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Лекція 4. Теорії ідеального суспільства 

та суспільного прогресу: політико-етичний вимір 

 

 

Мета: визначити роль політичної етики в становленні суспільства. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 проаналізувати місце політичної етики в розумінні ідеального 

суспільства; 

 пояснити явище суспільного прогресу; 

 аналізувати дилему моральності в процесі суспільного прогресу. 

 

 

 
4.1. Поняття ідеального суспільства 

 

Розкриваючи суть поняття «ідеальний суспільний лад», необхідно 

пояснити, що ми маємо на увазі під словом «ідеальне». Категорія 

філософська, тому й шукатимемо її розуміння у філософських довід-

кових виданнях. Так, зокрема, п’ятитомна «Філософська енциклопедія» 

визначає її як суб’єктивний образ об’єктивної реальності, тобто 

віддзеркалення зовнішнього світу у формах діяльності людини, у 

формах її свідомості й волі [9]. У свою чергу, суспільний лад − це 

конкретно-історична організація суспільства, зумовлена певним рівнем 

розвитку виробництва, розподілу та обміну продуктів виробництва в 

суспільстві. Його структурними компонентами є економічна основа, 

соціальна структура й політична організація суспільства. Аналіз складових 

компонентів (інститутів) суспільного ладу є його структурною харак-

теристикою та охоплює особливості форм власності, соціальної 

структури суспільства, держави, політичних партій, підприємницьких 

спілок тощо. Отже, ідеальний суспільний лад – це уявна організація 

суспільства, модель із певним рівнем розвитку виробництва, розподілу та 

обміну товарів виробництва в суспільстві. Його структурні компоненти 

(економічна основа, соціальна структура й політична організація 

суспільства та ін.) зумовлені не конкретно-історичними умовами, 

а свідомістю творця цього ідеального суспільного ладу. 

Варто звернути увагу на те, що цьому ж визначенню певним чином 

відповідає поняття «утопія». Так, дійсно, А. Грицанов (та й інші 

дослідники) визначає утопію як поняття для позначення опису уявного 

ідеального суспільного устрою [8]. 
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Та все ж утопія скоріше є історичною формою зображення 

ідеального суспільного ладу, адже згодом (в епоху Просвітництва й 

надалі) політична думка почала відходити від абстрактних форм, що 

більше нагадували художні твори, аніж наукові праці, і на початок 

ХХ ст. утопія як специфічний культурний феномен залишилася лише 

на сторінках науково-фантастичних творів. Пройшовши довгий шлях – 

від своєрідних легенд про «золотий вік» у творах мислителів 

стародавності, «ідеальної держави», вибудуваної грецьким філософом 

Платоном, утопій Т. Мора та Т. Кампанелли – на початок ХІХ ст. 

думки про ідеальний суспільний лад дедалі частіше ставали частиною 

масштабних теоретичних концепцій, які, у свою чергу, склали основу 

світових ідеологій (лібералізм, консерватизм, соціалізм/комунізм, 

націоналізм, у тому числі анархізм) [9]. 

Кожна з ідеологій виникала як реакція на існуючий стан речей: 

лібералізм став наслідком критики феодального устрою; консерватизм, 

навпаки, став реакцією на буржуазні революції (зокрема, французької 

кінця ХVІІІ ст.), на той лад, який вони принесли з собою; 

соціалізм/комунізм виник на основі критики капіталістичної системи; 

анархізм взагалі посягнув на «святе» – державу та феномен влади, 

зокрема політичної. Усі вони мусили пропонувати щось узамін. Цим 

«щось» і виступали своєрідні моделі ідеального суспільного ладу. 

Будучи створеними діяльністю певних соціальних прошарків – ідеологів, 

політиків, учених, вони були складні для розуміння народними масами, 

тому вдало втілювалися у відповідні слогани, символи, штампи на 

зразок «Свобода! Рівність! Братерство!». У результаті це давало змогу, 

з одного боку, відобразити інтереси, прагнення, установки певної 

частини населення, з іншого – обґрунтовувало панування в суспільстві 

однієї верстви населення (пролетаріату, буржуазії, аристократії, 

бюрократії) над іншою. 

Та якщо ідеальний суспільний лад має таке значення для практичної 

політики, то яке його значення для теоретичних досліджень? Це 

значення полягає в такому: погляди на ідеальний суспільний лад не 

тільки близькі до політичного знання, а й лежать біля витоків будь-

яких теоретичних узагальнень у цій галузі. Із погляду методології, 

проектування ідеального суспільного ладу є тотожним притаманному 

всім соціальним наукам конструюванню «ідеальних типів» [5]. 

 

 
4.2. Суспільний прогрес: дилема моральності 

 

Історична обмеженість учень про мораль, покликаних проголосити 

універсальні норми, й одночасне співіснування багатьох із них 
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зобов’язують звернути увагу на середовище, що формує мораль, 

особливо на ту його частину, що демонструє матеріальні й духовні 

можливості людини щодо змін навколишньої та власної природи. 

Незважаючи на те, що відбувся перехід від розуміння задоволення 

як задоволення почуттєвих потреб (Аристипп) до розуміння вищого 

блага як насолоди духовними благами (Демокрит, Епікур, Сократ, 

Аристотель), а потім і суспільними благами (Т. Гоббс, французькі 

матеріалісти), очевидною виявилася нездатність обґрунтувати жодне з 

почуттєвих джерел моралі (задоволення, щастя, егоїзм і т. ін.) як 

загальнозначущого. Уведення почуттєвого принципу до норми призводить 

до непереборних ускладнень під час їхнього застосування в суспільно-

му житті. Через те, що кожний бажає собі того, що приносить йому 

задоволення, щастя, неможливо вивести загальний принцип та правило 

поведінки. Поняття «щастя», «задоволення» містять у собі формальну 

єдність, а не дійсну. Насправді перед нами безліч задоволень, але жодного 

універсального. Духовні задоволення також неможливо прийняти як 

критерії моральності, вони не можуть охопити всієї життєдіяльності 

людини. Задовольняється тут теоретичне й споглядальне життя людини, 

тоді як практичне життя позбувається керівництва. 

Представники неофрейдизму (В. Райх, Г. Маркузе та ін.) звернулися 

до першоджерел гедонізму й спробували пристосувати психоаналіз до 

вимог масової культури. Заклик до задоволення сексуальних потреб, 

звеличування примітивних форм суспільної моралі стали основними 

темами їхніх міркувань. Принцип самодостатності Е. Фромма, зведений 

до безумовної норми, є негативним й умовним. Негативним він є тому, 

що звільнення від прихильності хоча є бажаним для свідомості, але 

нічого не говорить про позитивний зміст громадського життя. 

Звільнення від випадкових і нижчих благ може бути тільки умовою 

морального життя, але не нормою як такою [8]. 

А. Тюрго й Ж. Кондорсе розуміли суспільний прогрес передусім 

як безперервний, прямолінійний, поступальний рух, основою якого 

є розвиток людського розуму, науки й освіти. Соціалісти-утопісти 

(А. Сен-Сімон, Р. Оуен, Ш. Фур’є) уперше заговорили про те, що та 

форма суспільного устрою, у якій вони живуть, застаріла. На зміну їй 

має прийти більш прогресивне, соціалістичне суспільство, де не буде 

приватної власності, експлуатації й нещасть. А. Сен-Сімон, Р. Оуен, 

Ш. Фур’є заклали основу матеріалістичного розуміння історії. Суспільний 

прогрес здатний вирішити найбільші питання історії, що стосуються долі 

людства: проблеми матеріального, духовного й морального порядку [6]. 

Г. Гегель представив історичний процес як єдиний закономірний 

процес розвитку від нижчого до вищого: кожна історична епоха є 
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обов’язковим щаблем у висхідному русі людства. Однак розвиток, за 

Г. Гегелем, відбувається тільки у сфері духу. 

Теоретично обґрунтованою є концепція марксизму, фундамент якої 

складають знання історії та певних її тенденцій; їй можна приписати 

правдоподібність і широту пояснень, істинність і доказовість найбільш 

загальних суджень про громадське життя. Водночас виявилася 

обмеженість і недостовірність теоретичних передбачень марксизму. 

Уявлення марксизму про природу й потреби людей, у тому числі 

пролетарів, виявилися надто спрощеними, і практичне створення 

соціалізму й комунізму не здійснилося [11]. 

Представники концепції соціальних змін й еволюцій (М. Вебер і 

Т. Парсонс) відмовляються від ідеї прогресу та регресу й натомість 

звертаються до поняття еволюції суспільних систем. Поняття «еволюція» 

дозволяє фіксувати зміни, що відбуваються в соціальних системах, але 

нічого не говорить про напрям цих змін (пристосування, занепад, 

прогресивний розвиток). Поняття «прогрес» не збігається з еволюцією 

і є спрямованим рухом, що визначається певними критеріями. Уведені 

критерії дозволяють говорити про якісні перетворення системи [8]. 

Представники теорій «стадій економічного росту» (Р. Арон, У. Ростоу, 

Дж. Гелбрейт, Д. Белл та ін.) шукають засоби, покликані забезпечити 

матеріальну й соціальну «стабільність», «безконфліктність», «стійкість», 

«реалізацію творчих можливостей». Вони правильно відзначають роль 

науки в суспільному житті, але все суспільне, творче, особисте в цих 

концепціях підпорядковано техніці. Очевидно, що техніка не охоплює 

всього в людині. Технічний показник – це один із показників суспіль-

ного прогресу [6]. 

Для представників теорії кругообертів (О. Шпенглера, А. Тойнбі 

й П. Сорокіна) характерне явне або приховане заперечення наукового 

пізнання і водночас є спроба оперувати науковими даними, акцентувати 

на тлумаченні, збагненні, одкровенні. Урешті-решт, методи й засоби 

такого «збагнення» насправді програють науковим методам пізнання. 

Кругові теорії розвитку торкнулися розкриття внутрішніх, духовних 

сил людини, але ця діяльність звужена до духотворчості. Реальні 

проблеми матеріального життя не обговорювалися. 

Розглянувши на прикладі теорій Ж.-Ж. Руссо, Ж. Еллюля, Г. Маркузе 

концепції песимістичного напряму розвитку, слід відзначити низку 

протиріч суспільного прогресу, що затемнюють сутність людини. Але 

не можна вважати прийнятним вихід із катастрофи, пропонований 

песимістами: повернення релігійних цінностей (Ж. Еллюль) або цінностей 

примітивного суспільства (Г. Маркузе). Негативні наслідки, які виникають 

у ході розвитку суспільства, не можна подавати як вичерпну або 
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основну тенденцію розвитку суспільства в майбутньому. Нові відкриття й 

винаходи можуть вказати шляхи вдосконалення суспільства. 

На основі огляду наведених концепцій суспільного розвитку 

обґрунтовується необхідність визнання ідеї суспільного прогресу, 

незважаючи на те, що багато дослідників суспільства, у першу чергу 

релігійної спрямованості, зі зневагою ставляться до ідеї суспільного 

прогресу. Так, наприклад, М. Бердяєв пропонує співтворчість із Богом. 

Філософ передбачає «еру чудес». Прогрес, на думку М. Бердяєва, – це 

ступінь оволодіння нескінченністю й вічністю. Але як співвіднести вічне 

й кінцеве, М. Бердяєв не говорить. Марксизм, наприклад, пропонує 

відмовитися від вічних норм, визнавши кінцеве. Тільки кінцеве 

допомагає прорватися у вічне. Соціологічні школи визнають зміну [11]. 

Структурний функціоналізм Т. Парсонса пропонує зміну ментальних 

структур. Але чи є одна структура прогресивнішою за іншу – 

невідомо. Прогрес виходить невиразний. 

Циклічні моделі розвитку підкреслюють неповторність, неспівмірність, 

рівнозначність культур. Але громадське життя людей, необхідність 

вибору змушує вводити критерії пріоритетності й на них спиратися. 

Теза про рівнозначність втрачає силу. Кругові схеми розвитку людства 

алегоричні й бездоказові. Необоротність наявна, наприклад, у галузі 

науково-технічної діяльності. 

Якщо не визнати наявності суспільного прогресу, то безліч питань 

дослідження втрачають зміст (наприклад, орієнтири суспільного 

розвитку, ставлення до природи та ін.). Негативне ставлення до ідеї 

прогресу виправдано тільки щодо окремих критеріїв, як правило, 

таких, яким складно дати визначення (щастя, справедливість, сенс 

життя, добро тощо). Але існують і більш повні та змістовні критерії: 

обсяг і глибина наукового знання, розвиток техніки, масштаб перетво-

рення природи, рівень матеріальної забезпеченості, тривалість життя 

людини тощо. Отже, більше підстав визнавати, а не заперечувати 

суспільний прогрес. 

