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Лекція 3. Політична аксіологія 

 

 

Мета: дослідити структуру, функції, особливості політичної аксіології. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 сформувати цілісне уявлення про політичну аксіологію як 

самостійну науково-практичну дисципліну; 

 освоїти проблематику цінностей у структурі особистості як 

предмет аксіології; 

 розкрити основні поняття політичної аксіології; 

 визначити основні функції гуманізму як політичної цінності в 

межах політичної етики як науки. 

 

 

 
3.1. Цінності в структурі особистості як предмет аксіології 

 

Проблема людських цінностей є актуальною для будь-якої науки. 

Це зумовлюється насамперед тим, що цінності є інтегративною 

основою як для окремого індивіда, так і для будь-якої малої чи великої 

соціальної групи, культури, нації, для людства в цілому. Цінності – це 

породження соціуму. Отже, усі вони за походженням є соціальними. 

Філософські напрями XX ст. висунули проблему цінностей на перший 

план. Феноменологи, герменевтики, аналітики, пост-

модерністи сперечалися між собою насамперед 

про цінності. На думку німецького філософа 

Г. Ленка, цінності виступають своєрідним інтерпре-

таційним конструктом. Цінність – це інтерпретація, у 

якій суб’єкт виражає свої переваги. Відзначимо ще 

раз, що характер самої інтерпретації визначається 

тією філософією, що використовує суб’єкт. Фено-

менолог використовує феноменологічну інтерпре-

тацію, герменевтик – герменевтичну і т. д. Цінності 

немає тільки там, де людина ставиться до чогось байдуже, не 

цікавиться розходженнями між істиною й оманою, прекрасним і 

потворним, добрим і злим [21]. 

Поняття «цінність» є центральним в аксіології (теорія цінностей), 

воно поклало початок спеціальній сфері філософської науки, що 

Г. Ленк 

(нар. 1935 р.) 
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досліджує природу цінностей, їхнє місце в реальності, структуру 

ціннісного світу, розглядає зв’язки різних цінностей між собою, 

відображення їх у структурі особистості. Загальновідомо, що термін 

«аксіологія» в 1902 р. введено в науковий обіг П. Лапі, після чого він 

став активно використовуватись у філософії, соціології та психології 

[18]. Розробка проблеми цінності тривалий час залишалася свого роду 

монополією закордонної філософії. Вона сформувалася на початку 

нашого століття як визначений напрям на основі неокантіанських учень 

(В. Віндельбанд, Г. Ріккерт), а потім одержала поширення в працях 

деяких німецьких та американських учених (М. Шелер, Н. Гартман, 

Д. Д’юї, Р. Перрі, К. Поппер). Лише в 60-ті pp. XX ст. у вітчизняній 

науці було визначено місце і роль теорії цінностей у марксизмі, її 

значення для розвитку комплексу наук про людину і суспільство, 

позначилися перспективи її розвитку в єдності гносеологічного, соціо-

логічного та педагогічного аспектів. У дослідженнях філософів С. Анісі-

мова, Л. Буєвої, М. Кагана, Л. Фоміна й інших оформився катего-

ріальний апарат, що включає поняття «цінність», «ціннісне відно-

шення», «оцінка», «ціннісні орієнтації» [5]. 

Філософи стверджують, що наукова необхідність цієї категорії 

виникає тоді, коли постає питання про особистість та матеріальну й 

духовну сфери, що оточують її, а ширше – про співвідношення 

діяльності суб’єкта (чи то особистість, чи група, клас, нація) у тих 

об’єктивних умовах, у яких він діє. Вирішуючи проблему «суб’єкт – 

об’єкт», можна йти від другого до першого і, навпаки, від першого до 

другого. Якщо аналіз ведеться на основі діалектичної методології, то 

рух від об’єкта до суб’єкта означає розгляд суб’єктивного як відобра-

ження об’єктивного, а як критерій правильності цього відображення 

виступає ступінь його відповідності відбитому. Це науковий підхід. 

Під час руху ж від суб’єкта до об’єкта в основу кута ставиться вже не 

саме відображення, а реакція суб’єкта на відбите й, отже, ступінь 

відповідності об’єкта потребам і цілям суб’єкта. Це ціннісний підхід. 

Зміст поняття «цінність» більшість учених характеризує через виділення 

характеристик, що властиві так чи інакше формам суспільної свідо-

мості: значущість, нормативність, корисність, необхідність, доцільність [18]. 

Стверджується, що виникнення цінності пов’язане, з одного боку, із 

предметами, явищами, їхніми властивостями, способами задово-

лення визначених потреб суспільства, людини.  З іншого боку, 

цінність виступає як судження, пов’язане з оцінкою існуючого 

предмета, явища людиною, суспільством. Підкреслюється, що 

цінність – це форма прояву визначеного роду відносин між суб’єктом 

та об’єктом. Кожній сфері буття людини відповідають певні цінності. 
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До цінностей відносять передусім усе те, що природа надала в 

користування людині – чисте повітря, воду, корисні копалини, родючі 

ґрунти, ліси, багаті на рибу ріки й моря. Це природні цінності. 

Негативними природними цінностями є брудне повітря, землетруси, 

вулкани, смерчі та інші природні явища, які завдають шкоди госпо-

дарській діяльності. 

Цінністю є здоровий стан організму (біологічні, вітальні цінності), 

а її антиподом – хвороба. Цінностями є певні душевні стани (психічні 

цінності) – відчуття комфорту, піднесеності, закоханості, радості, 

щастя та ін. Протилежними їм є переживання смутку, нещастя, горя. 

Соціальними цінностями є зайнятість населення, злагода в суспільстві, 

порядок, мир, демократія, їм протистоять безробіття, соціальні катаклізми, 

антагонізми, війни. До сфери духовних цінностей належать найвищі 

ідеали людства (добро, прекрасне, істина, свобода, справедливість, 

святість) і предмети культури, у яких вони об’єктивувались (художні 

твори, релігійні, моральні та юридичні системи, наукові теорії). Їхніми 

антиподами є зло, неістинна, потворне, несправедливість, гріховність і 

явища, у яких вони втілились. Усі вони спрямовані на благо людини, 

на її утвердження в житті. Саме в цьому й полягає основна особливість 

цінності [21]. 

Цінність – феномен, який об’єктивно, за своєю природою є благом 

для людини, спрямованим на утвердження її в бутті, реалізацію її 

творчих можливостей. Однак таке визначення розкриває лише один 

аспект цінностей – об’єктивістський. Воно не бере до уваги суб’єкта, 

його свідомість. За цим визначенням, чисте повітря, здоров’я є 

цінностями незалежно від того, усвідомлює це людина чи ні. У 

суб’єктивістському аспекті цінність залежить від свідомості суб’єкта, 

оскільки нею вважають лише те, що суб’єкт цінує, чому надає 

значення. Справді, можна вважати, що корисні копалини, здоров’я, 

відповідні душевні стани й феномени культури є цінностями, оскільки 

люди (суб’єкти) надають їм такого значення, вільно їх вибирають 

із-поміж інших з огляду на конкретні їхні переваги. Тому із  

суб’єктивістської позиції цінністю є все, що люди вибирають, чому 

свідомо надають перевагу. Відмінність між обома підходами не така 

вже й суттєва, оскільки корисні копалини, чисте повітря, душевний 

комфорт, мир, моральні ідеали є цінностями для них обох. Однак 

об’єктивістська позиція передбачає, що цінності існують об’єктивно, 

незалежно від свідомості суб’єкта, а він може лише правильно чи 

неправильно оцінювати, використовувати їх. Суб’єктивістську позицію 

характеризує визнання того, що цінності конституюють (творять) 

суб’єкти [15]. 
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Для виведення найбільш узагальненого та змістовного визначення 

важливо проаналізувати (за принципом наукового плюралізму) 

декілька з визначень цінностей, розроблених науковцями-аксіологами. 

Залежності від принципу, покладеного в основу виведення визначення, 

можна виділити декілька груп визначень. Наведемо деякі з них [14]. 

1. Предметний підхід. На думку А. Івіна, під 

цінністю можна розуміти будь-який предмет будь-

якого інтересу, бажання, прагнення тощо. Схожу 

думку ми бачимо і в Н. Алексєєвої, яка стверджує, що 

соціальною цінністю може бути будь-який об’єкт 

(матеріальний або ідеальний) у випадку, коли він 

слугує фокусом прагнень, бажань груп або окремих 

осіб, розглядається ними як важлива умова існування. 

Отже, як цінності можуть виступати будь-які предмети, 

речі (як матеріальні, так й ідеальні). 

2. Ототожнення цінностей із цілями. Так, 

В. Супрун вважає, що цінності – це стійкі 

переконання в тому, що певний тип поведінки 

(дії) більш бажаний у відповідному типі 

культури або культурному континуумі. Цінності 

існують у соціальній свідомості. Класик соціо-

логії та політології Т. Парсонс вбачає в цінно-

стях складові соціальної системи, загально-

прийняті уявлення про бажаний тип соціальної 

системи. На думку М. Лапіна, цінності – це 

узагальнені цілі й засоби їх досягнення, що виконують роль 

фундаментальних норм. Вони забезпечують інтеграцію суспільства і 

допомагають індивідам здійснювати соціально узгоджений вибір своєї 

поведінки в життєво важливих ситуаціях. Отже, у межах цього підходу 

цінності розглядаються як явища внутрішнього світу людини, факти 

людської психіки: погляди, уявлення, переконання, емоції тощо. 

