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Лекція 5. Антиномія свободи, рівності й соціальної 

справедливості в політиці 

 

 

Мета: дослідити сутність понять «свобода», «рівність», «соціальна 

справедливість» та їхнє місце в політиці. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 розглянути поняття «справедливість», навести різні варіанти 

визначення; 

 визначити та проаналізувати поняття «соціальна справедливість»; 

 визначити та проаналізувати поняття «соціальна політика» в 

контексті соціальної справедливості; 

 розглянути принципи соціальної справедливості. 

 

 

 
5.1. Поняття «справедливість»: 

діалектика визначення та розуміння 

 

Справедливість – загальне співвідношення цінностей, благ між 

собою та конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок 

людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини, 

її невід’ємні права. 

Категорія справедливості передбачає не просто оцінку того чи 

іншого єдиного явища (добро це чи зло тощо), а співвідношення 

кількох (двох або більше) моментів, між якими й належить установити 

етичну відповідність; так, справедливо, щоб гідному вчинкові відпо-

відала заслужена винагорода, злочину – кара, правам – обов’язки й т. п. 

Щодо міжлюдських стосунків і суспільного життя загалом справед-

ливість вимагає етично обґрунтованого розподілу благ між людьми 

(хоча конкретні засади такого обґрунтування в різні часи і в різних 

культурах, звісно, виявляються різними) – так в етику вводиться 

уявлення про суспільство як певного роду системний об’єкт [14]. 

На зазначений зміст поняття про справедливість вказує і його 

походження. Так, із давньогрецької слово «справедливість» означало 

«звичай», «спосіб життя», у подальшому ж набуло значення правиль-

ного, належного звичаю. Подібно з латинської воно означає «власне 

право», «закон». У руслі цієї мовної традиції і з’являються перші 
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спроби сутнісного осмислення справедливості, які ми знаходимо в 

працях Демокрита, софістів, Сократа та інших античних філософів. 

Своєрідним філософським узагальненням цих спроб можна вважати 

концепцію Платона, який надав справедливості значення завершальної 

з-поміж чотирьох основних «полісних доброчесностей» – такої, що 

тільки й дає усім іншим доброчесностям (тобто розсудливості, 

мужності й мудрості) «силу вкорінюватися в людині». При цьому в 

соціальному плані справедливість, за Платоном, постає як такий 

ідеальний устрій суспільства, коли кожен із суспільних станів (тобто 

правителі, воїни, ремісники) сумлінно виконує свої обов’язки й не 

втручається у справи інших [23]. 

Як належний стан речей у суспільстві, державі й світі, справед-

ливість витлумачується й мислителями Давнього Сходу, зокрема 

китайськими мудрецями Мо-Дзи, Мен-Цзи та ін. При цьому наголос 

поступово переноситься з розпізнання божественної справедливості й 

шанобливого наслідування їй на власні зусилля людей, які мають у 

дусі справедливості розв’язувати проблеми суспільного устрою та 

міжлюдських стосунків. 

Але повернімося до Греції. Глибоке осмислення категорії справед-

ливості, що надалі стає надбанням світової етичної думки, дає, як і в 

багатьох інших випадках, «хрещений батько» європейської етики 

Аристотель. Зокрема, у нього вперше проведено ґрунтовний поділ 

справедливості як відплати, зрівняльної та пропорційно-розподільчої 

справедливості. Аристотелем же простежено важливі взаємозв’язки 

власне етичних і правових, політичних, а також соціально-еконо-

мічних аспектів справедливості [2]. 

Щодо розрізнення відплати, зрівнювання й розподілу як засад 

справедливості, то воно має глибокі історичні підстави. Першою 

формою справедливості, яку ми знаходимо в історії людського 

суспільства, була якраз справедливість відплати, або ретрибутивна 

справедливість, що передбачала таке покарання за порушення норм 

первісної моральності, яке цілком відповідало б самому цьому 

порушенню. Порушникові, інакше кажучи, належало відплачувати 

його ж монетою, і тривалі тисячоліття ключовим принципом людської 

справедливості залишалося правило таліону (від латин. помста): «Око 

за око, життя за життя!» Найяскравішим утіленням цього принципу 

став відомий звичай кровної помсти, що мав універсальне поширення 

на стадії родового розвитку людства. 
Коли ж, нарешті, зазначений принцип, як і вся «відплатна» 