Суспільний прогрес сприяє розвінчуванню одних моральних норм, 

заміні їх іншими, установленню нових відносин між наявними нормами 

або ж наданню нового змісту в рамках старих моральних норм. На 

основі аналізу видів прогресу (науковий, технічний, економічний, 

соціальний, політичний) отримано певні результати [18]. 

Моральні наслідки природничо-наукового прогресу розглянуто на 

прикладі впливу біології, генетики, медицини, психології за роботами 

Г. Царегородцева, О. Пехова, В. Ефроїмсона, М. Блана, Ж. Медіоні, 

Ж. Вайса, Е. Уїлсона, М. Р’юза, З. Фрейда та ін., у яких вивчається 

біологічна спадковість, психобіологічні особливості, фізико-хімічний і 
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біологічний фон існування людини. Так, наприклад, психогенетичні 

дослідження людини переводять у розряд морально терпимих ті вчинки, 

які раніше морально засуджувались, вважалися непристойними (алкоголізм, 

наркоманія, сексуальні відхилення). У медичному аспекті (із точки зору 

генетики, нейрофізіології, психології) таке виправдання прийнятне, 

але з точки зору моралі – суперечливе, бо під сумнів ставиться 

можливість продовження роду. 

Зрушення в медицині створюють нові норми. З одного боку, на 

перший план виступає норма: «Усе дозволено!». З іншого – медицина 

сприяє появі нових практичних заборон з боку психічного й фізичного 

здоров’я людини. Генетика, у свою чергу, надає нові докази в рамках 

старої заборони на інцест. Біологічно корисне спричиняє рухливість 

та руйнування старих моральних норм. А. Тойнбі відзначає зміни 

моральних норм у країнах Сходу через поширення медицини. Так, по-

новому виглядає норма сорому, а саме в питаннях здоров’я сором 

недоречний перед лікарем, тобто уточнюється сфера «сорому». 

З одного боку, наукове пізнання розкріпачує індивіда, тобто 

простежується негативна роль науки. З іншого боку, наука намагається 

відповісти на запитання, що корисно, що зберігає людину, стосується 

розкриття її сутнісних сторін, відповідає на людські потреби. Водночас 

у моралі є власні підстави для прийняття або відкидання наукових 

рекомендацій, що визначають долю моралі. У моралі значно ширший 

досвід історичного узагальнення людських потреб, тому вона здатна 

підтримати загальнолюдське перед обличчям успіхів наукового 

пізнання окремих сторін громадського життя. Мораль консервативна, і 

в цьому її перевага [11]. 

Гуманітарне знання має описовий характер, але воно допомагає 

глибше проникнути у внутрішнє, духовне життя людини, у мотиви 

її поведінки, бажання й прагнення, торкається проблем розвитку й 

самовизначення. 

Представники неофрейдизму (Е. Фромм, К. Хорні) показують, як страх, 

відчуження штовхають людину на такі типи поведінки: конформізм, 

садизм, мазохізм тощо. Феноменологічний метод Е. Гуссерля, М. Шелера 

є своєрідною спробою пояснення явищ морально-ціннісного плану. 

Науково-технічний прогрес сприяв виникненню етики відповідальності, в 

основі якої лежить комунікація. Етика відповідальності розглянута на 

прикладі робіт К. Апеля і Ю. Габермаса. У комунікативній етиці мова 

йде про процедуру встановлення моральних норм, але досить 

відчутною є неузгодженість між ідеалом і реальністю, між наміром і 

його здійсненням, тому процедура встановлення моральних норм 

робить незначний внесок в етику. 
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На прикладі розгляду концепцій О. Шпенглера, А. Тойнбі показано, 
що цінності культур Сходу й Заходу стають однією з можливих 
перешкод для встановлення загальнозначущих норм моралі. Але сьогодні 
наявним є потяг до європейських норм моралі в країнах Сходу, що 
підтверджує й низка дослідників, наприклад Б. Льюїс. Представники 
екзистенціалізму (С. К’єркегор і Ж.-П. Сартр) показують внутрішній 
світ людини, відірваний від суспільства. У пориві до волі людина 
відкидає одну моральну норму за іншою з претензією на розкриття 
справжньої сутності людини. В екзистенціалізмі помітне перевизначення 
сутності людини, однобічне її подання (людина – істота вільна), що 
може призвести до втрати цінності людини [11]. 

Сучасне гуманітарне знання, навіть будучи здебільшого умоглядним, 
гіпотетичним й описовим, показує, як пробуджуються приспані в 
людині сили, ведуть її до духовного вдосконалення або штовхають її в 
глухий кут. 

Моральними наслідками технічного прогресу завдяки розвитку 
інформаційних технологій, можливостей технічного оснащення людини 
стають нові норми розвитку: акуратність, ощадливість, сумлінність 
та ін. Водночас технічний прогрес надає людям доступні технології 
виробництва отруйних речовин, наркотиків, вибухових матеріалів 
тощо, що порушують моральні норми. Безвідповідальна поведінка 
людини, як правильно відзначають Л. Мемфорд, К. Ясперс та ін., може 
покласти початок нещастям світового масштабу. Моральна норма 
відповідальності перед Всесвітом, поставлена ще стоїками, набуває 
особливої актуальності і порушує проблему вибору «або..., або...». 

Підвищення рівня матеріального добробуту змінює моральні принципи 
побутової моралі. Нормою стає допомога, співчуття соціально незахи-
щеним верствам населення. Водночас на прикладі розгляду концепції 
Е. Тоффлера показано, що вся складна система людських потреб може 
бути спрощена психологічною інтерпретацією, яка ігнорує глибинні 
структури особистості. Економіка, політика не тільки сприяють 
розкриттю сутнісних сторін людини (потреба в діяльності, творчості, 
суспільній діяльності), але й відкривають егоїстичну сутність людини 
(жадібність, лінощі, егоїзм і т. ін.). 

Співвідношення моралі й суспільного прогресу як джерела й умови 
еволюції моралі дозволило виявити, як суспільний прогрес впливає на 
мораль. Є дві тенденції розвитку моральних норм: 

 заміна загальнозначущих норм галузевими, професійними тощо; 

 пошук нових загальнозначущих правил на основі сучасного 
пізнання сутності людини (її фізіологічних і психологічних особли-
востей, суспільної природи, еталонів гармонійного розвитку людини. 

Останнє свідчить, що суспільний прогрес супроводжується не тільки 
занепадом моральних норм, але також і появою нових норм моралі. 
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4.3. Політико-етичне значення теорій ідеального суспільства 

і суспільного прогресу в доктрині консерватизму 

 
4.3.1. Теорія консерватизму: поняття та основні риси 

 

Консерватизм являє собою комплекс ідей, концепцій, соціально-

філософських та ідеологічних орієнтацій, установок, цінностей щодо 

суспільства, державно-політичної системи й місця в них окремого 

індивіда. Це не просто політична програма тієї чи іншої партії або 

політичний принцип, а система поглядів щодо навколишнього світу, 

тип свідомості, що так само, як лібералізм, соціал-демократія або 

марксизм, не завжди асоціюється з конкретними політичними партіями. 

Консерватизм увібрав у себе різні, часом суперечливі ідеї, концепції, 

доктрини, традиції [9]. 

Сам термін «консерватизм» походить від латин. conserve – 

зберігаю, охороняю. Однак ідейне й політичне значення цього терміна 

визначається з працею, що пов’язано з низкою причин: 

 у процесі розвитку відбулося злиття деяких положень лібералізму 

й консерватизму. Так, багато принципових положень класичного лібера-

лізму – вимога свободи ринку й обмеження державного втручання – 

сьогодні розглядаються як консервативні (неоконсервативні); 

 наявна внутрішня різнорідність політичної ідеології консерватизму, 

що включає різні напрями, об’єднані загальною функцією – виправ-

дання й стабілізація суспільних структур. Прийнято вважати, що 

носіями ідеології консерватизму є соціальні групи, прошарки й класи, 

зацікавлені в збереженні традиційних громадських порядків або в 

їхньому відновленні. Часто в такому розумінні консерватизм виступає 

як політична ідеологія виправдання існуючих порядків і як апеляція до 

втраченого [5]. 

Розглянемо основні поняття, що характеризують консерватизм. 

1. Зміна. Консерватизм виступає проти змін, за збереження існуючих 

звичаїв, установ та правил. Це проявляється, коли консерватизм 

відчуває якусь зовнішню загрозу. Інакше сам по собі консерватизм не 

виявляє активного захисту існуючого стану. Консерватизм спирається 

на все знайоме, загальновідоме чи природне. Проте він не виступає 

проти будь-яких змін узагалі, лише проти деяких. Незмінним вважається 

те, що змінюється повільно й недокорінно, тобто залишається знайомим і 

добре знаним. Іноді протиставляють поняття «зміна» і «реформа»: 

реформа – це повільна, незначна зміна. Реформа вважається проявом 

мудрості й розважливості. Зміна пов’язана з раціонально-теоретичним 

підходом до істини. Тому цей світогляд відмовляється від неї. 
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Консерватизм дуже скептично ставиться до будь-якої ідеї прогресу, 

оскільки минуле вважається живою частиною сьогодення, сучасного [1]. 

2. Природа людини. Консерватизм дотримується песимістичних 

поглядів на природу людини. Людина консервативна – це істота, 

керована власними пристрастями, бажаннями, інстинктами і дуже 

мало – розумом. Вважається, що людина егоїстична, злісна, облудлива, 

зіпсована тощо. Отже, консерватизм вважає, що людина за своєю 

природою зла. Оскільки інтелект людини недосконалий, а її природа 

загадкова, то дати якесь раціональне визначення людської природи 

неможливо. Раціоналістичні концепції природи людини вважаються 

недосконалими й хибними, бо представляють людину як об’єкт. 

Стверджується, що раціоналістичне поняття абстрактної людини є 

шкідливим, бо зумовлене ставленням до людини як до засобу, об’єкта. На 

відміну від нього, консерватизм пропонує спиратися на споглядання, 

досвід, умови, факти, якими вони є під час дослідження природи людини. 

Людську природу можна пізнати лише через вікове накопичення 

мудрості та здорового глузду. Найважливіше – спиратися на аргументи, 

котрі пройшли випробовування часом і судом історії. Людську 

природу можна представити через основні інстинкти, потреби й бажання, 

притаманні всім людям. Це інстинкт власності, бажання задовольнити 

матеріальні й духовні потреби, почуття власної гідності і бажання 

свободи, влади й самовдосконалення. Консерватизм також визначає 

людину через такі її невід’ємні права, як право передавати майно 

спадкоємцям тощо. Зрештою, усі ці права, бажання й інстинкти набува-

ються практично протягом життя через досвід. Вони не ґрунтуються на 

якихось універсальних правах [1]. 

Консерватизм визначає певні суперечності між свободою та 

необхідністю. З одного боку, людська природа визначається сталою, 

незмінною, успадкованою з минулого, обумовленою біологічною, 

генетичною, культурною спадковістю. З іншого – людина вважається 

носієм свобідної волі, який діє за власним бажанням. Нарешті, 

консерватизм вважає, що оскільки людина від природи егоїстична, 

погана, зла тощо, то потрібна державна й соціальна регламентація 

життя людини, інакше людські пристрасті та бажання можуть вийти  

з-під контролю. 

3. Суспільство. Консерватизм вважає, що людська природа невіддільна 

від суспільства. Природа людини й суспільство утворюють єдине ціле, 

оскільки суспільство є не простою сукупністю індивідуумів, а живим 

організмом, що формує людську особистість з окремих бажань та 

інстинктів. Людська особистість не може сформуватися без суспільства. 

Отже, консерватизм розглядає суспільство як містичне, загадкове. 

Виникнення суспільства має майже таємний характер. Визначається, 
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що суспільство не створюється внаслідок будь-якого договору. 

Навпаки, консерватизм вважає, що люди отримують вічне суспільство 

в спадщину з минулого і повинні зберегти його недоторканим для 

майбутнього [1]. 

Через це суспільство не підлягає соціальним змінам. Революції з їхнім 

інструментальним підходом до людини й суспільства засуджуються, 

бо суспільство не може бути побудоване й перебудоване. Руйнування 

існуючого суспільства шляхом докорінних змін призводить до руйнування 

особистості. Консерватизм стверджує, що людська особистість формується 

нацією, мовою, культурою та державними інституціями. Тому це все 

повинно зберігатися, бо зміни матимуть шкідливі для людини наслідки. 