Речей, предметів у колі цінностей немає. 

Комплексний підхід. Цінності розглядаються 

як явища особливої реальності, що не можуть 

зводитися лише до фізичного, матеріального буття 

або лише до абстрактних понять. Серед предметів, 

що оточують людину, цінність виділяється своє-

рідним онтологічним статусом. А. Богомолов 

розглядає цінність як елемент суспільних відносин, 

у формі соціальних інститутів. Практично солі-

дарний із ним Д. Леонтьєв, який зазначає, що 

А. Івін 

(нар. 1939 р.) 

Т. Парсонс 

(1902–1979 рр.) 

Д. Леонтьєв 

(нар. 1960 р.) 
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система цінностей являє собою предметне втілення системи дій та 

суспільних відносин, що виражають сутність життєдіяльності певної 

спільноти, її конкретно-історичного способу життя. 

Отже, інтегруючи наведені підходи, можна вивести найбільш 

узагальнене поняття цінностей як усіх об’єктів, явищ, ідей, цілей і 

процесів життя та їхніх властивостей, до яких людина ставиться як до 

таких, що задовольняють її соціальні потреби; інтересів, які вона 

залучає до сфери своєї життєдіяльності. 

Необхідно відрізняти цінності та інтереси. Цінність, як корисна 

цінність, є об’єктом інтересу. Тому вищі цінності охоплюють макси-

мальну кількість інтересів. Об’єкт інтересу являє собою систему 

очікувань, тобто певну рушійну силу: без інтересу цінності не мають 

ніякого практичного змісту. Тобто цінності повинні містити інтерес, 

цікавити. Але цінності володіють значно більшою стійкістю, визна-

ченістю, ніж інтереси, які можуть змінюватися в доволі широких 

діапазонах залежно від ситуації. Цінності стабільні, тоді як інтереси 

ситуативні [18]. 

Цінності не тотожні й ідеології. Ідеологія – форма свідомості, 

що захищає конкретні цінності певного класу, спільноти. Поняття 

цінностей є ширшим, воно не замикається колом ідеологічних 

конструкцій. 

Існують такі варіанти обґрунтування цінностей (рис. 3) [21]: 

1. Натуралістичний. За цього підходу цінності виводяться 

насамперед із природи людини. Тут звертаються до потреб людини. 

Але подібний підхід не дає остаточного вирішення проблеми, бо 

потреби людей мінливі, суперечливі, вони самі потребують 

обґрунтування й виправдання. До натуралістичного варіанта належить 

і обґрунтування цінностей, що виходить із потреб функціонування 

суспільства, але останні, як і потреби людини, піддаються різному 

тлумаченню. 

2. Інституційний. Тут цінності обґрунтовуються шляхом освячення 

якимось безумовним авторитетом, раніше це був авторитет релігії, 

зараз це, перш за все, авторитет науки. Проте на ті або інші положення 

релігії, священних книг – Біблії, Корану та ін. – посилаються, 

розглядаючи різні цінності, часто протилежні. Наука також  

неоднозначна у своїх висновках, і вчені теоретично «оформлюють» 

правомірність, істинність цінностей, що зовсім не співпадають. 

3. Інтуїтивний, або нонкогнітивний. Тут має місце відмова від 

будь-якого раціонального обґрунтування цінностей; завдання науки 

вбачається лише в описі вже наявного змісту цінностей. 
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4. Діалоговий. Зміст цінностей виявляється шляхом постійної 

дискусії між різними зацікавленими суб’єктами, через взаємне 

з’ясування й узгодження позицій. 

Усі ці підходи різною мірою мають як позитивні, так і негативні 

сторони. Але в науковій і політичній практиці плюралістичного 

суспільства найбільше розповсюдження має діалоговий підхід до 

обґрунтування цінностей. Виходячи з об’єднання визначень в окремі 

групи, можна вивести певні форми цінностей, в основу яких покладено 

відповідні принципи. 

Форма 1. Суспільні ідеали. Вихідна, первинна форма існування 

цінностей – у вигляді суспільних ідеалів, тобто вироблених суспіль-

ною свідомістю та наявних у ній узагальнених уявлень про досконале 

в різних сферах суспільного життя. У цьому аспекті цінності належать 

до категорії «соціальних уявлень». Водночас, вони не зводяться до 

суб’єктивних уявлень, продукту якогось суспільного договору. Навпаки, 

вони вкорінені насамперед в об’єктивному устрої суспільного буття 

конкретного соціуму та віддзеркалюють практичний досвід його 

життєдіяльності. Але тут необхідно відрізняти реальні цінності 

соціуму та ідеали у вигляді ідеологічних конструкцій. 

Будь-яка соціальна спільнота – від родини до людства в цілому – 

може виступати суб’єктом системи специфічних цінностей цієї 

спільноти. Ціннісна єдність є основою для виникнення неформальних 

соціальних груп; у випадку формальних, інституціоналізованих груп 

та спільностей (родина, організація, нація) її наявність є запорукою 

згуртованості та успішного функціонування групи. Важливим є той 

факт, що будь-який індивід одночасно включений у значну кількість 

соціальних спільнот різного масштабу: родини, вікової та статевої 

груп, нації, культури, мовної спільноти тощо. Ціннісні системи всіх 

цих груп не співпадають. Вони можуть і не заперечувати одна одну в 

головних, істотних орієнтаціях. Проте часто такі протиріччя існують, 

трансформуючись у внутрішній особистісний ціннісний конфлікт. 

Умови його виникнення та шляхи подолання залежать передусім від 

соціальної ідентичності індивіда – членом якої або яких спільнот він 

себе в першу чергу відчуває. Залежно від цього, для нього будуть 

важливі або загальнолюдські, вічні цінності (істина, краса, справед-

ливість), або конкретно-історичні цінності великих соціальних груп 

(рівність, демократія, державність), або цінності малих референтних 

груп (успіх, багатство, майстерність, самовдосконалення тощо) [15]. 

Форма 2. Предметно втілені цінності. Соціальні ціннісні уявлення 

(ідеали). За всієї своєї важливості не можуть бути пізнані  

безпосередньо. 
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Більш прямим та адекватним вираженням ціннісних ідеалів є 

зафіксовані в культурі їхні предметні втілення. Ціннісні ідеали 

імперативно прагнуть своєї реалізації, утілення в життя. Ціннісні 

ідеали реалізуються лише через людську діяльність, причому 

втіленням їх може бути як сам процес діяльності – дія, так і 

об’єктивний продукт діяльності – результат. Сукупністю таких 

результатів виступає матеріальна й духовна культура людства. Саме 

культура є реалізована, здійснена, утілена цінність, а не сама цінність 

як така. Жоден із предметів матеріальної й духовної культури, що 

втілює суспільний ідеал, не є цінністю сам по собі. Його «ціннісна 

предметність» є системною властивістю, що виявляється лише в 

процесі функціонування цього предмета в системі суспільних 

відносин. Проте цінність не закріплюється за конкретним витвором 

або дією, у яких вона знайшла своє виявлення, відносний характер 

утілених цінностей витікає з конкретно-історичного характеру тих 

суспільних відносин, вираженням яких виступають і ціннісні ідеали, і 

предметно втілені цінності [14]. 

Зі зміною суспільних відносин відбувається й переоцінка 

цінностей: багато з того, що вважалося абсолютним, переоцінюється, 

нове суспільне буття породжує нові цінності. 

Форма 3. Особистісні цінності. Буття цінностей у структурі 

особистості індивіда є не тільки очевидністю, але й логічною умовою 

існування предметно втілених цінностей, адже предметне втілення 

здійснюється лише через цілеспрямовану діяльність людей, орієнто-

ваних на ці цінності. Мотивація цієї діяльності виходить не з 

абстрактних соціальних цінностей, а з особистісних цінностей 

індивідів; лише набувши форми особистісної цінності, ціннісний ідеал 

може знайти шлях до предметної реалізації. Особистісні цінності 

складають внутрішній світ особистості, є виразниками стабільного, 

абсолютного, незмінного. 

Особистісні цінності відображають не стільки динамічні аспекти 

самого індивідуального досвіду, скільки інваріантні аспекти 

соціального та загальнолюдського досвіду, що засвоюється індивідом. 

Тут постає питання про схожі й відмінні риси особистих цінностей і 

потреб, мотивів діяльності людини. Потреби є динамічними, ієрархія 

їх постійно перебудовується протягом життя індивіда. А особисті 

цінності виражають внутрішній світ індивіда, є виразником  

стабільного, абсолютного, незмінного. Особистісні цінності, як і 

цінності соціальні, існують у вигляді ідеалів, тобто моделей  

належного. При цьому, на відміну від соціальних цінностей, які 
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усвідомлюються суб’єктом як суспільні ідеали і можуть не  

здійснювати ніякого впливу на його діяльність, особистісні цінності – 

це ідеали, що задають кінцеві орієнтири індивідуальної діяльності 

конкретного суб’єкта. І хоча вони, як правило, відрізняються високою 

усвідомленістю, проте вона не є необхідною ознакою особистісної 

цінності [17]. 