концепція справедливості, почав поступово здавати свої позиції під 
тиском морально-правового устрою ранніх держав, то сталося так 
насамперед не тому, що таліон примножував жорстокість чи 
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принижував гідність людини, і не тому, що протидія злу засобами 
такого ж зла фактично робить людину співучасником його поширення 
у світі. Головне на той історичний момент полягало в тому, що за умов 
утвердження нового суспільного ладу, котрий долав родову 
обмеженість, «відплатна» справедливість жодним чином не могла 
забезпечити впорядкованість і законовідповідність суспільного життя, 
навпаки, сіяла жах і ворожнечу, вела, по суті, до хаосу. Тому 
незалежно від свого географічного положення, етнічної, культурної 
специфіки тощо, держава на певному етапі розвитку мала вступити в 
боротьбу з цим первісним варіантом справедливості, щоб звільнити 
місце для більш цивілізованих її форм [11]. 

Важливою рисою категорії справедливості є, як ми бачимо, те, що її 
власне етичний зміст надзвичайно тісно пов’язаний із проблематикою 
економічною, політичною, правовою. Можна сказати, що «вектор» 
справедливості з ідейних і моральних висот спрямований безпосередньо в 
конкретику реального суспільного життя, адже ті цінності, про етично 
обґрунтований розподіл яких ідеться, є значною мірою цінностями 
цілком матеріальними, або ж такими, що мають пряме відношення до 
життя людини, її основних прав і свобод, соціального статусу, влади й 
відповідальності тощо. 

І хоч яким би істотним для людської моральності загалом не було 
завдання реалізації об’єктивно належного, усе ж воно не вичерпує всієї 
моральної проблематики. Поряд із категоріями обов’язку, відпо-
відальності, справедливості мораль утілюється в таких проблемних 
поняттях, які стимулюють суб’єктивний душевний пошук людей, 
виключаючи саму можливість заздалегідь підготовлених відповідей, 
загальнообов’язкових імперативів і схем [16]. 

Про справедливість розмірковували ще давньогрецькі філософи. 
Так, за словами Демокрита, тільки ті люди любі богам, для яких 
ненависна несправедливість. Багато уваги приділяли проблемі  
справедливості Аристотель, Платон, який несправедливість вважав 
найбільшим злом, що тільки може містити в собі душа, а справед-
ливість – найбільшим благом, ціннішим за золото предметом. 

Категорія «справедливість» є однією з провідних у працях 
англійських філософів Дж. Локка, Г. Спенсера, російського мислителя 
П. Кропоткіна, у дослідженнях з етики Нового часу, коли почався 
розвиток буржуазних демократій і постала необхідність обґрунтування 
ідеї правової держави. Намагалися її осмислити й історики, юристи, 
політики, педагоги, письменники. 

У буденній свідомості справедливість розуміють як щось само 
собою зрозуміле. Проте під час спроб потрактувати це поняття 
виникали певні труднощі. Основна з них полягає в конкретно-
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історичному характері справедливості, на що 
звертав увагу Д. Юм, який розглядав справед-
ливість як штучну чесноту, на відміну від інших, 
природних. Без сумніву, ігнорувати конкретно-
історичний характер справедливості невиправдано 
(наприклад, розуміння справедливості в буржуаз-
ному суспільстві суттєво відрізняється від 
уявлень про справедливість в епоху феодалізму). 
Проте абсолютизація конкретно-історичного 
мінливого характеру справедливості є прямим 
шляхом до релятивізму, нігілізму [14]. 

Знання суті й принципів справедливості може істотно вплинути на 
моральні уявлення людини. Традиційно справедливістю вважають 
порядок співжиття людей, який відповідає гуманістичним уявленням 
про природу та сутність людини, її невід’ємні права, про гармонійне 
узгодження потреб та інтересів особистості, суспільства й людства. На 
відміну від понять «благо» (усе, що має для людини позитивне 
значення) й «антиблаго», зокрема «добро» і «зло», за допомогою  
яких оцінюють окремі явища, узяті самі по собі, справедливість 
характеризує співвідношення двох чи більше явищ із точки зору благ 
та антиблаг між людьми. Вона передбачає відповідність між 
практичною роллю різних індивідів у житті суспільства та їхнім 
становищем, між їхнім правами й обов’язками, їхньою діяльністю й 
винагородою, реальними заслугами та їх громадським визнанням, між 
злочином і покаранням. Справедливість потребує еквівалентного 
обміну діяльністю та її результатами. Вона одночасно визначає 
відносини між людьми з приводу їхніх взаємних обов’язків і з приводу 

розподілу створених спільними зусиллями 
матеріальних і духовних благ [16]. 