Суспільство, згідно з консерватизмом, має ієрархічну структуру: 

від родини до держави. Стабільність цієї ієрархії дозволяє людині 

знайти своє місце в житті. Ті, хто займає вищі щаблі, керують тими, 

хто перебуває нижче. Нерівність щодо обіймання посад та влади 

вважається природною і має зберігатися. 

Консерватизм не робить поділу на публічну й приватну сфери. Однак 

такий поділ необхідний, щоб уявити собі громадянське суспільство. 

Тому поняття «громадянське суспільство» не залучається до розгляду 

ідеологією консерватизму. Що трохи наближається до ідеї грома-

дянського суспільства, так це поняття традиційного корпоративізму, 

коріння якого сягають у середньовіччя. 

 
4.3.2. Ідея ідеального суспільства в теорії консерватизму: 

політико-етичний вимір 

 

Упровадження інтернаціональних та демокра-

тичних ідей призвело до втрати природної 

суспільної ієрархії всередині етносів, і як наслідок 

– етнічний, релігійно-духовний та ідеологічний 

хаос у людських спільнотах, посилення пріоритету 

матеріального перед духовним (рис. 5). 

На противагу цій деградації окремі мислителі 

висунули ідеї порятунку цивілізації, повернення 

до перевірених часом етнокультурних цінностей. 

Ідеям консерватизму, що виник як реакція на Велику Французьку 

революцію, і поширенню в Європі ліберальних ідей було протистав-

лено збереження (консервацію) традиційних цінностей. Термін  

«консервативна революція» вперше вжив письменник Т. Манн [4]. 

Якщо девізом ідеологів Просвітництва та буржуазних революцій 

було гасло «Свобода, рівність, братерство», то для консерваторів воно 

Т. Манн 

(1875–1955 рр.) 
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стало «втіленням усього згубного, того, що знищує встановлений 

Всевишнім порядок і руйнує основи життя». Ідеальним суспільством, 

на думку консерваторів-традиціоналістів, є цивілізація, у якій 

надаються пріоритети: якості – над кількістю, загальної ідеї – над 

егоїстичним інтересом, духу – над матерією. 

Різні напрями й форми консерватизму виявляють загальні характерні 

риси. До них належать: визнання існування загального морально-

релігійного порядку й недосконалості людської природи, переконання 

в природженій нерівності людей і в обмежених можливостях 

людського розуму, переконаність у необхідності твердої соціальної та 

класової ієрархії, збереження культурних традицій, посилення ролі 

родини. У цілому, як тип політичної течії, консерватизм відбиває ідеї, 

ідеали, установки, орієнтації, ціннісні норми тих класів, фракцій і 

соціальних груп, становищу яких загрожують об’єктивні тенденції 

соціально-економічного розвитку. Нерідко консерватизм був свого 

роду захисною реакцією тих середніх і дрібних підприємців, фермерів, 

крамарів, ремісників, просто жителів сільської місцевості, які  

відчувають страх перед майбутнім, що несе із собою невизначеність і 

найчастіше реальне погіршення соціального статусу [5]. 

Варто підкреслити, що консерватизм у деякому сенсі являє собою 

щось більше, ніж просто захист інтересів тих або інших верств 

населення. Важливе місце в ньому займають глибинні традиціона-

лістські й ностальгічні тенденції, характерні для психології масових 

верств населення. Буває й так, що консервативні цінності та норми 

підтримують й окремі групи населення, інтересам яких вони 

об’єктивно суперечать. Таке явище особливо чітко спостерігається в 

періоди великих соціальних зрушень, що пов’язані з істотними 

змінами у звичному способі життя, необхідністю прийняття кожною 

людиною на себе відповідальності за свою долю й за свої дії з 

відмовою від сталих, традиційних установок, цінностей, морально-

етичних норм. 

Окремо можна виділити ставлення консерватизму до таких понять, 

як «права людини» або «інтереси націй». На противагу прихильникам 

доктрини суспільного договору і визнання «природних прав», якими 

наділена людина будь-якого суспільства, консерватори вважали, що 

подібним поняттям у політичному житті держави й народу місця 

немає. Подібні терміни вигадані штучно, адже в природі не існує 

«людини взагалі», є конкретні індивіди, що представляють конкретні 

соціальні групи, сповідують конкретні релігії й голосують за конкретні 

партії. «Конституція, що створена для всіх націй, не годиться для 

жодної, а лише абстракція», – стверджував один із теоретиків 

консерватизму Ж. де Местр [1]. 
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Ідеологами консерватизму стали філософи 

Ж. де Местр («Роздуми про Францію», 1796 р.), 

Л. де Бональд («Теорія політичної і релігійної 

влади в громадянському суспільстві», 1796 р.), 

Е. Берк («Роздуми про революцію у Франції», 

1790 р.) та ін. На противагу просвітникам, які 

прагнули перебудувати світ на основі «свободи, 

рівності та братерства», консерватори проголо-

шували ідею природженої недосконалості людини, 

за якою неможливо досягти людської рівності, 

оскільки це суперечить волі Бога, порушує віками встановлений 

порядок, ієрархію. Так, Е. Берк писав, що «жодне суспільство  

немислиме без ієрархії, так велить природа, у якій нерівність – основа 

порядку», рівність же повинна існувати лише в галузі моралі та 

доброчинності, бо всі однаково зобов’язані виконувати свої обов’язки. 

Теорії лінійного «прогресу» консерватори протиставляли поступовість 

еволюції, покращення життя й розумних реформ за умови обов’язко-

вого збереження вже існуючого, перевіреного віками. Отже, вони не 

відкидали будь-яких нововведень, а визнавали розумні й послідовні 

зміни. 

Коли традиційна культура почала зникати на рубежі XVІІІ–XІX ст., 

народ став об’єктом зацікавлення європейських інтелектуалів. Праці 

Й. Гердера та братів Грімм сприяли позитивному ставленню вищих 

верств до «народної культури», яку Й. Гердер назвав «Kultur des 

Volkes» на противагу «вченій культурі» («Kultur des Gelehrten»). На 

думку цих інтелектуалів, як пише сучасний дослідник П. Берк, «народ 

був природний, простий, невчений, інстинктивний, ірраціональний, 

закорінений у традиціях і ґрунті певного регіону, позбавлений почуття 

індивідуальності (індивідуум був «розчинений у спільноті»). Декого з 

цих інтелектуалів, особливо наприкінці XVІІІ ст., простолюд цікавив 

як щось екзотичне, натомість на початку XІX ст. вже сформувався 

певний «культ народу» – у тому сенсі, що інтелектуали стали 

ідентифікувати себе з ним і навіть намагалися його наслідувати» [15]. 

Пошук нових шляхетних цінностей отримав свій яскравий вияв в 

ідеях традиціоналізму як вічних духовно-культурних матрицях. 

Консервативна революція – це насамперед сукупність ідей, спрямо-

ваних водночас на перетворення світу (революція) і на збереження 

(консервацію) багатої духовно-інтелектуальної спадщини предків. 

Тобто вона має на меті захист традиційних цінностей радикальним 

шляхом. Отже, це або революційність мислення, або революційність 

способу діяльності. 

Е. Берк 

(1729–1797 рр.) 
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Інакше пояснює сенс цієї назви дослідник І. Гордєєв: «Оскільки 

процес соціального занепаду зайшов надто далеко, і норми справжньої 

сакральної цивілізації практично сховалися за обрієм, то «крайнє 

праве» може стати й лівим, а консерватизм перестає корелюватися з 

істинним традиціоналізмом. Тоді він змикається з революцією, з усіма 

силами, які протистоять старій системі. Звідси виведено поняття 

«консервативна революція, а «нові праві» можуть називати себе 

«консервативними революціонерами» [1]. 

Виразним представником консервативної 

революції в Німеччині був О. Шпенглер («Захід 

Європи», 1918–1922 рр.), який вважав, що Європа 

перебуває на шляху до загибелі, бо вона є 

раціоналістичною цивілізацією, у якій вищі духовні 

цінності невпинно деградують. Отже, перехід від 

культури до цивілізації означає насамперед духовну 

смерть народу. Кілька великих мегаполісів, 

у яких зосереджується все життя, знищують 

навколишнє традиційне суспільство, розпочинаючи 

«вік вивихнутого часу» [15]. 

Яскравий спалах Ф. Ніцше в руслі езотеричної, аристократичної 

думки викликає значний інтерес до езотеричних знань: аріософії 

(Г. Вірт), давньоіндійської культури, проблем походження людських 

рас (Ж. Гобіно), язичницької релігії предків (В. Шаян, Я. Стахнюк), 

рунічної традиції (Г. фон Ліст). «Німецька міфологія» Я. Грімма стала 

поштовхом до виникнення народних груп («фьолькіше»), ліг й орденів, 

що поставили за мету відродити давню культурну та релігійно-магічну 

традицію. 

1949 р. в Базельському університеті німецький 

філософ А. Молер захистив наукову дисертацію з 

теми: «Консервативна революція в Німеччині» (одним 

із його наукових керівників був К. Ясперс). Пізніше 

А. Молер видав цю працю у вигляді монографії. 

Книжка з 1950 р. витримала вже п’ять перевидань. 

У ній уміщено біографії понад 350 учених, 

письменників, політичних діячів, які мали те чи 

інше відношення до Консервативної революції, а 

також велику бібліографію (300 сторінок), що 

можна назвати цілою енциклопедією з цієї проблеми. У передмові до 

праці автор пише, що він хотів допомогти правим інтелектуалам 

усвідомити, якою багатою духовною спадщиною вони володіють [15]. 

О. Шпенглер 

(1880–1936 рр.) 

А. Молер 

(1920–2003 рр.) 
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Він стверджує, що неправомірно розглядати Консервативну 
революцію виключно як доктрину націонал-соціалізму. А. Молер 
виділяє кілька напрямів Консервативної революції: 

 «фьолькіше» (так звані «народники»); 

 молодоконсерватори; 

 націонал-революціонери; 

 селянські рухи; 

 незалежні молодіжні течії. 
Мислителі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

досліджували також «циклічну доктрину» 
розвитку культури, яку можна вважати повним 
запереченням ідеї «прогресу людства». На думку 
Р. Генона, матеріалізація суспільних відносин 
набирає загрозливих форм. Вона прогресує, 
постійного збільшуючи швидкість, ніби камінь, 
кинутий вниз. Природні знання та істини, які в 
золотому, срібному та мідному віках були 
доступні всім, стають дедалі менш зрозумілими 

або й зовсім недоступними людству. У залізному віці стає дедалі 
менше тих, хто володіє цими знаннями. 

Хоча сам Р. Генон згодом став прихильником протилежних 
«цінностей», однак він одним із перших помітив, що занепад філософії 
та її перехід до раціоналізму співпав з останньою стадією греко-
латинської цивілізації і «розселенням євреїв». Язичництво з цілісної 
системи знань (відання) перетворилося на безліч окремих «уламків», 
які збереглися лише у вигляді забобонів, що втратили свій глибинний 
зміст. Він вважав, що зміною циклів занепаду й відродження керує 
велике «щось» – те, що Р. Генон називає Принципом [15]. Цей 
Принцип співвідноситься з «Чистою духовністю», він породжує 
духовні імпульси, які поступово деградують, відходячи все далі від 
свого Принципу, що їх породжує. Лише той, хто прагне істинних 
знань, може заново відкрити в собі духовність вищого Принципу. 
Приховане стане знову очевидним у кінці циклу, який одночасно 
виявиться і початком циклу нового. 
 

4.3.3 Ідеї суспільного прогресу та ідеального 

суспільства в різних течіях консерватизму 

 
На сьогодні є безліч різних версій консервативної ідеології. У 

сучасному консерватизмі звичайно виділяють три течії: 

 традиціоналістська; 

 лібертаристська; 

Р. Генон 

(1886–1951 рр.) 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

116 

 неоконсервативна (ліберал-консервативна). 

Вони тісно переплітаються, взаємодіють між собою, зберігаючи 

джерела, створюючи абстрактне поняття, що й називають «сучасним 

консерватизмом». 