Дослідники А. Попов, Л. Зуєва також називають три форми існування 

цінностей, які майже збігаються з попередньою теорією: цінності як 

ідеал або мрія (уявлення про належне та благо); цінності як витвори 

матеріальної й духовної культури, а також як людські дії та суспільні 

рухи щодо втілення в життя певних ціннісних ідеалів; соціальні 

цінності у вигляді персоніфікованих, індивідуальних цінностей як 

мотивація поведінки індивідів. 

Існують три можливі варіанти співвідношення між соціальними  

й особистими цінностями: 

 відносини тотожності – індивід ототожнює свої власні цілі та 

цінності суспільства; 

 відносини відмінності – цілі особистості мають певні відмінності 

від цінностей суспільства; 

 відносини конфлікту – цінності особистості та цінності 

суспільства протиставляються як ворожі одні одним. 

Цінності виконують низку специфічних функцій, у яких розкри-

вається зміст їх застосування в суспільстві (рис. 3) [21]. 

1. Апологетична (захисна) функція. Передбачає захист цілей, 

інтересів та ідеалів (цінностей) класу групи. У ній осмислюються та 

формулюються становище й потреби цих спільнот, що сприяє 

втіленню їхніх інтересів у життя, вироблення відповідних типів 

мислення, програм діяльності. Цінності у формі ідеології можуть бути 

офіційно закріплені на державному рівні, зазвичай це цінності 

політично та економічно панівного класу, хоча сьогодні такий статус 

ідеології значно послаблюється в демократичних країнах. Це означає, 

що на сучасному етапі цивілізації дедалі більше формуються 

загальнолюдські цінності та інтереси. Сучасне суспільство вимагає 

світоглядної терпимості. Тобто відбувається процес деідеологізації 

свідомості, яка не є відмовою від ідеології взагалі (кожний має право 

сповідувати свої ідеї). Захищаючи інтереси, цінності окремих груп, 

слід не забувати про сучасний принцип плюралізму й толерантності 

щодо різних світоглядних ціннісних позицій. 

2. Пізнавальна функція. Її сутність – інформування громадян про 

реалії соціального та політичного життя, підвищення їхньої культури 
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взагалі та політичної культури зокрема. Проте цінності на 

ідеологічному рівні часто бувають не зовсім адекватними реальності, 

навіть упередженими. Вони дбають про захист інтересів та ідеалів 

окремих класів, певних режимів. Тому дуже важливим є формування 

культури громадян на основі загальнолюдських, гуманних принципів. 

3. Соціально-регулятивна функція. Цінності сприяють формуванню 

й координуванню відносин між соціальними спільнотами за певними 

принципами, впливають на реалізацію соціально-економічних, політичних 

та інших програм розвитку суспільства, на політичну активність і 

соціальний вибір громадян. Завдяки цьому вони стають засобом 

згуртування певної групи та її прихильників, чинником налагодження 

чи руйнування стосунків між об’єднаннями людей. Ця функція є 

основною, адже цінності – це, передусім, регулятори людської 

поведінки в будь-якій системі – політичній, економічній чи соціальній. 

Цінності регулюють усі основні сфери суспільного життя. А такі 

специфічні цінності, як моральні норми, регулюють відносини не 

тільки на рівні суспільства як системи, а й на більш низьких рівнях, 

навіть у міжособистих стосунках. Проте цінності різняться за способом 

регулювання. Моральні цінності, спираючись на особливості моралі як 

соціального феномену, виступають регуляторами діяльності людей, 

базуючись лише на їхній внутрішній переконаності та силі громадської 

думки. А такі цінності, як політичні, засновані на іншому механізмі 

контролю і підтримки – політичному. Саме тому деякі дослідники 

вважають появу політики наслідком неспроможності моралі повністю 

забезпечити регуляцію соціальних відносин, починаючи з певної стадії 

розвитку цивілізації. 

4. Теоретико-концептуальна функція формує головні положення, 

які розкривають інтереси та ідеали класу, верстви, нації. 

5. Програмово-політична функція переводить соціально-філософські 

принципи ідеали в програми діяльності, вимоги суспільства до влади. 

Отже, можна побачити, що більшість функцій цінностей суспільства 

збігається із функціями ідеології. Проте без монополізації та нав’язу-

вання останньої. 

Важливим питанням є типологія або класифікація цінностей 

(рис. 4). Сучасна наука пропонує різні критерії для класифікації 

цінностей. Оскільки цінності впливають на поведінку людей у всіх 

сферах їхньої життєдіяльності, то найпростішим обґрунтуванням 

типології їх є конкретний предметний зміст цінностей. За цим 

критерієм розрізняють цінності соціальні, культурні, економічні, політичні, 

духовні тощо. Спеціалісти нараховують десятки, навіть сотні таких 

цінностей. 
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Рис. 3. Політичні цінності: обґрунтування та функції 

 
20–40 базових цінностей формуються в період так званої первинної 

соціалізації індивіда, до 18–20 років, а потім залишаються остаточно 
стабільними, істотно трансформуючись лише за умов кризи в житті 
людини або в її соціальному середовищі. Зміни стосуються не стільки 
складу, скільки структури цінностей, тобто їх ієрархічного спів-
відношення одна з одною в індивідуальній, груповій та суспільній 
свідомості: одні цінності отримують більш високий статус або ранг, 
інші стають менш важливими. У цьому виражається зміна їхнього 
соціокультурного змісту для індивідів та інших соціальних суб’єктів. 
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Із точки зору соціокультурного змісту цінностей найбільш фунда-
ментальним критерієм для типології їх є поділ цінностей на: 

 термінальні (цільові) – узагальнено виражають найважливіші 
цілі, ідеали, самоцінний зміст життя людей – цінність людського 
життя, родини, міжособистих відносин, свободи, праці тощо. Їх, у 
свою чергу, розділяють на особисті та соціальні. 

 інструментальні – фіксують ухвалені в конкретному суспільстві 
або спільноті способи досягнення цілей. З одного боку, це моральні 
норми поведінки, а з іншого – риси, здібності людей (наприклад, 
незалежність, ініціативність, авторитетність та ін.) [21]. 

Іншим критерієм типології цінностей може слугувати їх спів-

відношення з відповідними потребами індивідів: 

 вітальні – найпростіші або первинні потреби, важливі для 
збереження та продовження життя (добробут, комфорт, безпека); 

 інтеграційні – більш складні потреби в спілкуванні, взаємодії з 
іншими людьми; 

 соціалізаційні – ще складніші потреби в засвоєнні цінностей, 
норм, зразків поведінки, які схвалюються в певному етносі, суспільстві, 
культурі; 

 життєвозмістовні – найвищі за складністю і функціями потреби 
в наповненні своєї діяльності загальним змістом, важливим для всього 
життя [18]. 

Важливим соціокультурним критерієм типології цінностей є спів-

відношення їх із певним типом цивілізації, де виникла ця цінність. 
Під цим культурно-генетичним кутом зору розрізняють: 

 традиційні цінності або цінності суспільств традиційного типу, 
орієнтованих на збереження та відтворення цілей і норм життя, які 
склалися вже давно; 

 сучасні цінності, або цінності суспільств типу modernіty, орієнто-
ваних на інновації та прогрес у досягненні раціональних цілей; 

 загальнолюдські цінності, властиві як традиційним, так і 
сучасним суспільствам, хоча більшість із них виникла в традиційних 
суспільствах як більш ранніх історично. 

За функціональним критерієм, тобто за роллю цінностей для 
функціонування та розвитку суспільства як цілісної системи важливо 
бачити різницю між цінностями, що переважно: 

 інтегрують; 

 диференціюють [21]. 
Але такий розподіл не може бути апріорним. За визначенням, усі 

цінності позитивні (негативні антицінності) та інтегрують ту або 
іншу частину індивідів. Інтенсивність здійснення цієї функції залежить 
від масштабів розповсюдження конкретної цінності серед членів 
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конкретного суспільства на певному етапі його розвитку: якщо цінність 
схвалює більшість членів суспільства, то вона інтегрує; якщо її 
схвалює меншість, то вона диференціює. Із розвитком суспільства 
функціональна роль конкретних цінностей може змінюватися: цінності, 
що інтегрують, можуть диференціювати, і навпаки. Також за функціо-
нальним критерієм можна розрізняти цінності, які схвалюються, та 
цінності, які заперечуються. Цінності, що схвалюються – ті, які 
підтримують більше членів суспільства, ніж заперечують. Відповідно, 
цінності, що заперечуються – ті, які більшість заперечує, ніж підтримує. 

