що не відповідає цьому критерію, має 

розглядатися як несправедливе і спрямоване проти людини і суспільства. 

Соціальна держава сприяє розвитку ринкових відносин у суспільстві в 

тій мірі, у 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 та 

середнього бізнесу, який у забезпеченні ряду потреб громадян іноді 

виявляється більш пристосованим, ефективним і мобільним, ніж державне 

виробництво. 

Водночас соціальна держава не надає необмеженої свободи ринку. 

Оптимальне співвідношення державного управління і ринкової стихії 

визначається тим, що для виконання своїх соціальних функцій держава 

спирається на суспільну власність, що має стратегічне значення для життя 

соціуму, і тим самим є гарантом стабільності в суспільстві як цілому. 

Діяльність ринку здійснюється в більш приватних сферах, що не зачіпають 

безпосередньо життєдіяльність суспільства як цілого. При розбудові 

соціальної держави зосередження об’єктів стратегічного характеру в 

приватних руках унеможливлюється і не піддає всіх членів суспільства 
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небезпекам, ризикам і несправедливості, пов’язаних із суб’єктивними 

інтересами приватних власників. 

Громадянське суспільство – це гуманне суспільство, де кожний є 

індивідуальністю, але всі мають рівні права. Це суспільство, яке розвивається 

не лише як ієрархічний, але й як мережевий організм, у якому кожен орган 

відрізняється від інших, але все однаково необхідні для здорового та 

повноцінного життя. Це суспільство, де кожен член своєю вільною 

діяльністю покращує життя всіх, і за рахунок цього покращує умови й 

перспективи свого життя, отримує визнання з боку соціуму [14]. 

Щоб зазначені вище стратегеми могли бути реально здійснені, 

необхідні відповідні заборонні засоби. Громадянське суспільство не виникне 

раптом і само по собі. Потрібен комплекс заходів, які б створили базовий 

каркас громадянського суспільства в правовій, законодавчої і виконавчої 

діяльності. Для цього необхідно так само усунути з суспільства явні елементи 

несправедливості, що мають місце сьогодні: 

- представницькі органи влади повинні відображати потреби всього 

суспільства, а не лобіювати інтереси олігархату. Сьогодні, після 

Майдану та Революції Гідності, олігархічні клани продовжують 

контролювати діяльність 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 і мільярдних доходів. Завдання 

відділення бізнесу від влади є принциповим; 

- 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; 

- необхідно забезпечити справедливу й пропорційну оплату праці; у 

справедливому суспільстві не повинно бути зрівнялівки в зарплаті, 
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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. Необхідно 

законодавчо встановити обґрунтований максимум відмінності між 

мінімальною і максимальною зарплатами на підприємствах усіх форм 

власності. 

 

Висновки до третього розділу 

 

В якості основних соціальних екзистенціалів, які визначають 

самовідчуття сучасного українського суспільства, включаючи його 

регіональні інваріанти, ми зазначили й стисло охарактеризували: 

просторовість, темпоральність, історична справедливість, свобода, турбота, 

відповідальність, 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. Але питання – наскільки справедливим буде це 

суспільство? – залишається відкритим, що тільки підсилює тривожність і 

турботу громадян. 

На наш погляд, оптимальною моделлю взаємин державних органів з 

інститутами громадянського суспільства є модель соціальної держави, яка 

сприяє розвитку ринкових відносин в суспільстві тією мірою, у 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, 
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який в забезпеченні потреб громадян інколи виявляється більш 

пристосованим, ефективним і мобільним, ніж державне виробництво. 

Громадянське суспільство ґрунтується 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. Демократія – 

це, окрім іншого, 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. 

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. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

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 залученню наступних 

концептів: світовий порядок (рита, дарма, карма, Дао); відплата (таліон); 

гармонія (Піфагор); чеснота (Сократ, Платон); благо (Платон); Божий 

промисел (Аврелій Августін, Тома Аквінський); обов’язок (І. Кант); 

суспільний договір (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо); обчислення щастя 

(Дж. Бентам); рівність/нерівність (К. Маркс); чесність (Дж. Роулз); обмін 

(О. Гьофе) тощо. У процесі аналізу зазначених концептів була виявлена 

загальна тенденція суб’єктивізації в еволюції поглядів на справедливість, яка 

полягає в 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. 

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 
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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. У 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 

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, 

справедливого. 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 страждає від 

соціальних деформацій, серед яких найбільш серйозним 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 
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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 допогою 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 (або не поділяє) 

такі переживання й оцінки. У процесі 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. 
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Панівний 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 інститутів громадянського суспільства передбачає 

підвищену активність населення, демократичну участь 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. Виходячи 

із принципу соціальної справедливості, оптимізація інститутів 

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 
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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 між мінімальною і максимальною зарплатами на підприємствах 

усіх форм власності.  

У 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. 

У 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. 
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У 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 у 

інституціональні соціальні норми, моральні цінності та регулятиви права. 
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