Традиціоналістська течія консерватизму історично поклала 

початок консерватизму. Батьківщиною консерватизму як політичної 

ідеології стала Англія кінця XVІІІ ст. У політичну ідеологію  

консерватизму ввійшло багато категорій. Одним із найважливіших є 

поняття «природна аристократія», до якої входили не тільки дворяни, 

але й заможні комерсанти, законники, учені, артисти. Багатство, за 

міркуваннями консерваторів, заслуговує привілейованого суспільного 

становища. У протилежному разі можливі «рецидиви революції»,  

подібні до Французької. 

Реформи можливі, але їх проведення не має порушувати 

природного ходу речей. Традиціоналізм базується на твердженні, що 

суспільство існує споконвічно, а не виникає в результаті соціальної 

еволюції; трактує участь індивіда в справах суспільства як те, що не 

має ніякої самостійної цінності, але цілком залежне від підтримки 

наявного порядку, сповідує елітарні, антидемократичні ідеї, згідно з 

якими нерівність людей є аксіомою політики, оскільки «рівність – 

ворог волі» (Е. Берк), і не приймає саму ідею прогресу (К. Меттерніх). 

Консерватори-традиціоналісти прагнуть забезпечити широкий 

національний консенсус, апелювати до традиційних подань і 

забобонів, авторитету й релігії. Соціальну й економічну проблематику 

вони нерідко переводять у релігійно-етичну площину. Так, у 80-ті рр. 

XX ст. американський соціолог Р. Керк виділив такі принципи 

традиціоналістського консерватизму: віру в порядок більш високого 

рівня, що економіка переходить у політику, політика – в етику, етика – 

у релігійні поняття. Важливим союзником традиціоналістського 

консерватизму виступають в останні десятиліття «нові праві». 

Лібертаристська течія в консерватизмі, на думку його представ-

ників, успадковує класичну ліберальну традицію XVІІІ–XІX ст. як 

єдино справжню. Її мета – з одного боку, розвивати прагнення до волі, 

а з іншого – зменшити поширення соціалістичних ідей, що одержали 

широке розповсюдження на Заході з середини XІX ст. 

Теоретики цього напряму доводили, що руйнування вільного 

підприємництва, індивідуальної й сімейної відповідальності веде до 

стагнації й бідності, що необхідним є відродження традицій вільної 

ринкової економіки. На їхню думку, на зміну «вмираючому соціалізму» 

приходить відроджений лібералізм. Лібертаристи стверджували, що 



Політична етика 

 

117 

державне насильство над економікою, збільшення ролі державного 

сектору, планування окремих галузей промисловості й т. д. підривають 

розумний і природний спосіб регуляції людського життя. 

Лібертаристи всюди виступали за мінімальну соціальну політику 

держави, що дозволяє лише розряджати небезпечну соціальну 

напруженість, і закликали уряд спиратися винятково на ринок у 

реалізації та здійсненні своїх програм. При цьому значну частину 

відповідальності за програму допомоги бідним варто перекласти на 

місцеві органи влади й проміжні суспільні інститути: родину, церкву, 

школу, благодійні організації. Подібні погляди мали колосальний 

успіх у 80-ті рр. XX ст. в Британії, Японії, США. 

Неоконсервативна (ліберал-консервативна) течія сучасного 

консерватизму порівняно нова. Передумовою її виникнення стала 

економічна криза 70-х рр. XX ст. Неоконсерватизм виходить з 

ідеї свободи ринкових відносин в економіці, але категорично проти 

перенесення подібних принципів у політичну сферу, а тому позиціо-

нується і як спадкоємець, і як критик лібералізму. У його політичній 

доктрині виділяється низка центральних положень: пріоритет 

підпорядкування індивіда державі й забезпечення політичної та духовної 

спільності нації, готовність використовувати у своїх відносинах із 

супротивником у крайніх випадках досить радикальні засоби. 

У суперечці з лібералами неоконсерватори обвинувачують їх у 

тому, що ті висувають політичні гасла суто декларативного характеру, 

нездійсненні в реальному житті. В умовах, коли, на думку нео-

консерваторів, потрібною є більш активна й чітка політика, ефективною 

та прийнятною може стати модель обмеженої демократії. 

Яскравими представниками консерватизму ХХ ст. можна назвати 

Р. Рейгана, М. Тетчер і Дж. Буша-старшого, що відродили консерва-

тизм політичного й державного рівня. 

До приходу до влади М. Тетчер економічна 

ситуація у Великобританії була така, що країну, 

нехай і з публіцистичним перебільшенням, почали 

називати «хворою людиною Європи». «Тетчеризм» 

повернув Британії статус однієї з найбільш 

високорозвинених держав світу та сприяв її полі-

тичній стабілізації. Ефективною виявилася й 

«рейганоміка». 

Але вже наприкінці 70-х рр. ХХ ст. в низці європейських країн 

виникли політичні партії, що визначають себе як консервативні, 

щоправда, із доповненням – «прогресивна», «народна», «демократична». 

М. Тетчер 

(1925–2013 рр.) 
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Прихід до влади в США 1980 р. Р. Рейгана і 

його переобрання на другий термін у 1984 р., 

перемога консервативної партії на чолі з 

М. Тетчер у Великобританії тричі поспіль, 

результати парламентських і місцевих виборів 

у ФРН, Італії, Франції показали, що ідеї та 

принципи, які висувалися консервативними силами, 

виявилися співзвучними настроям населення. 

Б. Гудвін, коментуючи природу консерватизму 

ХХ ст., відзначав, що консерватизм – це 

своєрідний ідеологічний хамелеон, оскільки його вигляд залежить від 

природи його ворога. Інакше кажучи, найважливіші положення 

консерватизму складалися, змінювалися, і будуть змінюватися як 

відповідна реакція на зміни в конфронтаційних до нього політичних 

течіях. 

 

 
4.4. Політико-етичне значення теорії ідеального суспільства 

й суспільного прогресу в доктрині лібералізму 

 
4.4.1. Теорія лібералізму: поняття та основні риси 

 

Лібералізм – соціальна філософія та політична концепція (ідеологія), 

яка проголошує, що ініціативна (активна), вільна, тобто неконтрольо-

вана діяльність осіб, головним чином економічна й політична, є 

справжнім джерелом поступу в суспільному житті. Спрямований на 

утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демокра-

тичних свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості 

(«особа важливіша за державу») та рівність усіх людей щодо прав 

особистості. Метою лібералізму є максимальне послаблення («пом’як-

шення») різних форм державного й суспільного примусу щодо особи 

(контролю особи тощо), відстоює шлях мирного, реформаторського 

здійснення соціальних перетворень [9]. 

Ідеологічно лібералізм протистоїть, з одного боку, консерватизму 

та етатизму (у питаннях про роль держави та щодо допустимої 

швидкості змін у політиці), а з іншого – соціалізму, комунізму, 

колективізму тощо (у питаннях приватної власності, а також соціальної 

підтримки з боку держави). 

Лібералізм виник через фундаментальні якісні трансформації, які 

відбувалися в соціальному житті XVІІ–XVІІІ ст.: індустріалізацію, 

промислову та культурну революції, небачене прискорення соціального 

Р. Рейган 

(1911–2004 рр.) 
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розвитку. Це був період, коли складалися ментальні й соціально-

економічні передумови для виокремлення та становлення лібералізму. 

Проте про існування лібералізму можна говорити не раніше, як з 

останньої чверті XVІІІ ст. Важливим для визначення сутності лібералізму 

є розуміння тісного зв’язку між його специфічно-критичним підходом 

до існуючих соціальних інституцій і відповідними концепціями 

соціальної дії, ліберальною праксіологією та перфекціонізмом [5]. 

Потреби доби вимагали глибинних змін у характері й формах 

соціальних зв’язків між людьми. Лібералізм осмислював і певним 

чином формував відношення до процесів масштабної та драматичної 

руйнації традиційних систем примусової соціальності з високим ступенем 

інтегрованості людини в соціум, жорсткими системами соціального 

контролю. Розпад і свідома руйнація (у тому числі й самим лібераліз-

мом) цих усталених систем традиційного порядку призводили до 

епохального за масштабами й наслідками звільнення і звеличення 

особистості, її духовної енергії та творчої наснаги і водночас до 

соціальної атомізації, апокаліптичних проявів маргіналізації та 

зубожіння, коли окрема людина залишалася наодинці з жорстоким 

світом, де точиться війна всіх проти всіх. 

Лібералізм виходив із того, що подолання могутніх сил соціальної 

гравітації носить позитивний характер, воно сприяє звільненню окремих 

соціальних акторів, які отримують змогу ставити й досягати своїх 

індивідуальних цілей. Усе це динамізує розвиток, надає суспільному 

існуванню багатоманітності, розширює простір вибору – як індивіду-

ального, так і соціального. Водночас індивідуалізація та автономізація 

значно збільшують ризик і невизначеність існування суспільства в 

цілому й окремої людини. Але в межах ліберального світосприйняття в 

системі ліберальних цінностей ці константи стресової нестабільності 

набувають статусу плідної креативності й перспективності [7]. 

Від самого моменту виникнення ліберальна теорія репрезентувала 

певний погляд на суспільство в цілому, що дає підстави інтерпре-

тувати її як різновид аксіологічно орієнтованої соціальної філософії, 

що акцентує увагу на створенні соціальних умов для суспільної 

свободи. Лібералізм проходить кілька органічних етапів свого 

становлення – від віротерпимості, економічного й політичного лібера-

лізму до лібералізму сучасного, соціального і, нарешті, до його 

найбільш новітніх форм і проявів – усього того, що визначається в 

цілому як «глибокий» лібералізм. Внутрішня логіка цього процесу 

визначена поступовим освоєнням нових сфер суспільної свободи. 

Необхідно зазначити, що первісні соціальні форми репрезентують 

своєрідний синкрезис – як на рівні світоглядному (міф), так і з точки 
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зору морфології соціуму (нерозчленованість основних соціальних 

сфер, їхнє нероздільне існування). Лібералізація руйнує таку первісну 

цілісність і живиться енергією її розпаду. Розвиток автономізує соціальні 

підсистеми, установлює між ними динамічний баланс, який невпинно 

порушується і породжує руйнації та трансформації. Історичний процес 

характеризується мінливою субординацією компонентів (рівнів) соціального 

цілого, основних його підсистем – економічної, політичної, культурної. 

Зміни можуть відбуватися синхронно або діахронно, стосуватися 

більшої або меншої кількості соціальних верств. До певної історичної 

межі асинхронність не була надто виразною, але згодом зросла та 

набула наочної сили саме з виокремленням сфер суспільного життя й 

суспільної свідомості за часів капіталістичної індустріалізації. 

Суспільство на певному етапі має нагальну потребу врівнова-

жувати таку асинхронність, звільнятись від тих соціальних інституцій, 

які стоять на заваді більш-менш гармонійному, сталому розвитку. 

Водночас суспільство об’єктивно зацікавлене у випереджальному 

розвитку тих соціальних сфер, які найбільше здатні викликати 

прогресивні зміни в інших сферах («ланцюгова реакція змін») [13]. 

Спочатку лібералізм спрямовував свої сили на проблеми свободи 

совісті, виступав із проповідуванням необхідності подолання  

крайнощів релігійного обскурантизму та нетерпимості, переконував у 

важливості толерантності, нейтральності в питаннях віри. Тим самим 

лібералізм затверджував принципи духовної автономії та само -

достатності індивіда, його громадянської гідності – індивід вважався 

досить зрілим для того, щоб особисто й неупереджено вирішувати 

питання своєї релігійної приналежності. Від проблем віротерпимості  

й соціальної толерантності лібералізм переходить до проблематики 

ініціювання та стимулювання соціальної свободи. Рушійною силою й 

уособленням прискорення суспільного розвитку і його «осучаснення» 

у ХVІІІ–ХІХ ст. виступала економіка. 

Економічна свобода була метафорою (і розумілася як умова) усіх 

інших видів свободи. Тому економічний лібералізм усебічно обґрунто-

вував недоторканість економічного життя, невтручання держави в 

справи підприємців і промисловиків. Лібералізм в економіці ставив за 

мету обмеження «занадто сильної» політики по відношенню до 

економіки, яка ще не набула в умовах перших фаз індустріалізму 

достатньої сили для самостійного розвитку. Експансія пан-економізму, 

яка охопила практично всі сфери суспільного життя, призвела до того, 

що суспільство почало вимагати певного обмеження суто еконо-

мічного – у його відношенні до суспільного як такого, зокрема з точки 

зору інтересів соціальної справедливості, забезпечення певного базового 
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рівня соціальної гармонії та ін. Це спричиняло природну соціалізацію 

лібералізму, більш рельєфно і послідовно ставило в його рамки питання 

про принципи й засади соціального розвитку, про пріоритет соціальних 

цінностей над вузькопрагматичними міркуваннями «ефективності» та 

«прибутку». Важливою складовою соціокультурної лібералізації було 

виникнення й поширення етики гуманізму, тобто етики людської свободи, 

розробка філософії прав людини (згодом – конституціоналізму), подальша 

«юридизація» свідомості [5]. 