Диференціація цінностей на схвалювані та заперечувані не має 
нічого спільного з їх розподілом на «погані – добрі». Мова йде про 
інше: різні люди по-різному ставляться до одних і тих самих 
цінностей, будують різну ієрархію їх у своїй свідомості. Для 
прикладних цілей доречно використовувати типологію цінностей за 
їхнім місцем у статусно-ієрархічній структурі ціннісної свідомості 
членів суспільства, запропоновану М. Лапіним: 

 цінності вищого статусу, «ядро» ціннісної структури; 

 цінності середнього статусу, які можуть переміщуватися до 
складу ядра або на периферію, тому їх можна представити як 
«структурний резерв»; 

 цінності нижче середнього, але не найнижчого статусу, або 
«периферії», вони також рухливі і можуть переміщатися до «резерву 
або до «хвоста»; 

 цінності найнижчого статусу, або «хвіст» ціннісної структури, 
склад якого майже не рухається [11]. 

Більш спрощену класифікацію цінностей запропонувала І. Кардашова. 
На її думку, цінності за способом свого існування можуть 
класифікуватися як: 

 об’єктивні та суб’єктивні; 

 природні й соціальні; 

 вічні й тимчасові; 

 індивідуальні та групові; 

 суспільно-політичні й державні. 
Л. Мамут розробив власну класифікацію цінностей, виводячи 

поняття цінностей із процесу оцінювання індивідом реальності. 
Цінності – це оцінки індивіда, адже аналізуючи об’єктивну дійсність, 
яка йому небайдужа, він не може не оцінювати її, не робити 
упереджених, суб’єктивних ціннісних суджень. Він розділяє цінності-
оцінки на дві категорії: 

 загальні оцінки – виражаються в словах «добре – погане», 
«краще – гірше» та відповідних синонімах. Вони містять у собі оцінку 
об’єкта в цілому; 
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 конкретні оцінки – стосуються окремих рис, сторін, ознак 

об’єкта, взятого в одному ракурсі [18]. 

Якщо перша група цінностей-оцінок невелика, то друга є доволі 

великою й різноманітною. Оцінки «добре – погано» даються відносно 

стійкій соціокультурній нормі і лише під час співставлення з нею 

мають сенс. Причому «добре» – це відповідність нормі (іноді 

перебільшення її). «Погано» – відхилення від норми (або звуження 

діапазону її дії). Вважається, що поняття норми відображає певну 

ідеалізовану картину дійсності. Із нормативних уявлень про світ за 

негласною умовою виключено все негативне, чому можна запобігти. 

Група конкретних оцінок доволі велика і поділяється на три 

категорії: 

 Сенсорні оцінки. Вони діляться на два види – сенсорно-

смакові, або гедоністичні («те, що подобається» і «те, що не подо-

бається»), та психологічні. Психологічні, у свою чергу, поділяються на 

інтелектуальні («розумний – дурний», «цікавий – банальний») та 

емоційні («радісний», «бажаний», «бридкий»). 

 Оцінки сублімовані, або абсолютні. Тут також маємо два види: 

оцінки естетичні та етичні. Естетичні засновані на синтезі сенсорних і 

психологічних оцінок («гарний – потворний»). Етичні передбачають 

наявність норми, якою є гуманність у стосунках між людьми, повага 

честі й гідності особи («добро – зло», «гідний – хибний» тощо). 

Раціоналістичні оцінки. Виникають і формулюються вони в 

процесі й під впливом практичної діяльності людини: у зв’язку з 

отриманням вигоди, досягненням певної мети, виконанням конкретних 

функцій та ін. До оцінок такого виду зараховують утилітарні («корисний – 

шкідливий», «сприятливий – несприятливий»), нормативні («правильний – 

неправильний», «здоровий – хворий»), телеологічні («вдалий – 

невдалий, «ефективний – неефективний») [5]. 

Ще один підхід для опису ціннісної проблематики, запропонований 

О. Дробницьким, який виділяє дві групи цінностей: 

 наочні – усі предмети та явища матеріального світу, значущі 

для якого-небудь суб’єкта (індивіда, групи, класу, суспільства, людства); 

 суб’єктні – критерії оцінки, тобто феномени нормативної 

сторони свідомості, що виступають орієнтирами людської діяльності [9]. 

Виділення наочних і суб’єктних цінностей дозволяє подолати 

певну складність (наявність чогось значущого для суб’єкта, що не знає 

нічого про це), посилаючись на те, що наочні цінності можуть існувати 

і без суб’єктних, і навпаки, за суб’єктною цінністю може не бути 

об’єктивної реальності. 
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Рис. 4. Типологія політичних цінностей 
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Рис. 4. Типологія цінностей (продовження) 

 

 
3.2. Поняття політичної аксіології 

 

Політична аксіологія є частиною філософії політики разом із 

політичною онтологією та політичною епістемологією. Вона тісно 

взаємодіє із суспільними науками, об’єктом яких є політична сфера 

суспільного життя, перш за все з політологією, політичною психо-
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логією, політичною соціологією. Важливість вивчення політичної 

аксіології визначається тим, що вона допомагає майбутнім фахівцям 

краще зрозуміти суть політичних процесів, перспективи розвитку 

суспільства, зайняти активну громадянську позицію, розвинути навички 

нормативно-ціннісних відносин з іншими членами суспільства та з 

державою. 

Політична аксіологія є наукою про політичні цінності, під якими 

розуміються найбільш загальні орієнтири політичної практики.  

Політичні цінності – це політично значущі явища, процеси, предмети, 

основи, сторони політичного життя, феномени політичної свідомості. 

До них належать гуманізм, солідарність, безпека, добробут, свобода, 

гідність людини, всебічний розвиток, праця, колективізм, демократія, 

незалежна державність, рівність, справедливість, соціальний прогрес, 

добробут, стабільність. Політична аксіологія розкриває вміст цих 

цінностей, їхню роль у сучасній політичній практиці, перш за все в 

реальному політичному процесі сучасних країн [18]. 

Теорія цінностей має достатньо критеріїв для класифікації такого 

соціального феномену, як цінності, а їх різноманітність спричиняє 

наявність великої кількості класифікацій, що відповідає науковому 

принципу плюралізму. Особливого значення для дослідження у сфері 

аксіології набуває розуміння та формування політичних цінностей. 

Порівнюючи християнську традицію з основними філософськими 

концепціями, слід наголосити на практичних аспектах існування  

цінностей у політичній сфері. 

Одним із важливих кроків на шляху до розв’язання кризових, 

ентропійних процесів у суспільстві є своєрідна ревізія системи 

цінностей. Політична система завжди, незалежно від офіційної позиції 

щодо неї з боку панівної в країні ідеології (для прикладу СРСР), 

виконувала надзвичайно відповідальну функцію в процесі реформу-

вання суспільства, пошуку виходів із кризових ситуацій, будучи 

своєрідним центром прийняття рішень на загальнодержавному рівні. 

Якщо розглядати проблеми політичних цінностей в історичній 

ретроспективі, можна з’ясувати, що ж таке політичні цінності,  

що стало причиною їх виокремлення в певний вид цінностей, як 

відбувався процес осмислення політичних цінностей в історії  

становлення політичної науки, у який період часу і завдяки кому вони 

остаточно зайняли звичне в сучасному розумінні місце в ціннісній 

ієрархії людини, суспільства. Важливо зосередити свою увагу на 

цінностях як на явищі трансцендентного характеру, що притаманне 

перш за все внутрішньому світові людини і виявляється через прояв її 

психіки: погляди, уявлення, переконання, емоції і т. д. [19]. 
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Розглянемо процес формування уявлення про цінності в історичній 

ретроспективі. У працях Платона й Аристотеля найвищою цінністю 

проголошуються знання. Держава розглядається як щось органічне, те, 

що є невід’ємною частиною буття людини. Політична цінність не 

виокремлюється серед інших цінностей. Звідси й вислів Аристотеля 

про те, що людина є твариною політичною. Ані Платон, ані Аристотель 

не ставили під сумнів існування держави як такої, ними оцінювались 

лише форми правління. Для них держава ніколи не стане злом, 

антиметою. 

Важливим етапом у становленні політичних цінностей як окремого 

феномену свідомості людини, стало активне поширення християнства, 

яке поставило під сумнів існуючий до цього погляд на державу як 

найвище суспільне благо. «Кесареві віддай кесареве, а Богові – Боже». 

Фактично християнство створило прецедент появи феномену політичних 

цінностей, вказавши на межі політичного поля буття в житті людини. 

Мислителі епохи Середньовіччя поки що не розділяють поняття 

держава, суспільство і т. д. Однак вони вже активно намагаються 

розібратись у їхній природі, з’ясовують місце й роль держави в житті 

людини, вони починають їх оцінювати з точки зору абсолюту, себто 

Бога. Показовими в такому випадку є праці Августина. Основа його 

роздумів про сутність держави – це порівняння між «градом земним» і 

«градом Божим». Відношення управління та підпорядкування в «граді 

земному», відображають панування людини над людиною. Похіть 

влади так само оволодіває правителями, як і підвладним їм народами. 

Однак серед громадян «граду земного» є ще громадяни «граду 

небесного». Вони хоч і належать формально до «граду земного», однак 

живуть за Богом, а не за людиною. Вимоги часу, а саме розвиток 

гуманітарних і природних наук, еволюція політичних систем на 

європейському континенті, зародження в містах нового виду еконо-

мічних відносин зумовили потребу в більш детальному розгляді й 

оцінці владних відносин на суспільному рівні [18]. 