Тим самим лібералізм використовував і стимулював автономізацію 

різних сфер соціального життя, їхню гетерогенність й асинхронність 

розвитку. Досягалася плідна «різниця потенціалів», прискорення 

соціальної динаміки, перерозподіл соціальної свободи й заміщення 

соціальних цінностей. 

Лібералізм, уособлюючи універсальну емансипаторську тенденцію 

історичного розвитку, виступає засобом осмислення меж і можли-

востей – на даний історичний момент – індивідуальної та суспільної 

свободи. 

 
4.4.2. Ідея ідеального суспільства в теорії лібералізму: 

політико-етичний вимір 

 

Теоретичне осмислення громадянського суспільства розвивається 

протягом декількох століть, і постійно виникають нові визначення 

та концепції цього суспільства, зокрема такі, як «національне та 

транснаціональне громадянське суспільство», «абсолютне, відносне та 

реальне громадянське суспільство», «моральне громадянське суспільство», 

«всезагальне правове громадянське суспільство» та ін., що є відповіддю 

на соціокультурні трансформації, які відбуваються в сучасному світі. 

Відповідно, у межах теорії громадянського суспільства розвивається й 

різне тлумачення здатності людини до автономії. 

Зокрема, у ліберальній традиції стверджується, що автономія 

індивіда є тією суспільно-політичною цінністю, без інституційного 

закріплення правового забезпечення якої неможливе встановлення 

правової держави, існування громадянського суспільства (рис. 5). Людина, 

як стверджував Дж. Рац, є здатною до автономії, і цю її здатність 

потрібно відрізняти від її автономії як реального здобутку [13]. 

Причому особливо це потрібно враховувати, коли ми ведемо мову про 

автономію політичну, адже автономія – це не лише умова існування 

відповідальності, а отже, і моралі, але є й суспільною цінністю, оскільки 

являє собою одну з необхідних умов існування громадянського суспільства 

та правової держави, що підкреслюється в працях як західних 
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(В. Кімліка, Дж. Рац), так і вітчизняних (А. Колодій, М. Ходаківський) 

дослідників. 

Джерелом автономної дії, як стверджує лібе-

ральна традиція, зокрема Дж. Мілль, постає розум 

індивіда, важливого значення набуває тема наперед-

заданості наших раціональних життєвих проектів 

тією партикулярною культурною традицією, що 

характерна для суспільства, до якого належить 

індивід, або, іншими словами, соціальних передумов 

індивідуальної свободи. 

Епоха Просвітництва, для якої було властивим 

намагання надати раціонального обґрунтування 

моральним нормам і розвитком основних принципів якої стала філософія 

І. Канта, висунула гасло звільнення людини як у політичному, так 

і в пізнавальному (інтелектуальному) сенсі. Просвітництво тлумачило 

партикулярну історичну традицію як джерело тих передрозсудів 

(передсудів), які заважають використанню індивідом його розуму, а 

отже, і його свободі; політичним же втіленням цього проекту стала 

«Декларація прав людини та громадянина» [20]. 

На противагу цьому, герменевтична парадигма, 

основи якої формуються, зокрема, і в гегелівській 

філософії, не просто реабілітує значення перед-

розсуду (передсуду) як передсудження (Г. Гадамер), 

але й показує включеність розуму в традицію, його 

контекстуальну залежність. 
Але чи означає це, що в такому випадку втра-

чається можливість для індивіда діяти автономно й, 
відповідно, заперечується можливість громадянського 
суспільства? А з іншого боку, як можлива побудова 

правового ладу в суспільстві, історичні традиції та культурні норми 
якого суперечать ліберальним принципам? [21]. 

Ці питання належать до найважливіших для сучасної моральної та 
політичної філософії, адже вони є не лише суто теоретичними, але й 
різні варіанти відповіді на них мають і практичну реалізацію в 
конкретних політичних рішеннях. Саме тому проблема автономії та 
належності до культури, партикулярної історичної традиції – одна з 
основних для таких представників сучасної політичної теорії, як 
Дж. Роулз, В. Кімліка, Ч. Тейлор, А. Макінтайр, Дж. Грей, Дж. Сендел, 
Дж. Рац та ін. [13]. 

Основою ж для сучасних теорій автономії індивіда стали філо-
софські концепції І. Канта та Г. Гегеля. Чітко простежується вплив 
кантівський ідей у працях Дж. Роулза, І. Берліна, Р. Дворкіна, Дж. Раца, 

Дж. Мілль 

(1806–1873 рр.) 

Г. Гадамер 

(1900–2002 рр.) 
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а роботи Ч. Тейлора, А. Макінтайра, М. Сендела актуалізують для 
сучасної теорії аристотелівське та гегелівське вчення. 

Більшість ліберальних мислителів виходять із визнання необхідності 
свідомого формування певного типу людини, яка відповідала б 
основними рисами ідеалу ліберального суспільства. Якщо спробувати 
окреслити такі риси ліберального типу особистості, то очевидно, що 
зовсім не політичні переконання будуть у ньому визначальними й 
домінантними. Можна цілком погодитися з Р. Керлінгером, В. Кимлікою, 
Р. Рорті та іншими, хто вважає, що ідеологічні (політичні) уподобання 
й нахили людини є породженням і продовженням її більш глибоких, 
базових орієнтацій («атитюдів») щодо основних соціальних проблем [7]. 

Ліберальне трактування особистості та її свободи виходить із того, що 
жодні визначальні ідентичності для людини не є заздалегідь і назавжди 
«заданими» й незмінними, – вони повинні бути наслідком власного 
вибору й самовизначення людини, проекцією власної концепції «Я» на 
соціальний світ. 

Серед важливих принципів виховання вільної особистості розгляда-
ються: виховання в дусі свободи (у цьому відношенні неперевершено 
значущий досвід дає школа О. Нілла в Саммерхілі); розвиток креатив-
ного ексцентризму, що передбачає міжособистісний діалог, полілог, 
який формує в дітей почуття того, що вони є свідомі й гідні носії прав і 
відповідальності, а кожний із них може оволодіти безліччю форм 
самоствердження й самовираження; упровадження фундаментального 
принципу особистісної освіти у вигляді принципу особистісних транс-
формацій (освіта на різних рівнях має виконувати функції чинника 
динамічного розвитку й «інноваційного дизайну» особистості). 

Ключові орієнтири й риси ліберального проекту – своєрідної 
«кристалічної решітки» ліберального соціального порядку – в ідеалі 
уособлюють відкрите суспільство, здатне до прогресивного посту-
пального розвитку. Визначне критеріальне значення мають показники 
«людського змісту» розвитку: тривалість життя, подолання найбільш 
брутальних форм дискримінації, звільнення від тиранії та мілітаризму. 
Образ сучасного суспільства в уявленні ліберальних теоретиків 
передбачає динамічність й ефективність соціального організму , 
гнучкість і рухливість соціальних інституцій і структур, які стоять на 
заваді фосилізації і водночас створюють режим найбільшого сприяння 
багатоманітнім проявам життєвих сил суспільства, «провокування», 
плекання й реалізації креативності людини й соціальних груп. Важливе 
значення має усталеність і спадкоємність, жива сила культурних 
традицій, відкритість для майбутнього й готовність діяти заради його 
наближення. Така ідеальна модель сучасного суспільства репрезентує 
своєрідний цивілізаційний «еталон» суспільства, який акумулює очевидні 
наслідки ліберативних новацій та експериментів [20]. 
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4.5. Політико-етичне значення теорії ідеального суспільства 

й суспільного прогресу в доктрині марксизму та комунізму 

 
4.5.1. Теорія марксизму та комунізму: поняття й основні риси 

 
Марксизм – філософське, еконо-

мічне й політичне вчення, розвинене 
в ХІХ ст., основоположниками 
якого були К. Маркс і Ф. Енгельс, 
також відоме як діалектичний мате-
ріалізм або діалектичний та істо-
ричний матеріалізм. 

Термін «марксизм» має також 
інші (різні) значення: 

 філософські, економічні й політичні теорії, що посилаються на 
К. Маркса та Ф. Енгельса. У їхніх рамках розрізняються: неомарксизм, 
фрейдо-марксизм тощо; 

 політичні течії та рухи, що спираються на вчення К. Маркса та 

Ф. Енгельса; 

 марксизм-ленінізм – офіційна державна доктрина Радянського 

Союзу та соціалістичного блоку до його розпаду [9]. 

Спираючись на спадщину німецької класичної філософії, 

англійської політекономії і французького утопічного соціалізму, 

К. Маркс та Ф. Енгельс розробили філософське вчення – діалектичний 

та історичний матеріалізм, у якому зроблено висновок, що матерія 

(буття) визначає свідомість (матеріалізм), і все піддається зміні; теорію 

доданої вартості й вчення про комунізм. 

За К. Марксом, не свідомість чи Бог створюють матерію, а навпаки, 

матерія у своєму постійному русі та розвитку створила свідомість. 

Пізнання можливе через органи чуття й розум, а практика є мірилом, 

яким вимірюється світ, та єдиним критерієм істини. 
Діалектичний метод К. Маркс застосовує також щодо історії 

(історичний матеріалізм). Суспільство розглядається марксизмом як 
організм, у структурі якого виробничі сили визначають виробничі 
відносини, форми власності, які, у свою чергу, зумовлюють класову 
структуру суспільства, політику, державу, право, мораль, філософію, 
релігію, мистецтво. Їх єдність і взаємодія створює певну суспільно-
політичну формацію. Тобто не духовний процес, а матеріальні умови є 
визначальними в розвитку суспільства. У суспільному виробництві 
люди протягом свого життя перебувають у виробничих відносинах, які 
насамперед залежать від рівня розвитку продуктивних сил. Сукупність 
цих виробничих відносин є економічною структурою суспільства, на 

К. Маркс (1818–1883 рр.), 

Ф. Енгельс (1820–1895 рр.) 
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якій базуються інші процеси життя, зокрема соціальні, політичні та 
духовні. Отже, не свідомість окремих людей визначає їхнє буття, а 
суспільне буття визначає їхню свідомість. На певній стадії розвитку 
матеріальні сили виробництва починають конфліктувати з виробничими 
(економічними) відносинами. У випадку, коли існуючі виробничі 
відносини гальмують розвиток продуктивних сил чи вступають із 
ними в протиріччя, виникає підґрунтя для соціальної революції. Зміна 
економічної бази призводить до зміни суспільства. Але нова форма 
суспільства виникає тільки там, де існують кращі альтернативи, 
оскільки людство не ставить собі завдання, які воно не здатне 
вирішити. За К. Марксом, буржуазне суспільство є останньою формою 
антагоністичного суспільного виробництва. У застосуванні до історії 
марксизм доводить неминучість переходу до більш високої суспільної 
формації: від феодалізму до капіталізму, від капіталізму до соціалізму 
і, зрештою, до безкласового суспільства. Протидія будь-якої існуючої 
системи прогресу та змінам призводить до необхідності її руйнування, 
що виявляється у вигляді класової боротьби, у випадку капіталізму – 
між буржуазією та пролетаріатом. Рушійна сила історії – боротьба 
пригноблених класів, вищим проявом якої є революція (рис. 5) [11]. 

Комунізм (від латин. communіs – спільний, загальний) – ідея про 
безкласове суспільство, у якому скасовано приватну власність на 
засоби виробництва; світогляд, який наголошує на вирішальному 
значенні суспільства та спільноти (комуни, громади) у житті кожної 
людини, на абсолютній домінанті інтересів спільноти над окремою 
персоною; одна з крайніх форм колективізму. На основі комуністичної 
ідеї як базового принципу в XІX–XX ст. концепція комунізму набула 
різноманітних форм конкретизації – як суспільної думки, так і її 
втілення в буття, дійсність. Перенесення комуністичних ідей у сферу 
політики, прийняття комуністичної доктрини, як правило, призводить 
до встановлення в країні влади тоталітарного типу. 

Щодо переходу від абстрактної думки до конкретики, слід виділяти 
такі відносно самостійні сфери чи суспільні феномени-прояви комунізму: 

 комуністична ідеологія та етика (мораль); 

 суспільно-політичні вчення та філософія; 

 політичні доктрини, які можна віднести до «комуністичного 
державотворення», державного будівництва («науковий комунізм»,  
«реальний соціалізм»); 

 політичні партії, державні утворення та міждержавні угрупо-
вання (блоки), що ідентифікували себе як «комуністичні» або як ті, що 
«будують комунізм» [5]. 

Комунізм як ідеологія. У теорії комунізму під комунізмом  
розуміють такий ідеальний стан «суспільства майбутнього», коли всі 
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люди – члени суспільства будуть ставити суспільні інтереси вище від 
власних, розуміючи вирішальну роль суспільства в їхньому житті. У цьому 
аспекті комуністичне вчення є також окремою формою ідеалістичного 
світогляду, безкласовим станом суспільства, ладом соціальної організації 
суспільства, у якому суспільство є власником усього майна. У  
реальності держава є власником усього майна. Держава також планує 
й контролює економіку під структурою однопартійного політичного 
уряду (наприклад, політика «військового комунізму» під час Грома-
дянської війни 1918–1921 рр.) 

Це теоретична концепція майбутнього безкласового суспільства, 
бездержавної суспільної організації (марксизм, «науковий комунізм»), 
що ґрунтується на спільному володінні засобами виробництва й може 
розглядатися як відгалуження соціалізму. Він виходить із принципу: 
«Від кожного – за здібностями, кожному – за потребами». 

Це політичне утопічне вчення та програма політичних партій і 
рухів, що безпосередньо походить із цієї концепції. 

 
4.5.2. Ідея ідеального суспільства в теорії марксизму-комунізму: 

політико-етичний вимір 

 

Основоположником марксистської етики є К. Маркс. Це вчення 

проголошує основою суспільства певний базис (сукупність виробничих 

відносин, економічна структура суспільства), а мораль відносить до 

надбудови, ідеологічних відносин. Представники марксизму суспільний 

прогрес пов’язували з розвитком базису, «економічного скелету» 

суспільства, відповідно до якого розвиватиметься й мораль. Очевидно, 

тому російський марксист В. Ульянов погоджувався з думкою про 

відсутність у цьому вченні етики: «Не можна не визнати ... справед-

ливість твердження Зомбарта, що в самому марксизмі від початку 

до кінця немає жодного грама етики». У теоретичному відношенні 

«етичну точку зору» він підпорядковував «принципу причинності», у 

практичному – зводив до класової боротьби. Зрозуміло, що заклики до 

боротьби та кровопролиття несумісні з етикою [5]. 

Основною своєю заслугою марксисти ставили намагання свідомо й 

цілеспрямовано творити історію, оскільки вважали весь попередній 

шлях розвитку людства передісторією. Такий підхід вони поширювали 

й на мораль, будучи переконаними, що в історії людства моральні 

уявлення формувалися стихійно і поставали як невідомо ким  

сформовані норми. Домарксистські філософи, намагаючись пояснити 

походження цих норм, приписували їх авторство Богу або виводили з 

різних інтерпретацій «природи людини». Насправді мораль начебто є 

породженням панівного способу виробництва. Знищення капіталістич-
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ного ладу й побудова комунізму покличе до життя комуністичну мораль. 

Це був не перший «свідомий» і «цілеспрямований» експеримент, 

оскільки до нього вдавалися всі тоталітарні режими. 

Із погляду марксизму, традиційна етика конструювала штучні 

моральні ідеали та норми належних стосунків між людьми, що мало 

доповнити неповноцінність відносин і завдяки цьому створити 

видимість благополуччя. Він ставив за мету вдосконалити суспільство 

і в такий спосіб гармонізувати в ньому реальні моральні стосунки. 

Проте мораль завжди є системою норм, правил і приписів необхідної 

(у кращому разі бажаної) поведінки людей. А моральність (реальні 

моральні стосунки між людьми), як свідчить суспільна практика, ще 

ніколи не вдавалося нав’язати силовими методами. 

Згідно з марксистською концепцією (і концепціями ідейних 

попередників марксизму – соціалістів-утопістів), коренем зла є 

приватна власність, насамперед на засоби виробництва, а саме зло – 

наслідком класових антагонізмів, експлуатації, відчуження людини. 

Тому все те, що прямо чи опосередковано сприяє знищенню 

експлуататорського капіталістичного суспільства й побудові безкласового 

суспільства, для якого характерна суспільна форма власності, тобто 

комунізму, є добром. «Мораль істинно людська, яка стоїть понад 

класовими суперечностями і всілякими спогадами про них, – 

стверджував Ф. Енгельс, – стане можливою лише на такому ступені 

розвитку суспільства, коли не тільки буде знищено протилежність класів, 

але загладиться і слід її в практичному житті». Марксисти вважали 

добром навіть агресію держави, у якій установлено комуністичний 

режим, проти світової спільноти: «Пролетарський інтернаціоналізм, – 

вважав В. Ульянов, – вимагає, по-перше, підпорядкування інтересів 

пролетарської боротьби в одній країні інтересам цієї боротьби у 

всесвітньому масштабі; по-друге, вимагає здатності й готовності з боку 

нації, яка перемагає над буржуазією, іти на найбільші національні 

жертви заради повалення міжнародного капіталу» [11]. 

Мораль, згідно з марксизмом, має класовий характер: «А оскільки 

суспільство досі розвивалося в класових протилежностях, – доводив 

Ф. Енгельс, – то мораль завжди була класовою мораллю: вона або 

виправдовувала панування та інтереси панівного класу, або ж, коли 

пригноблений клас ставав досить сильним, виражала його обурення 

проти цього панування і представляла інтереси майбутності пригноб-

лених». З огляду на те, що мораль, на думку марксистів, є наслідком 

економічних відносин, то ці відносини мусять бути в центрі уваги 

цього вчення, оскільки «... люди, свідомо чи несвідомо, черпають свої 

моральні погляди з практичних відносин, на яких ґрунтується їхнє 
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класове становище, тобто з економічних відносин, у яких відбувається 

виробництво й обмін». Відповідно, кожен клас створює свою систему 

моралі, а в суспільстві може бути стільки моральних систем, скільки 

існує класів. При цьому домінує мораль панівного класу. 

Заперечуючи всезагальний характер моралі, марксисти ототожнювали 

всезагальну мораль із пролетарською. Відповідаючи, наприклад, на 

питання, яка з класових моралей є істинною, Ф. Енгельс стверджував, 

що жодна не може претендувати на досконалість. Однак найбільше 

елементів, що обіцяють їй довговічне існування, має мораль, яка виступає 

за повалення капіталістичного ладу, отже, мораль пролетарська. Клас, 

який здійснює революцію, – уже саме через те, що він протистоїть 

іншому класові, – від самого початку виступає не як клас, а як 

представник усього суспільства [9]. 

Ігнорування всезагального характеру моралі, заклики до експропріації 

приватної власності, ізоляції від суспільства, а то й до фізичного 

знищення тих, хто не віддає добровільно свою власність, принизлива 

характеристика селян як таких, що мають дві душі: душу трудящого 

й душу власника, презирливе ставлення до інтелігенції («гнила 

інтелігенція») зближують марксизм (марксизм-ленінізм) з антигуманними 

ідеологіями. 

Марксисти надавали класового характеру категоріям «благо», 

«добро», «справедливість», «совість». Гостро критикуючи релятивізм 

у сфері гносеології, вони, заперечуючи всезагальний характер моралі, 

постійно ставали на позиції релятивізму, про що свідчать хоча б 

твердження, що будь-яке благо для одних є злом для інших, а будь-яке 

нове звільнення одного класу – новим пригнобленням іншого. Це 

стосується й розуміння за марксистською концепцією добра і зла: 

«Уявлення про добро і зло так сильно змінювалися від народу до 

народу, від століття до століття, що часто суперечили одне одному». Із 

релятивістських позицій аналізували прихильники цього вчення і 

справедливість: «Справедливість греків і римлян вважала справедливим 

рабство, справедливість буржуа 1789 р. вимагала усунення феодалізму, 

оголошеного несправедливим», – зазначав Ф. Енгельс. Об’єктивним 

критерієм оцінювання явищ як справедливих, на його погляд, є думка 

мас: «Якщо моральна свідомість мас оголошує якийсь економічний 

факт несправедливим..., то це доводить, що він пережив себе...». Однак 

історія свідчить, що маси нерідко проголошували найнезрозуміліші 

гасла, що не дає підстав стверджувати про об’єктивність оцінювання 

подій. Відносною вважали марксисти й совість: «У республіканця інша 

совість, ніж у рояліста, у власника – інша, ніж у бідного, у мислячого – 

інша, ніж у того, хто не здатний мислити», – зазначав К. Маркс [11]. 



Політична етика 

 

129 

Звичайно, багато міркувань К. Маркса і Ф. Енгельса не позбавлені рації. 

Проте заклики до революції, експропріації, знищення не узгоджуються 

з духом етики як науки, що прагне гармонізувати стосунки між 

людьми різних рас, націй, релігійних вірувань, соціальних верств. 

Загалом ідея соціалізму чи комунізму як мрія про соціально 

справедливе суспільство дуже приваблива. Однак перетворення цієї мрії 

на ідейно-теоретичну основу глобальних соціальних експериментів 

завжди завершувалося глобальними сплесками насилля і зла. А насильно 

зробити людей щасливими неможливо. 

Теоретики й апологети комуністичної моралі репрезентували її як 

мораль пролетаріату, антипод моралі буржуазної, сукупність моральних 

норм і принципів комуністичної суспільно-економічної формації, 

вищий етап морального розвитку людства. Її джерелом було проголо-

шено соціальне становище робітників, їхню боротьбу за ліквідацію 

приватної власності, експлуатації; головними нормами – класову 

солідарність, інтернаціоналізм, колективізм; критеріями – свідому 

участь трудящих у комуністичному будівництві. Основні принципи 

комуністичної моралі були сформульовані в нав’язуваному в колишньому 

Радянському Союзі (Програма КПРС) моральному кодексі будівника 

комунізму, що, за ствердженнями, фіксував моральні норми, властиві 

людині-творцю комуністичного суспільства. Найвищими вимогами 

комуністичної моралі кодекс декларував відданість справі комунізму, 

патріотизм, соціалістичний інтернаціоналізм, сумлінну працю на благо 

суспільства, усвідомлення громадянського обов’язку, нетерпимість до 

порушень суспільних норм. У міжособистісних взаєминах він орієнтував 

на колективізм, взаємодопомогу, у відносинах між народами – на 

дружбу, братерство, нетерпимість до національної й расової ворожнечі, 

інтернаціональну солідарність трудящих різних країн. Відповідно 

окреслював він і моральні риси будівника комунізму: чесність , 

правдивість, моральну чистоту, взаємоповагу. 

Однак, попри твердження про найвищий вияв гуманізму комуністичної 

моралі, навіть на теоретичному рівні вона сіяла класовий антагонізм, 

національну роз’єднаність, свідчила про намагання підпорядкувати 

свідомість, реальну моральну практику людей класовим політичним 

інтересам, що було прямим посяганням на свободу волі особистості. 

Ще сильніше контрастувала з цими твердженнями реальна практика в 

країнах, яким довелося пережити експерименти, пов’язані зі спробами 

побудови комуністичного суспільства. Намагання вкорінити штучну 

комуністичну мораль спричиняло витіснення традиційної для народів 

моралі, що мало своїм наслідком моральний вакуум і різноманітні 

деформації в моральній сфері. З одного боку, воно пробуджувало 
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соціально-політичну агресивність, з іншого – конформізм [5]. Свідченням 

цього були заохочення доносів на політично неблагодійних осіб, 

дискримінації з політичних міркувань народів, тотальні політичні репресії, 

голодомор тощо. Викривленню піддавалися такі чесноти, як правдивість, 

щирість, мудрість, ініціативність, здатність до творчого, критичного 

мислення, які витіснялися такими моральними вадами, як обмова, брехня, 

зрада тощо. Справжній патріотизм часто проголошувався проявом 

«буржуазного націоналізму», а декларовані інтернаціоналістські процеси 

були ідеологічним прикриттям русифікаторської політики (СРСР), що 

пригнічувало, винищувало культуру народів. 