Новий час вважається періодом появи політичних цінностей у 

сучасному їх розумінні. Н. Макіавеллі відкинув ідею існування якихось 

внутрішніх, сталих цінностей, на які може орієнтуватись політик. 

Людина стає актором політичної драми, де основною є гра, гра за 

будь-яких обставин. Основною цінністю є мета, мета в досягненні й 

утриманні влади, на це спрямовано всю її енергію, засоби. Хоч які б 

засоби для цього використовувались, їх завжди сприймуть як гідні і 

схвалять, а тому, хто прямує шляхом відваги, важко завоювати владу, 

бо «володар, якщо він хоче зберегти владу, мусить навчитись 

відступати від добра» і «не повинен звинувачуватися в жорстокості» 
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[12]. Причина того, що влада стає однією з переважних цінностей у 

бутті людини, полягає в тому, що лише влада дає можливість індивіду 

максимально реалізуватись у цьому світі. На думку деяких дослідників, 

зокрема В. Денисенка, можна стверджувати, що з макіавеллівського 

«Державця» розпочинається політична теорія, що досліджує проблеми 

управління, керівництва, влади як професійно-рольової дії. 

Якісно новим етапом у підході до проблеми 

політичних цінностей став етап, започаткований 

роботами Ф. Бекона. Він спробував відділити 

політичні цінності на основі принципу «воля – 

закон». Саме за допомогою цього принципу 

політичні цінності отримують своє функціональне 

визначення в політичних відносинах. Основною 

причиною кардинальної зміни уявлень про полі-

тичні цінності в історії політичної думки є бурх-

ливий розвиток буржуазних відносин. Форму-

валось суспільство товаровиробників, яке в 

подальшому почало вимагати певної рівності, рівності в можливостях, 

це й мав забезпечити закон. «І коли хтось чинить несправедливість 

заради власної вигоди, інші вбачають у цьому небезпеку для всіх, 

об’єднуються і приймають закони для захисту від несправедливості». 

Цікавим є також той факт, що принцип, який став першим поштовхом 

для формування окремого виду цінностей, а саме політичних 

цінностей, Ф. Бекон замінює вже триєдиною формою: «Богові віддай 

Боже, Цезарю – Цезареве, а підлеглим – те, що їм належить». Це є 

свідченням того, що політичні цінності остаточно виокремлюються, 

знаходячи своє функціональне визначення, як у відносинах «король – 

піддані», так і у відносинах «піддані – король». Фактично починаючи з 

Ф. Бекона, цінності набувають тих ознак, які є звичними для нас у 

сучасному світі. Тож можна констатувати, що саме з Ф. Бекона бере 

початок новоєвропейська раціоналістична лінія політичної думки, у 

якій людський розум (а не воля, а якщо й воля, то 

тільки така, що спирається на розум) стає відліком 

системи цінностей, основою пізнання буття. 

Р. Декарт дещо по-новому змусив подивитися 

на місце людини в сучасному світі, суспільстві, 

політичній системі загалом, зробивши наголос 

перш за все на формуванні та зміні внутрішнього 

світу індивіда, а не зовнішніх обставин. Почи-

наючи з себе, ми можемо змінити суспільство на 

краще: «Завжди намагатися перемогти себе, а не 

Ф. Бекон 

(1561–1626 рр.) 

Р. Декарт 

(1596–1650 рр.) 
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долю (fortune), змінювати свої бажання, а не порядок світу, і взагалі 

звикнути до думки, що в нашій цілковитій владі перебувають тільки 

наші думки, і лише тоді, коли ми зробимо все можливе з предметами, 

які нас оточують, те, що нам не вдалося, треба розглядати як таке, що є 

абсолютно неможливим». Відомо, що перші кроки є водночас 

найважчими, часом дещо незрозумілими і смішними з точки зору тих, 

хто вже міцно стоїть на ногах, однак тією ж мірою вони є чи не 

найголовнішими з огляду на подальший рух [18]. 

Один із таких кроків в історії формування політичної теорії 

здійснив Т. Гоббс, ідеї якого розпочали якісно новий відлік в історії 

формування західноєвропейської політичної думки. Т. Гоббс чи не 

вперше спробував раціонально обґрунтувати необхідність появи 

політичних цінностей. Продовжуючи вже розпочату до нього роботу 

над проблемою людини як основної детермінанти суспільних 

відносин, він дійшов висновку, що саме егоїстичний стан буття 

людини як «війни всіх проти всіх» призвів до укладання суспільного 

договору та створення держави. Т. Гоббс раціонально обґрунтував 

появу певних політичних цінностей, адже його правитель залишається 

як за межами угоди, так і за межами громадянських законів. Він 

уособлює іншу систему цінностей, яка відрізняється від тієї, якою 

намагаються керуватись громадяни для збереження мирного співісну-

вання. Образ його правителя доходить навіть до певного парадоксу, 

адже якщо на початку створення системи політичних цінностей мало 

суто раціоналістичне начало, то в подальшому після завершення 

процесу творення влади йде втрата будь-яких моральних принципів, 

правових регуляторів, на яких повинні бути вибудувані відносини, 

основним стає лише принцип примусу [7]. 

Ш.-Л. Монтеск’є досліджував, за яких умов політична система забез-

печує необхідний мінімум людських свобод, при цьому декларуючи як 

найвищу цінність у політиці справедливість. Втрата цієї цінності в 

політиці спричиняє втрату людини як цінності, втрачається політичне 

поле буття як щось окреме, визначене. Цим 

пояснюється та особлива сила, яку в цих 

державах звичайно отримує релігія – вона 

замінює безперервно чинні охоронні інституції; 

інколи ж місце релігії посідають звичаї, які там 

панують замість законів. Звідси й визначення  

Ш.-Л. Монтеск’є форм правління через міру 

моральності, яку несе в собі політична діяльність. 

Наприклад, монархії притаманна домінація такого 

морального принципу як честь, республіці – 

доброчинність, деспотичним формам правління – 
Ш.-Л. Монтеск’є 

(1689–1755 рр.) 
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страх. Ще один аргумент до підтвердження визначального статусу 

політичних цінностей у суспільстві філософ наводить, обґрунтовуючи, 

чому закони одного народу в більшості випадків не «переносяться» 

в систему, створену іншим народом. Закони мусять перебувати в 

такій тісній відповідності особливостям народу, для якого вони 

встановлюються, що тільки в окремих випадках закони одного народу 

можуть видатися придатними для іншого народу [13]. 

Однією з центральних категорій у політичній доктрині І. Канта є 

категоричний імператив, суть якого, за словами німецького філософа, 

зводиться до формули: «Чини так, щоб максима твоєї волі могла 

водночас мати силу принципу всезагального законодавства». Чи не 

основна заслуга його (категоричного імператива) полягає в тому, що 

він допоміг І. Канту вибудувати логічну систему: мораль – право – 

держава – громадянське суспільство. Людина в І. Канта виступає як 

найвища цінність, суть якої полягає в тому, що «людина і будь-яка 

розумна істота існує як мета, а не лише як засіб для будь-якого 

використання з боку тієї чи іншої волі» [10]. На практиці, на думку 

філософа, це має виглядати так: «Завжди ставитись до людства і в 

своїй особі і в особі будь-кого іншого так само, як до мети, і ніколи не 

ставитись до іншого тільки як до засобу». Такий аксіологічний підхід 

до людини дає можливість створити не тільки логічний зв’язок із 

правом, а й по-новому подивитись на роль держави. У цьому разі в 

системі, вибудуваній І. Кантом, вона стає тією інституцією, яка 

покликана втримувати в цілісній системі право й мораль. Адже саме 

держава має змогу забезпечувати можливість праву виконувати свою 

повноцінну функцію з огляду на те, що вона здатна перетворювати 

право в загальнообов’язкове, що має примусову силу. Звідси й 

розуміння політичних цінностей як таких, які покликані забезпечити 

дотримання в суспільстві основного принципу: людина як цінність – 

перш за все. На основі цього і вибудовується вся система політичних 

цінностей. Адже такий підхід не дає можливості державі перемісти-

тись у ранг найвищої цінності. Держава може бути тільки необхідним 

засобом організації людського життя, але якщо вона стає основною 

метою, це означає, що індивід елементарно обдурений щодо свого 

призначення. 

Щодо поглядів Г. Гегеля, то держава в нього постає як щось 

тотальне, надприродне, адже вона є вершиною еволюції (а отже, і 

цінністю) абсолютного Духа в цьому світі. «Богові віддай Боже, а 

кесареві – кесареве» вдало заміняється «Кесареві відай все, адже він є 

втіленням Бога». І не дивно, що Г. Гегель так ревно виступає проти 

християнства, адже воно назавжди розділяє поняття земного і 
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небесного в ціннісній ієрархії людини. Його ж система вибудовується 

на підміні «земного й небесного». Візьмемо для прикладу ідею 

християнства про те, що людина зможе себе повноцінно реалізувати 

тільки через ціле, уособленням якого є Господь Бог. Він, а не хтось 

інший, повинен займати найвище місце в ціннісній ієрархії людини, 

єднання з ним повинно відбутись не тільки на небесах, а й на землі – 

саме цього повинна прагнути людина, через здійснення його волі. 

Г. Гегель цю ідею вдало повертає на користь своєї системи – тільки 

через ціле, а саме державу, людина зможе себе реалізувати. Як кожна 

душа є частинкою Творця, так і людина стає одним із невід’ємних 

елементів державного механізму [6]. Їй індивід повинен віддатись 

цілком, оскільки вона є його органічним продовженням. Г. Гегеля не 

задовольняє, що мораль, яка була встановлена Христом, є першо-

чергово спрямована на людину, її внутрішній світ. Адже це дає 

можливість поставити особисті цінності вище політичних, що, у свою 

чергу, не дозволяє людині прийти до усвідомлення своєї єдності з 

цілим, себто з державою. У політичній же системі Г. Гегеля політичні 

цінності стають абсолютними щодо інших цінностей індивіда, адже 

вони є вершиною еволюції, а отже, найвищим і найдосконалішим 

творінням світу цього. 

Людина завжди буде залишатись основною цінністю в суспільстві, 

адже їй надано свободу обирати принципи, за якими вона буде 

влаштовувати собі життя. От і зараз, на сучасному етапі розвитку 

нашої держави, ми повинні усвідомити той факт, що саме ми, а не 

хтось інший, є безпосередніми творцями нашої політичної системи, 

саме від нас залежить її розвиток чи деградація. Однак наша воля, 

енергія мають бути спрямовані не на зовнішні прояви, наприклад 

державні інститути, а перш за все на самого себе, на реформу свого 

внутрішнього світу, ставлення до оточуючих. Адже саме на такому 

мікрорівні, де суть влади – у володінні перш за все собою, своїми 

емоціями, думками – формується влада на макрорівні, на рівні 

держави, її інститутів. Тільки тоді політична система, суспільство 

будуть такими, якими ми хочемо їх бачити. 

 

 
3.3. Гуманізм як політична цінність. Поняття й суть гуманізму 

 

Термін «гуманізм» походить від лат. humanus – людський, людяний. 

Ці два слова відрізняються між собою: «людський» характеризує те, 

що належить кожній людській істоті, а «людяний» вважається вищим 

стилем поведінки людини. Гуманне – це щось шляхетне, гідне чесної 
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людини. Видатний італійський гуманіст Л. Бруні 

визначав гуманізм як пізнання тих речей, які 

стосуються життя і звичаїв і вдосконалюють та 

прикрашають людину. Головною є здатність людини 

робити вибір між добром і злом та слідувати 

добру [1]. 

Гуманізм – це філософський та етико-соціо-

логічний принцип ставлення до людини як до 

вищої цінності. Як духовно-культурне явище, 

гуманізм є головним змістом цивілізаційного  

процесу, у ході якого він проявляється як: 

 етична норма; 

 соціальний ідеал; 

 духовна цінність; 

 свобода волі; 

 взаємодопомога і співробітництво; 

 повага до прав і достоїнств особистості; 

 рівність і рівноправність; 

 справедливість; 

 захист від зла й насилля. 

Гуманізація політики – надання політиці гуманістичних спряму-

вань, тобто орієнтацій на реалізацію людських інтересів та цінностей. 

Термін «гуманізм» ввів у науковий обіг німецький педагог  

Ф. Нітхаммер 1808 р., який вкладав в це слово вищу, самодостатню і 

самопізнавальну значущість людини і характеризував як антилюдське 

все, що сприяє відчуженню людини та її самовідчуженню. 

Гуманізм розглядається сучасними науковцями як одна з фунда-

ментальних характеристик суспільного буття та свідомості, певний 

напрям мислення та діяльності, що орієнтується на благо всіх людей як 

найвищу цінність та вищий зміст життя за безумовної поваги до свободи 

кожної особистості [1]. 

Під гуманізмом необхідно розуміти кардинальну зміну в само-

розвитку суспільних відносин, пов’язаних із тим, що підставою для 

визначення дійсності стає не зовнішній світ (природа або Бог), а 

розвинений суспільний суб’єкт (індивід і суспільство). Гуманізм, 

визначають також як систему поглядів на людину як найвищу цінність, 

що склалася історично, яка вважає благо людини критерієм суспільної 

оцінки, а принцип людяності – необхідною нормою відносин між 

людьми. У його основі – сукупність моральних цінностей і норм 

поведінки, що стверджує ставлення до людини як до «міри всіх 

речей». 

Л. Бруні 

(1370–1444 рр.) 
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Гуманізм як світогляд – це мистецтво рівноваги між публічними 

та приватними інтересами на основі тріади демократії, ринку 

морально-правових імперативів. Гуманізм у вузькому розумінні – це 

світогляд, що визнає достоїнство кожної людини вищою цінністю 

всього людства [1]. Це визначення припускає усвідомлене уявлення 

про гуманізм, яке доступне тому, хто схильний відчувати й мислити 

відповідно. Гуманізм у широкому контексті – це феномен культури, 

що стимулює загальний прогрес світової цивілізації. Синтез двох 

уявлень спричиняє розуміння гуманізму як відкритої системи, що 

динамічно розвивається: 

 поглядів, уявлень, моральних принципів, що заперечують усі 

види нерівності між індивідом та суспільством; 

 практичних дій, що реалізують цей принцип в економічній, 

політичній і юридичній сферах буття. 

При цьому одне положення в цій системі залишається незмінним – 

визнання людського достоїнства вищою цінністю світу [2]. Російський 

культуролог Т. Панфілова характеризує поняття гуманізму як «історично 

обумовлену систему поглядів, що визнає людину самодостатньою цінністю, 

розглядає її як свідомий об’єкт своїх дій, розвиток якого за законами 

власної діяльності є необхідною умовою розвитку суспільства». 

У широкому розумінні під гуманізмом дослідники розуміють 

прагнення до людяності. На конференції, присвяченій створенню 

Гуманістичного Інтернаціоналу, секретар із міжнародних зв’язків цієї 

організації Г. Уїндоборо звернув увагу на такі аспекти гуманізму, як 

гуманітарна турбота про щастя окремих людей, народів або сукупне 

позначення гуманітарних і суспільних дисциплін. Наведені дефініції 

гуманізму дають можливість визначити основні характеристики зазна-

ченого явища задля їх дослідження як в історичному розрізі, так і в 

різних проявах суспільного життя на сучасному етапі [8]. 

Кожний тип цивілізації відрізнявся від попереднього певним комплексом 

уявлень про гуманізм, відповідними засобами й механізмами реалізації 

гуманних відносин у соціальному житті. Зародження гуманізму, 

пов’язаного з поняттями рівності, справедливості, честі, достоїнства та 

іншими, відбулося ще в первісному суспільстві. У Стародавніх Індії, 

Єгипті, Китаї, Греції, Римі виникають різні форми духовної культури, 

що розвиваються на професійній основі, у філософії формуються 

вчення про людину та її духовні риси, що й стало головним змістом 

гуманістичної ідеології і цивілізаційного процесу. Важливою є 

тодішня ідея гуманізму – уявлення про людину як найвищу цінність, 

суб’єкта всіх основ людського життя, творця культури. У цих умовах 

перед людиною, яка вийшла з родоплемінних відносин, де вона 
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усвідомлювала себе частиною цілісного родового колективу, постала 

проблема осмислення свого індивідуального «Я» [2]. 

Суспільство – складна система, яка перебуває в постійному русі. 

Важливим елементом, що регулює відносини, є політична система, яка 

регламентує через державну владу норми політичного життя громадян. 

Якщо основою для формування свідомості слугує ідея гуманізму, то 

взаємовідносини між індивідом, суспільством і державою будуть 

розвиватися гармонійно й конструктивно, бо «гуманізм» – це поняття 

інтеграційне [4]. Процес практичної реалізації гуманістичних ідеалів і 

формування громадянського суспільства надзвичайно складний і має 

багатовікову історію. Гуманізація людського буття була й залишається 

однією з ключових проблем у всі часи існування суспільства. У 

сучасній Україні формування демократії – це складний процес зі 

своєрідними особливостями, тому гуманістичне спрямування соціально-

політичних перебудов має бути гарантом ствердження демократичних 

цінностей у суспільстві [3]. 

Гуманізм – це не тільки критерій або оцінка, але й цінність, 

фундаментальна основа діяльності. Гуманізм – це початок людського 

буття, людської історії, заданої як людський вимір дійсності. Гуманізм 

набуває чинності як політична цінність або виступає моральним 

регулятором політичного життя суспільства з моменту юридичного 

забезпечення в законі (Загальна декларація прав людини 1948 р., 

Конституція України 1996 р.). Процес ствердження теорії прав людини 

здобував перемоги, і кожна перемога була закріплена величезним 

напруженням інтелекту, свідомості та логічним існуванням людства. 