Значних деформацій зазнало ставлення людини до праці. На рівні 

офіційної пропаганди всіма силами заохочувалася свідома, творча праця, 

прославлялися успішні з цього погляду люди. Однак фабриковані герої 

праці не завжди були такими насправді, що породжувало в багатьох 

людей зневіру в справедливе оцінювання трудових зусиль та їхніх 

результатів. А відчуження людини від власності, «зрівнялівка»  

мали своїм наслідком безгосподарність, виробничу й технологічну 

недисциплінованість, бракоробство, економічну й соціальну апатію, 

орієнтацію на тіньові доходи, соціальне утриманство, потворні ознаки 

яких особливо проявилися в багатьох посттоталітарних державах. 

Ідеологізація вторгалася в усі сфери суспільного й особистого 

життя, породжувала моральний нігілізм, подвійну мораль, якими були 

вражені значні маси людей. А спроби відверто чинити опір такій 

практиці наражалися на переслідування влади. 

Загалом історична практика засвідчила, що комуністична мораль 

виявилася погано сконструйованою, прилакованою ідеологічною схемою, 

яка мала підпорядкувати моральну свідомість і моральну практику людей 

політичним інтересам навіть не класу, а політичної номенклатури. 

Триматися вона могла тільки на страху перед репресіями, а спроби 

утвердити її в суспільному житті завдали непоправної шкоди багатьом 

народам. 

 

 
4.6. Концепція ідеального суспільства та суспільного 

прогресу в теорії соціал-демократії 

 

Ідеї соціальної справедливості відомі в усьому світі з найдавніших 

часів. Однак форм соціалістичного вчення вони набули лише в XІX ст. 

Суспільно-політичний ідеал соціалізму заснований на суспільній власності 

в різноманітних формах, відсутності експлуатації, справедливому розподілі 

матеріальних благ і духовних цінностей залежно від затраченої праці, 
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на соціально забезпеченій свободі особистості. Водночас соціалізм 

нехтує або й зовсім заперечує значення економічної свободи індивідів, 

конкуренції та неоднакової винагороди за працю як запоруки зростання 

матеріального добробуту людини й суспільства. Як альтернативу він 

пропонує нетрудовий перерозподіл доходів, політичне регулювання 

економічних і соціальних процесів, свідоме встановлення державою 

норм і принципів соціальної рівності (нерівності) та справедливості. 

Іншими словами, головний пріоритет у соціалістичній доктрині надається 

державі, а не індивідові, свідомому регулюванню (плануванню), а не 

еволюційним соціальним процесам, політиці, а не економіці [5]. 

Як багатозначне поняття, соціалізм одержав у науці різноманітні 

тлумачення. Найголовнішими серед них вважаються два підходи: із 

позицій марксизму і з погляду соціал-демократії. 

Якість будь-якої ідеології визначається її життєздатністю та 

соціальною ефективністю. Таку якість виявив соціал-демократизм як 

політична ідеологія центристських сил. Вона є пластичною та 

сприйнятливою до найкращих досягнень різнорідної політичної думки. Це 

ідеологія «середнього класу» – єдиного, який об’єднується солідарними 

інтересами; її відрізняє повна відсутність будь-якої претензії на 

теоретичну винятковість. 

Орієнтири соціал-демократії з процесом суспільного прогресу 

доповнювалися новими концепціями, уточнювалися новими реаліями 

життя. Серед них: 

 концепція якості життя; 

 концепція самоврядного соціалізму; 

 концепція економічної демократії [19]. 

Проблема якості життя є складовою, знову ж таки, не лише 

демократичного соціалізму, а й лібералізму. Суть її полягає в спробі 

встановити тісний зв’язок між традиційними матеріальними інтересами й 

новими потребами трудящих (економічний захист, поліпшення умов праці, 

розвиток системи соціального забезпечення та громадського транспорту, 

охорона здоров’я, професійна підготовка, комунальна служба). Якість 

життя трудящих, на думку соціал-демократів, найвища в соціальній 

державі, діяльність якої передусім стосується соціальної сфери. 

У 70–80-х рр. XX ст. соціал-демократичні партії Франції, Італії, 

Бельгії сформулювали у своїх програмних документах концепцію 

самоврядного соціалізму. Такий соціалізм передбачає залучення всіх 

громадян суспільства до процесу опрацювання й винесення рішень, 

управління різними сферами життєдіяльності суспільства. Він активізує 

маси громадян, членів професійних спілок, громадських організацій, 

місцевого самоврядування. Ці організації виступають як політичні партії. 
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Розширюється автономія різних спілок, товариств як у виробничій, так 

і в невиробничій сферах. На всіх рівнях здійснюється виборність в 

органи самоврядування, їхня діяльність перебуває під постійним 

контролем громадськості. Держава, за концепцією соціал-демократів, 

як така не ліквідується, але практично всі її внутрішні функції 

передаються органам самоврядування [3]. 

Концепція самоврядного соціалізму передбачає підпорядкування 

органів місцевого самоврядування органам представницької демократії 

(парламенту). Самоврядний соціалізм передбачає політичну демократію: 

багатопартійність, свободу, діяльності опозиції, можливість перебування 

при владі кількох партій і т. д. Соціал-демократи не визнають жодних 

форм диктатури. Диктатура несумісна з політичною демократією. 

Складовими останньої є права людини, свобода друку, свобода й 

самостійність профспілкового руху, існування правової держави. 

У повоєнний період соціал-демократичні партії Скандинавії та 

Німеччини активно розробляють концепцію економічної (промислової) 

демократії. Економічна демократія розвивається як на мікрорівні через 

безпосередню участь трудящих в управлінні підприємствами (приват-

ними й державними), так і на макрорівні в межах суспільної економіки 

загалом. Останнє передбачає наявність органів соціального партнерства 

(ФРН, Австрія) чи економічного самоврядування (Франція). 

Основним методом проведення соціал-демократичної політики 

є реформа. Соціал-демократи вважають, що реформи – це певне 

коригування соціально-економічної сфери, яка має забезпечити чітке 

та ефективне функціонування суспільства. Кількість здійснених реформ у 

соціальній сфері в напрямі демократизації суспільного життя, на думку 

соціал-демократів, рано чи пізно призведе до демократичного соціалізму. 

Реформування має спиратися на ідеологію та політику соціального 

партнерства – найефективнішої форми боротьби трудящих за свої 

права, яка відбувається не у формі страйків і демонстрацій, а за столом 

переговорів між представниками підприємств і профспілок, у процесі 

укладання контракту, який полягає у взаємних зобов’язаннях цих 

сторін [2]. 

Останніми роками можна спостерігати нові тенденції в розвитку 

теорії та практики соціал-демократії – зрушення праворуч. Нині у своїх 

економічних гаслах соціал-демократи близькі до лібералів. Девізом 

економічної політики соціал-демократів є не перерозподіл доходів, а 

збільшення та ефективність виробництва. 

Прикладом успіхів і здобутків ідейно-політичної платформи соціал-

демократії може слугувати діяльність Соціал-демократичної робітничої 

партії Швеції. Шведський демократичний соціалізм одержав назву 
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функціонального. Суть концепції функціонального соціалізму полягає 

в тому, щоб замість «одномоментного» перетворення приватно-

господарських одиниць на державну власність (насильницькою експро-

пріацією чи поетапною націоналізацією) передбачити тривалий термін 

поступового обмеження прав, повноважень власника. Теоретичною 

основою такого підходу стала теза, уперше висунута шведським соціал-

демократом О. Унденом, згідно з якою власність не є неподільною, а 

навпаки, сутність власності розкривається через різноманітні функції 

діяльності багатьох її суб’єктів. Тобто реформування відносин власності 

може відбуватися без передачі її цілком, а за допомогою перерозподілу 

функцій з утримання, володіння, використання власності. Такий 

перерозподіл зберігає власника номінально, фактично ж він своїми 

правами й доходами ділиться з державою та суспільством. Цей процес 

відбувається в такий спосіб, що остаточне рішення у сфері 

виробництва й розподілу виносить на мікрорівні трудовий колектив, 

на макрорівні – суспільство в цілому. Робітники одержують право 

участі в управлінні виробництвом як співвласники підприємств. 1975 р. 

шведський економіст Р. Мейднер запропонував створення фондів 

трудящих, згодом було прийнято відповідний закон. Метою діяльності 

таких фондів є поступовий, розрахований на тривалий період процес 

викупу трудящими в приватних власників їхніх підприємств. 

Використовувати фонди трудящих можуть спеціальні комісії, у яких є 

представники професійних спілок і держави [2]. 

Переваги таких відносин прихильники цієї концепції вбачають 

передусім у тому, що вони дають змогу без ускладнень здійснити 

процес поступового й раціонального усуспільнення. Для реалізації цієї 

ідеї не потрібно створювати громіздких і незграбних структур, 

зберігається ринкова основа економіки, яка дозволяє їй своєчасно 

реагувати на запити споживачів. Концепція «функціонального соціалізму» 

вплинула на своєрідне розуміння шведськими соціал-демократами 

«змішаної» економіки, оскільки воно істотно відрізняється від уявлень, 

яких дотримуються соціал-демократи інших країн Заходу. Згідно з 

цими уявленнями, «змішана» економіка – це суто механічне об’єднання 

приватної та державної власності, причому що більшим стає  

державний сектор, то нібито більше соціалізму. На думку ж ідеологів 

шведської соціал-демократії, поєднання приватного й суспільного, 

державного в економіці має відбуватися на принципово новій основі. 

Вони стверджують: співвідношення різних економічних секторів може 

змінюватись і з часом перетворити власника на суто номінального 

господаря подібно до того, як повновладного англійського монарха 

заступила англійська королева, яка не має реальної влади. 
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Політологи наголошують, що «шведська модель» соціалізму може 

стати ефективною в країнах, де одержавлення суспільно-політичного 

життя зайшло надто далеко. На відміну від постійних «приватиза-

торських» рецептів прихильників монополії приватної власності, цей 

спосіб деетатизації (роздержавлення) соціальних послуг не знижує, а 

навпаки, може підвищувати рівень життя та участі людей в управлінні. 

А втім, позитивний досвід Швеції має й певні вади, як-от: вірус 

бюрократизації на верхніх поверхах суспільних структур та організацій; 

напруженість державного бюджету; нездатність держави здійснювати 

витрати, що невпинно зростають, для підтримки соціального забезпечення; 

пожвавлення психології соціального споживацтва в певної частини 

суспільства, яка гальмує ефективне використання трудового потенціалу 

країни. Тут доречно пригадати влучний вираз із цього приводу 

німецького християнського демократа Ф. Штрауса, що не можна 

безкінечно перерозподіляти суспільний пиріг, оскільки люди, захопившись 

цією справою, забувають випікати новий, свіжий. Певна криза 

«держави добробуту» спонукала соціал-демократів визнати де-факто 

доцільність розвитку поруч із державним і приватного сектору, політики 

економії державних витрат на соціальні потреби та раціональнішого їх 

використання. Шведські соціал-демократи зараз коригують свою 

політику. 

Прагматична частина соціал-демократії вважає дієвим способом 

лікування хвороб «держави благоденства» значні ін’єкції в економіку з 

боку приватного сектору. Водночас необхідно посилити механізми 

ринкової економіки, знизивши для цього надмірно високі прямі 

податки, причому не тільки на підприємців, а й на значну частину 

населення, аби дати людям можливість витрачати свої кошти на 

власний розсуд. Передбачені заходи здатні сповільнити зростання 

інфляції, яку за дефіциту робочої сили ніяк не можна стримати 

традиційним методом національних тарифних угод. Отже, життя, 

мінлива соціально-економічна ситуація спонукає соціал-демократію до 

конструктивної, творчої діяльності [19]. 

Сучасна міжнародна соціал-демократія визнає демократичний 

соціалізм принципом діяльності й суспільним устроєм майбутнього, 

розглядає реформи як основний засіб перетворень, а політичну 

демократію, що включає багатопартійність, політичний плюралізм, 

забезпечення прав людини та свободу друку, – як необхідні передумови 

утвердження правової держави, основними цінностями якої є свобода, 

рівність, братерство, справедливість, солідарність. Для неї характерні 
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також утвердження екологічних пріоритетів, прихильність до нового 

політичного, економічного порядку, збереження миру на Землі. 

Західна соціал-демократія своєчасно зрозуміла, що включення людини 

в економічний процес не може відбуватися на основі військово-

феодального примусу або на буржуазній ринковій основі. Усвідомивши 

драматизм зазначеної альтернативи, вона обрала курс на проголо-

шення соціально орієнтованого ринкового господарства [3]. А це є 

політикою необхідного компромісу між приватною власністю, свободою 

підприємництва й соціальними гарантіями, які мають позаекономічне 

походження та загальногуманістичні принципи формування їх. Реальна 

політична боротьба навколо цих проблем виключає екстремізм. У 

більшості розвинених країн Заходу соціалістична ідея посіла належне 

місце, що спростовує постановку питання щодо непридатності її чи 

поразки. 