Поняття свободи поступово відокремилося від статусу й почало 

розглядатися не як пільга, а як право всіх людей. Формування 

основних прав виникло з потреби захистити людину від тиранічного 

використання влади [3]. Специфічна природа прав людини як суттєвої 

передумови розвитку людства впливає як на відносини між людиною 

та державою, так і на відносини між самими людьми – «вертикальний 

та горизонтальний ефект» прав людини. Це означає, що уряд не тільки 

зобов’язаний утримуватися від порушень прав людини, а й мусить 

захищати людину від порушень її прав іншими людьми. Права людини 

набули визнання загального принципу: вони опрацьовані Генеральною 

асамблеєю ООН 1948 р. та прийняті як Загальна декларація прав людини. 

Гуманізм – це більше, ніж етична доктрина, оскільки прагне 

усвідомити всі сфери і форми прояву людяності людини в їхній специфіці 

та єдності. Це означає, що завданням гуманізму є інтегрувати і культи-

вувати на рівні світогляду і стилю життя моральні, юридичні, 

громадянські політичні, соціальні, національні і транснаціональні, 

філософські, естетичні, наукові, екологічні та інші людські цінності. 
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Аналізуючи поняття гуманізму, його визначення, бачимо, що воно 

належить до плюралістичних, є неоднозначним. Його можна розглядати 

як на особистісному, так і на суспільному, планетарному рівнях; без 

нього немислимий розвиток не лише окремого індивіда, а й цивілізації 

та розвитку суспільних процесів, які відбуваються у світі. Саме 

динаміка змін зазначеного явища й цікавить нас як в історичному 

розрізі, так і в умовах нашого суперечливого сьогодення. Зокрема, 

зростання значення людської діяльності в епоху високого рівня НТР, 

засобів виробництва по-новому ставить проблему відносин людини й 

суспільства, до довкілля, техніки, переводить проблему глобальних 

відносин на рівень невідкладних практичних вимог. У нових, невідомих 

раніше сферах і масштабах перед людством постають комплексні 

завдання, які вимагають відповідних підходів до їх вирішення. 

Отже, з одного боку, гуманізм – такий світогляд, який досить 

простий і самоочевидний у своїх принципах та ідеалах, а з іншого – 

ним передбачаються складні, осмислені процедури й принципи 

відношення між гуманізмом та особистістю, яка є господарем цього 

світорозуміння. Дедалі більша кількість людей усвідомлює крах усієї 

традиційної системи цінностей, особливо на рубежі тисячоліть, а це 

підкреслює глибинне відчуття власної приниженості, несправедливості 

соціальних відносин, суспільства, у якому вони живуть. Тому сьогодні, 

як ніколи раніше, людство зосереджено вдивляється в самого себе і 

ніби по-новому відкриває себе – Людину [4]. 

Сучасний гуманізм вступає в суперечність із попередньою системою 

цінностей: руйнується обмежений, але звичний світ попередніх відносин і 

формується новий, який несе в собі значні можливості. Існування 

об’єктивних передумов дає змогу теоретичній свідомості фіксувати 

необмежені можливості розвитку особистості, однак для їх практичної 

реалізації необхідне глибоке соціальне перетворення. Та нова система 

відносин не гарантує ані реалізації можливостей людей, ані захисту від 

конфронтаційних гуманізму тенденцій. 

Історія гуманізму – це історія ідеї, яка отримала найрізноманітніші 

форми вираження в різних теоретиків. Але різні світоглядні вчення по-

різному реалізують свій інтерес до людини. У рамках кожного 

світогляду виробляються власні уявлення про те, що таке благо 

людини. Та чи обов’язково воно узгоджується з принципами рівності і 

справедливості; передбачає право людини на щастя і т. д.? І чи є 

привід вважати гуманістичним будь-яке вчення, що «визнає цінність 

людини як особистості»? Якщо традиційне тлумачення гуманізму 

полягає в тому, що це сукупність поглядів, які виражають гідність і 

цінність людини, її право на вільний розвиток, який стверджує 



Політична етика 

 

95 

людяність у відносинах між людьми, то новий 

гуманізм базується на певному розумінні майбутнього 

людини і людства. Свого часу М. Гайдеггер у 

«Листі про гуманізм» зазначав, що повернути 

гуманізмові сенс можна лише за однієї умови: 

визначити зміст цього слова по-новому. Та тут 

були як позитивні, так і зовсім протилежні явища. 
Адже боротьба людської свободи із силою 

об’єктивного світу, із необхідністю закінчувалась 
поразкою, водночас людяність уперше була проду-
мана й поставлена як мета ще в епоху Римської 

республіки. «Людська людина» протиставляє себе 
«варварській людині», саме тут має місце «перший 
гуманізм». Ж.-П. Сартр спробував пояснити 
позитивну сутність екзистенціалістських міркувань. 
Нас звинувачують у тому, зауважував він у праці 
«Екзистенціалізм – це гуманізм», що ми закли-
каємо зануритись у квієтизм відчаю, і в тому, 
що ми скрізь підкреслюємо людську сутність, 
демонструємо темне, неприємне єство сучасного 
існування, відвертаючись від світлого боку людської 
природи. Нам роблять закид, що ми забули про солідарність людей, 
розглядаємо людину як ізольовану істоту, що ми, ліквідуючи 
божественні заповіді та вічні цінності, не залишаємо нічого, крім 
свавілля. Проте це далеко не так. Ж.-П. Сартр узяв на себе 
відповідальність щодо правильності розуміння сутності всього екзис-
тенціалістського напряму сучасної йому філософії і зазначив, що 
основним принципом екзистенціалізму є «передування існуванню  
сутності». За його судженнями, людина має деяку людську природу. 
Ця «людська» природа, яка є водночас людським поняттям, належить 
кожній людині [8]. 

Кантіанська моральність переконує, на думку Ж.-П. Сартра, ніколи 
не розглядати інших людей як засіб, а лише як мету. Однак у реальній 
життєвій ситуації дуже часто трапляється так, що, осмислюючи 
наслідки власної дії, індивід змушений вбачати або ставитись до 
певних осіб як до «мети», водночас перетворювати інших людей, що 
реально присутні, реально значущі для нього, у такій ситуації на засіб 
для власного використання. 

Якщо цінності в цьому разі не можна справедливо визначити, якщо 
вони надто «об’ємні» для конкретного випадку, нам залишається 
покластися на інстинкти, як зазначав французький філософ. Із цієї 
конкретної ситуації Ж.-П. Сартр і створив феномен всезагальної 

М. Гайдеггер 

(1889–1976 рр.) 

Ж.-П. Сартр 

(1905–1980 рр.) 
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істини, феномен, супроти якого сам раніше «бунтував». Така позиція 
характерна для багатьох людей, особливо для тих, які не здатні 
приймати рішення самостійно й прагнуть завжди покладатися на 
загальноприйняті, готові моральні штампи, стандарти поведінки, 
багато в чому просто не можуть перенести власну неспроможність [8]. 

Але з іншого боку, зауважував він, потрібно, щоб люди зрозуміли: 
у розрахунок їхньої власної значущості йде тільки реальність, а мрії, 
надії, дають можливість визначити індивіда тільки як оманливе 
сновидіння, як даремні сподівання. Екзистенціалізм визначає людину 
за її справами. 

Сучасна людина залишається віч-на-віч із ситуацією, що постійно 
змінюється, і її вибір завжди залишається вибором у певній ситуації. 
Тому Ж.-П. Сартр і заявляв, що надто абстрактні моральні принципи 
потерпають за умов визначення певної дії або ж вибору індивіда. Саме 
тому й цінність була визначена в його концепції як певний сенс, який 
кожний окремий індивід сам обирає у своєму житті. Тому і в понятті 
«гуманізм» Ж.-П. Сартр виокремив два сенси: один, що створюється 
завдяки розумінню людської істоти як «мети й найвищої цінності», і 
другий – власне екзистенціалістський в інтерпретації Ж.-П. Сартра, 
який «ніколи не розглядає індивіда як мету, оскільки він завжди є 
незавершеним [8]. 

Реалізувати себе по-людськи індивід, як у цьому був переконаний 
Ж.-П. Сартр, може не шляхом заглиблення в самого себе, а в пошуках 
звільнення свого «Я», або ж за якогось іншого варіанта самоздійс-
нення. Гуманізм являє собою певну суму загальнолюдських цінностей, 
звичайних моральних, правових та інших форм поведінки, які проявля-
ються в чуйності, спілкуванні, справедливості, відповідальності. 
Стрижнем у визначенні гуманізму дійсно має бути визнання людини 
самодостатньою цінністю, ствердження права особистості на 
унікальність і як наслідок – її вільний розвиток на основі внутрішньої 
необхідності. Усі інші моменти у визначенні набувають гуманістичного 
характеру лише в тому випадку, коли характеризують буття 
особистості, яке розвивається за власними внутрішніми законами. 
Досить часто становлення гуманістичних поглядів знаменує собою 
історичну перебудову системи суспільних відносин, у ході яких 
створюється ставлення до людини як до самодостатньої цінності, що, у 
свою чергу, передбачає універсалізацію людських здатностей як 
необхідну умову суспільного руху і як наслідок – зняття жорстких 
соціальних обмежень із людини. 