 

 

4.7. Політико-етичне значення теорії ідеального суспільства 

й суспільного прогресу в доктрині анархізму 

 

4.7.1. Ідея ідеального суспільства в теорії анархізму: 

політико-етичний вимір 

 

Анархізм (від грец. άναρχία – безвладдя) тлумачиться як «ідейно-

теоретична та суспільно-політична течія, в основі якої – заперечення 

інституційного, насамперед державного, управління суспільством»; 

«суспільно-політичне вчення, що ставить за мету звільнення особи від 

тиску будь-яких авторитетів і форм економічної, політичної та 

духовної влади». У такому разі анархія – це поняття, за допомогою 

якого позначається стан суспільства, що досягається як результат 

ліквідації державної влади і за якого особистість відчуває себе 

максимально вільною [5]. 

Специфікою анархізму є те, що він охоплює собою напрочуд різні 

бачення ідеального суспільства, і спільне в них те, що вони, по-перше, 

заперечували необхідність існування держави, а по-друге, розбудовуючи 

свої моделі ідеального суспільства, прагнули до кардинальної зміни 

існуючих моральних основ суспільства. 

Коротко, у порівняльному вимірі, розглянемо бачення ідеального 

суспільства основними представниками анархізму. Усі теоретики 

розробляли свої моделі ідеального суспільного ладу з позиції критики 

існуючого. Виходячи з цього, визначено критерії порівняння. 
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Перший критерій: що ставлять мислителі на місце держави? 

Усі вони заперечували її існування, проте не заперечували проти 

подальшого існування людей у суспільстві. 

Із точи зору цього розглянуті теорії можна поділити на: 

 федералістські (тобто суспільне співжиття організовуватиметься 

на основі добровільно укладеного договору між членами); 

 мимовільні (тобто суспільне співжиття організовуватиметься 

відповідно до тих неюридичних законів, які вони, мислителі, вкладають в 

основу людського співжиття – загальне благо, особисте благо тощо). 

Відповідно до цього федералістськими є 

вчення П. Прудона, М. Бакуніна, П. Кропоткіна, 

В. Тукера, Е. Малатести та М. Букчина, а 

мимовільними – В. Годвіна, М. Штірнера і 

Л. Толстого. 

Другий критерій – місце права в ідеальному 

суспільному ладі, де право – це система 

принципів і сукупність установлюваних і таких, 

що охороняються, правил поведінки (норм), які 

регулюють відносини людей у суспільстві. Із цієї 

точки зору анархізм поділяється на: 

 теорії, що заперечують можливість існування права в новому, 

ідеальному, суспільному ладі (В. Годвін, М. Штірнер, Л. Толстой); 

 теорії, що визнають таку можливість (П. Прудон, М. Бакунін, 

П. Кропоткін, В. Тукер, Е. Малатеста та М. Букчин). 

Третій критерій – характер власності в ідеальному суспільному 

ладі, де власність є юридичним взаємовідношенням, у силу якого в 

певному суспільстві одна особа володіє відомою річчю в останній 

інстанції. Одні мислителі заперечують (В. Годвін, П. Прудон, М. Штірнер, 

Л. Толстой), інші визнають її, проте з певними відмінностями, віддаючи 

перевагу тій або іншій формі власності. Із цієї точки зору поділ теорій 

такий: 

 індивідуалістичні – визнання існування 

особистої власності поряд із суспільною, і на всі 

речі (В. Тукер); 

 колективістські – тільки предмети вжитку 

можуть перебувати як у приватній, так і в 

суспільній власності, тоді як засоби виробництва 

мають бути віддані виключно в суспільну 

власність (М. Бакунін, М. Букчин); 

П. Кропоткін 

(1842–1921 рр.) 

М. Бакунін 

(1814–1876 рр.) 
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 комуністичні – визнається тільки одна суспільна власність 

на всі речі без винятку (П. Кропоткін, Е. Малатеста). 

І, нарешті, четвертий критерій – спосіб переходу від існуючого 

суспільного ладу до нового, ідеального. Згідно з ним, теорії є: 

 реформістські − вважають можливими 

своє здійснення без порушення права, що діє; 

вони прагнуть перейти до ідеального суспільства 

лише за допомогою юридичних норм старого 

порядку (В. Годвін, П. Прудон, М. Букчин); 

 революційні − пропонують реалізацію 

через порушення існуючого права; вони прагнуть 

перейти до ідеального суспільства шляхом  

порушення юридичних норм старого порядку. Зі 

свого боку, революційні теорії поділяються на 

ненасильницькі (В. Тукер, Л. Толстой) та насильницькі (М. Штірнер, 

М. Бакунін, П. Кропоткін, Е. Малатеста) [12]. 

Оскільки анархізм виступає проти держаної організації суспільства, 

яка має примусовий, насильницький характер, та абсолютизує поняття 

свободи (перш за все свободи особистості), то його теоретики під час 

розробки певної моделі суспільного ладу приділяють велику увагу 

необхідності внутрішньої перебудови особистості, необхідності 

подолати несвідомість, байдужість народних мас до вирішення власної 

долі, до покращення свого життя за рахунок власних сил, самостійно, 

не сподіваючись на допомогу влади – усе це ми зараз називаємо не 

інакше, як розбудовою громадянського суспільства (рис. 5). 

За теорією Л. Толстого, наприклад, потрібне 

перетворення суспільного устрою має здійснитися 

так: по-перше, люди, що пізнали істину, повинні 

переконати якомога більшу кількість інших людей у 

тому, наскільки необхідним є перетворення. «Для 

того, щоб змінився осоружний свідомості людей 

порядок життя та замінився відповідним їй 

[свідомості], потрібно, щоб віджила громадська 

думка замінилася живою, новою». По-друге, 

шляхом відмови в підкоренні державі будуть 

знищені право, держава і власність та встановлений новий порядок 

речей. «Християнин звільняється від будь-якої людської влади тим, що 

визнає для свого життя і життя інших божественний закон любові, 

вкладений в душу кожної людини і приведений до свідомості 

Христом, єдиним керівником життя свого та інших людей» [5]. 

 

П. Прудон 

(1809–1865 рр.) 

Л. Толстой 

(1828–1910 рр.) 
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Рис. 5. Варіанти ідеального суспільства в різних ідеологічних течіях 

 

Будучи одним із провідних теоретиків 

екоанархізму, М. Букчин значну увагу приділяв 

екологічним проблемам. Розглядаючи їх сучасний 

стан, він наголошує на тому, що «головна 

трагедія нашого часу полягає в тому, що ми не 

дивимося більше на техніку з етичної точки 

зору». Тому доходить висновку, що в майбутньому М. Букчин 

(1921–2006 рр.) 
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необхідно досягти такого стану, щоб «ніхто не мав права розробляти 

й використовувати технологічне устаткування, яке завдає шкоди 

здоров’ю людини та планети». Узагалі проблема етики, внутрішньої 

трансформації людини є дуже важливою для М. Букчина в плані 

реалізації запропонованої ним моделі. Люди повинні перестати бути 

лише «безформним електоратом», а виховати в собі справжню 

громадянську позицію, зацікавленість у подальшому прогресивному 

розвиткові людства. Проте мислитель зазначає, що не варто 

сподіватися на те, що перехід від старого капіталістичного та 

екологічно небезпечного до екологічного комунітарного суспільства 

буде миттєвим. Це складана еволюція. Зрештою, не варто забувати й 

про те, що моделювання ідеальних типів (а саме в такому ракурсі 

можна розглядати численні спроби анархістів описати ідеальний 

суспільний лад) є неодмінною передумовою прогресивного розвитку 

суспільства в цілому. Оскільки важко собі уявити те суспільство, яке 

не знає, куди йому йти далі у своєму розвитку. Таким орієнтиром і є 

думки про ідеальний суспільний лад. На початку свого створення такі 

ідеї можуть сприйматися іншими як нісенітниця, проте згодом їхні ідеї 

набувають актуальності, їх відкривають знову. Так, наприклад, першу 

книгу П. Прудона дозволили надрукувати лише як приклад публічного 

божевілля, подібна доля спіткала й першу працю М. Штірнера. Проте 

нині ми можемо з повною серйозністю аналізувати їхні твори, 

шукаючи в думках мислителів минулого відповіді на питання, які 

перед нами ставить теперішнє та майбутнє [12]. 

Цікаво також те, що Е. Малатеста, італійський теоретик і практик 

анархізму, під час розробки моделі ідеального суспільного ладу 

торкається проблеми сім’ї, та, так би мовити, гендерного питання. Він 

наголошує на рівності в правах обох статей, зазначає, що сім’я як 

економічний фактор втратить своє значення разом зі знищенням 

приватної власності [12]. Мислитель пропонував надати всім можливість 

матеріально забезпеченого й незалежного життя, забезпечити жінці 

повну свободу мати себе у своєму розпорядженні, знищити релігійні та 

інші забобони, які часто слугують як для чоловіків, так і для жінок 

джерелом різного роду негідних компромісів. Тоді лише стосунки 

чоловіків і жінок регулюватимуться виключно взаємною схильністю; 

а чи буде це екзальтована романтична любов на все життя, або 

швидкоплинне плотське захоплення − це питання особистого  

темпераменту. 
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Висновки 

 

 

 Співвідношення моралі й суспільного прогресу як джерела й 

умови еволюції моралі дозволило виявити, як суспільний прогрес 

впливає на мораль. Є дві тенденції розвитку моральних норм: заміна 

загальнозначущих норм галузевими, професійними тощо, з одного 

боку, і пошук нових загальнозначущих правил на основі сучасного 

пізнання сутності людини (її фізіологічних і психологічних особли-

востей, суспільної природи, еталонів гармонійного розвитку людини) – 

з іншого. 

 Це свідчить, що суспільний прогрес супроводжується не тільки 

занепадом моральних норм, але також і появою нових, більш сучасних 

норм моралі. 

 Консерватизм – визначення ідейно-політичних, ідеологічних і 

культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємності в 

соціальному та культурному житті. 

 Для етики консерватизму характерні прихильність до існуючих 

та усталених соціальних систем і норм, «скептичне» сприйняття ідей 

рівності людей, неприйняття революцій та радикальних реформ, 

обстоювання еволюційного органічного, максимально повільного 

розвитку. 

 Лібералізм у своїй основі є егалітарним рухом, у ньому ідея 

свободи невідривна від ідеї фундаментальної рівності людей. Це 

зближує його з поняттям демократії. На цій єдності і ґрунтується 

сучасна представницька демократія, яку часто називають ліберальною 

демократією для розрізнення між нею та давньогрецькими зразками 

прямого народовладдя, а також між нею та тоталітарними квазі-

демократіями. 

 У ліберальній етичній традиції стверджується, що автономія 

індивіда є основною цінністю, без інституційного закріплення правового 

забезпечення якої неможливе встановлення правової держави. 

 Основоположником марксистської етики є К. Маркс. Це вчення 

проголошує основою суспільства певний базис (сукупність виробничих 

відносин, економічна структура суспільства), а мораль відносить до 

надбудови, ідеологічних відносин. 

 Представники марксизму суспільний прогрес пов’язували з 

розвитком базису, «економічного скелету» суспільства, відповідно до 

якого розвиватиметься й мораль. Із погляду марксизму, традиційна 

етика конструювала штучні моральні ідеали та норми належних 

стосунків між людьми, що мало доповнити неповноцінність відносин і 
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завдяки цьому створити видимість благополуччя. Він ставив за мету 

вдосконалити суспільство і в такий спосіб гармонізувати в ньому 

реальні моральні стосунки. 

 Анархізм охоплює різні бачення ідеального суспільства, і 

спільне в них те, що вони, по-перше, заперечували необхідність 

існування держави, а по-друге, розбудовуючи свої моделі ідеального 

суспільства, прагнули до кардинальної зміни існуючих моральних 

основ суспільства. 

 Теоретики анархізму під час розробки певної моделі  

суспільного ладу приділяють велику увагу необхідності внутрішньої 

перебудови особистості, необхідності подолати несвідомість, байдужість 

народних мас до вирішення власної долі, до покращення свого життя 

за рахунок своїх сил, самостійно, не сподіваючись на допомогу влади – 

усе це ми зараз називаємо не інакше, як розбудовою громадянського 

суспільства. 
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