Звідси чітко зрозуміло, що теоретичне осмислення гуманізму 
нерозривно пов’язане з практичним становленням гуманістичної 
орієнтації в суспільному житті. Складніше з характеристиками основ 
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гуманізму як світогляду та явища суспільного й культурного життя. У 
них повинна фіксуватися сутність людини, її взаємозв’язок із 
суспільством і природою, місцем і специфікою гуманізму щодо інших 
світоглядних систем, соціальних практик та інститутів. Головним у 
цьому разі є не перерахування основних принципів гуманізму й оцінка 
ним основних явищ особистого й суспільного життя, висвітлення 
характеру самого цього світогляду і відношень між людиною та її 
власними гуманістичними поглядами (таке завдання зазвичай не  
помічається і здається або ж безглуздим, або ж суто теоретичним). 
Сьогодні за наявності в суспільстві політичного правління крайнього 
спрямування «чорно-біла» модель бачення гуманізму знову стає 
реальністю. Усі найбільш вагомі досягнення цивілізації пов’язуються з 
капіталізмом, антигуманізм і руйнація усталених форм життя – із 
соціалізмом. Звичайно, такий підхід претендує на спрощеність. 

Гуманістичні й антигуманні повороти притаманні будь-якому 

суспільному устрою. Безперечно, антигуманні соціальні сили не  

потребують діалогу, який нерідко пов’язаний із постановкою нелегких 

питань, появою сумнівів, висловленням протилежних думок тощо. 

Діалогу не потребували фашизм і нацизм. У ньому не відчував 

необхідності й сталінізм. Що можна сказати з цього приводу стосовно 

наступних політичних режимів? Вони ігнорували цей іманентно 

притаманний гуманізму феномен. 

Колишня радянська «соціалістична система» славилась своєю моно-

логічністю: монолог у партії, в ідеології, у політиці, у науці, навіть у 

мистецтві та культурі. Усюди існувала панівна і, зрозуміло, істинна 

точка зору, єдино правильною й точною була думка лідера. У таких 

умовах важко було вести мову про утвердження людської гідності, 

інших суттєвих рис гуманізму. У цьому випадку, буцімто, гуманіс-

тична орієнтація була чіткою й однозначною, не допускала вибору 

шляхів досягнення мети, окрім запропонованих партійно-політичними 

лідерами. Ілюзорність подібної практики є очевидною [2]. 
Сьогодні теж майже втрачено гуманістичні орієнтири. І хоча не 

слід жалкувати за сформульованими певними соціальними силами 
псевдоорієнтирами, усе ж ситуація різко погіршилась унаслідок 
дегуманізації суспільного життя й дезорієнтації численних верств 
населення. Тому не слід кидатися від одних крайнощів до інших, більш 
важливим є завдання їх реалістичного й неупередженого аналізу. Тому 
слід переглянути гуманізм із погляду сучасних умов та визначити його 
соціальність. Нинішня епоха, стратегія на незалежність, утвердження 
демократії й ринкових відносин потребують вироблення нового 
розуміння гуманізму. І тут важливо дослідити сукупний досвід 
людства щодо утвердження реального гуманізму. Загальна тенденція в 
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історії розвитку людства простежується досить чітко: послідовний 
поворот до людини і фундаментальних цінностей. Очевидно, на цій 
методологічній платформі ідея гуманізму має дістати більш глибоке й 
реалістичне продовження (а головне – утілення), ніж у попередньому 
столітті. Якщо турбуватися про подальший розвиток суспільства, то 
він може відбуватися тільки відповідно до цієї тенденції. 

Гуманізм – не просто характеристика суспільного розвитку, а 
й його фундаментальна база, невід’ємний атрибут, без зростання 
якого неможливе існування суспільства. Саме задля цього теоретики 
намагаються здійснити «трансформацію» людини, називають її «новою», 
такою, яка відповідала б вимогам часу [8]. А гуманізм, зокрема в 
Ж.-П. Сартра – це передусім поняття, яке позначає «нову мораль» 
сучасного індивіда, для якого вже не вистачає класичного підґрунтя 
ціннісного ставлення до навколишнього світу; поняття, яке несе 
суб’єктивне доповнення теорії розмежування в баченні індивіда як 
мети або ж засобу в її використанні іншою людською істотою. Єдиний 
стимул, який підтримує оптимізм значної частини населення країни, 
полягає в наявності загальнолюдських елементів у структурі тих 
традиційних гуманістичних основ, які поки що зберігаються. 

Гуманістичні традиції, які не були остаточно зруйновані тоталітар-
ним режимом, зберігають риси, що сприяють постійному само-
оновленню суспільства й людини. Так, позитивну роль відіграє своєрідна 
«відкритість» гуманізму будь-яким прогресивним традиціям, навіть за 
умови жорстких класових обмежень. Існує низка життєстійких загально-
людських цінностей, котрі передаються з покоління в покоління, з 
однієї форми гуманізму в іншу (моральні засади, гуманістичні 
традиції, національні досягнення тощо). Саме вони не дозволяють 
посттоталітарним, багато в чому псевдонародним режимам повністю 
знищити людську основу культури, життя, суспільності. 

Гуманізм не є і не повинен бути ідеологією чи якоюсь партійно-
політичною програмою, тобто суспільним ідейним рухом і структурою, 
яка організовує, мобілізує і спрямовує людей до досягнення певних 
політичних або інших цілей, пов’язаних із владою одних людей над 
іншими членами національного чи світового співтовариства. Водночас 
завданням гуманізму є прояснити й окреслити плюралізм загально-
людських моральних, юридичних і політичних цінностей, які становлять 
основу ідеологічних, передусім релігійних і політичних доктрин та 
рухів. Тим самим він координує й узгоджує в діалозі, соціальній 
конкуренції й обміні ідеями, які постійно відбуваються на всіх рівнях 
суспільного життя. 

Отже, гуманізм – це світогляд, у центрі якого знаходиться ідея 
людини як вищої цінності і пріоритетної стосовно себе реальності в 
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низці решти матеріальних і духовних цінностей. Іншими словами, для 
гуманіста особистість – вихідна реальність, абсолютна щодо себе і 
відносна серед усіх інших. Вони стверджують рівноправність людини 
як матеріально-духовної істоти з іншою людиною, природи, суспільства і 
всіх інших реальностей та істот. Гуманізм виражає гідність особис-
тості, її зовні відносну, але внутрішньо абсолютно неухильно прогре-
суючу самостійність, самодостатність і рівноправність перед усіма 
іншими реальностями [4]. 

Гуманізм як феномен суспільного та культурного життя є 

необмеженим, тому що передбачає відкритість, динамізм і розвиток, 

можливість радикальних внутрішніх трансформацій перед змінами й 

новими перспективами людини та її світу. Досить важливим моментом 

є те, що гуманісти визнають і антигуманне в людині та прагнуть 

максимально обмежити його сферу і вплив. Вони переконані в можли-

вості успішного й надійного приборкання негативних рис людської 

істоти в ході поступального розвитку світової цивілізації й особистіс-

ного самовдосконалення. 

Тому в час, коли фіксується чимало антигуманних процесів, має 

реалізовуватися такий гуманізм, який враховував би багатоманітність 

соціальних і культурних особливостей і міг би звести їх до 

всезагальних людських цінностей. 

Неогуманізм повинен виправдати прагнення кожної людини не 

лише виживати, а й гідно жити в нових, ускладнених умовах та в 

сучасних умовах інтернаціоналізації соціального буття. Він стверджує 

не лише необхідність гуманізації внутрішнього світу гуманізму, а й 

природної та соціальної сфери. Бо його головне сучасне соціальне 

завдання – бути моральною, світоглядною силою, яка чинить вплив на 

суспільну свідомість, інститути суспільства, свідомість людини і 

громадян, у тому числі України. 

 

 
 

Висновки 

 

 

 Аксіологія (від грец. цінність) – наука про цінності, учення про 

природу духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх 

зв’язку між собою, із соціальними, культурними чинниками та 

особистістю людини; розділ філософії. Зокрема, наука про цінності 

освіти, у яких представлено систему значень, принципів, норм, 

канонів, ідеалів, що регулюють взаємодію в освітній сфері і формують 

компонент відносин у структурі особистості. 
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 Поняття «цінність» є центральним в аксіології, воно поклало 
початок спеціальній сфері філософської науки, що досліджує природу 
цінностей, їхнє місце в реальності, структуру ціннісного світу, 
розглядає взаємозв’язки різних цінностей між собою, їхнє відобра-
ження в структурі особистості. Загальновідомо, що термін «аксіологія» 
у 1902 р. введений у науковий обіг П. Лапі і став активно використо-
вуватися у філософії, соціології та психології. 

 Цінності виконують низку специфічних функцій, у яких розкри-
вається зміст їх застосування в суспільстві: апологетична, пізнавальна, 
соціально-регулятивна, теоретико-концептуальна, програмно-політична. 

 Гуманізм – це філософський та етико-соціологічний принцип 
ставлення до людини як до вищої цінності. Як духовно-культурне 
явище, гуманізм є головним змістом цивілізаційного процесу, у ході 
якого він проявляється в різноманітних формах: етична норма, 
соціальний ідеал, духовна цінність, свобода волі, взаємодопомога і 
співробітництво, повага до прав і достоїнств особистості, рівність і 
рівноправність, справедливість, захист від зла й насилля. 
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