Проблема справедливості в її моральному 
сенсі виникає тоді, коли індивід замислюється, 
чи повинен він дотримуватися вимог моралі в 
умовах, коли інші люди часто нехтують ними, і 
наскільки це справедливо. 

Справедливість загалом має об’єктивний 
характер. Якщо заохочення чи покарання застосо-
вують свавільно, то про справедливість у цьому 
випадку не може бути й мови. Справедливість 
як самостійна владна сила діє відповідно до 
характеру вчинку, абстрагуючись від будь-яких 
особистісних симпатій та антипатій. Тому богиню 
правосуддя Феміду зображують в образі жінки, 

Д. Юм 

(1711–1776 рр.) 

Богиня правосуддя 

Феміда 
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очі якої зав’язані, а в руках – ваги (терези). Феміда зважує добро і зло 
наосліп, прагнучи, щоб ніяка пристрасть не схитнула чаші терезів. 
Проте є в справедливості й момент умовного, що помітили прибічники 
доктрини суспільного договору. Одним із наслідків умовності 
справедливості вважають вимогу послідовності й несуперечливості 
в діяльності й поведінці людини, яка іноді ставиться вище від 
об’єктивності. Наприклад, строго об’єктивне оцінювання відповіді 
одного студента може бути розцінене як несправедливе, якщо до 
інших студентів підхід був значно ліберальніший [14]. 

Сфера застосування поняття «справедливість» безмежна, вона 

охоплює політичні та економічні системи, закони, соціальні інститути, 

міждержавні відносини, оцінки, судження, установки, рішення, учинки, 

життєві позиції людей і навіть розподіл везіння та невдач. 

У класовому суспільстві «справедливість» є поняттям не лише 

моральної, а й політичної та правової свідомості, оскільки розподіл благ 

та антиблаг належить до компетенції держави. Водночас політичні 

рішення й закони, навіть будучи правомірними, піддаються моральному 

оцінюванню, яке не завжди збігається з чинними політичними й 

правовими нормами. На цій підставі громадська думка вирішує, 

заслуговує політичний та економічний режими збереження, чи їх слід 

замінити як негуманні, такі, що принижують гідність громадян [17]. 

Категорію «справедливість» застосовують і щодо людей. Справедли-

вими вважають тих, хто дотримується правових і моральних норм, 

даного слова, виконує свої обов’язки, відповідає добром на добро, 

несправедливими – тих, хто чинить свавілля, порушує права людей, не 

пам’ятає зробленого ними добра тощо. 

Спочатку розуміння справедливості полягало у визнанні незапереч-

ності норм первісного суспільства. Бути справедливим означало 

дотримуватися загальноприйнятого порядку. Отже, справедливість 

ототожнювалася тоді з владою звичаю. 

З огляду на мотиваційні спонуки, розрізняють два типи справед-

ливості (рис. 6): 

 відплатна справедливість – вимагає відповідності покарання 

людини вчиненому нею злочину. Це зафіксовано у висловлюванні: 

«Життя за життя, око за око, зуб за зуб» (правило таліону, згідно з 

яким помста за кривду не повинна перевищувати завданої шкоди). 

Головною її формою був інститут родової помсти; 

 розподільча справедливість – передбачає однаковий розподіл 

благ і відповідальності кожному члену спільноти або пропорційний до 

його дій, значущості тощо. З урахуванням цього виокремлюють 

зрівняльну й пропорційно-розподільчу справедливість. Згідно з 
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вимогами зрівняльної справедливості, усі індивіди роду, племені 

одержували рівну частину добутого спільними зусиллями на полюванні 

або зібраного в лісі чи полі. Це було необхідною умовою виживання 

людей за дефіциту засобів існування. Елементи зрівняльної справед-

ливості простежуються в усі історичні епохи. Однозначно оцінити її 

роль важко, оскільки в ній поєднуються як позитивний, так і 

негативний смисли. Розуміння справедливості як рівності стало її 

стійким моральним образом, своєрідним архетипом, що глибоко 

вкорінився в суспільній свідомості. На сучасному етапі це 

проявляється у схильності до «зрівнялівки», у негативному ставленні 

до заможних людей незалежно від того, як вони здобули свої блага. 

Нерідко це супроводжується заздрістю. Особливо часто до принципу 

рівності вдаються політики, що прагнуть влади. Правда, здобувши її, 

вони, як правило, відмовляються від нього [11]. 

Із виникненням класів і держави з’являються писані закони, право, 

які претендують на статус справжньої справедливості. Це спричинило 

заміну зрівняльної справедливості на пропорційно-розподільчу 

(диференційований рівень відповідальності під час виконання різних 

робіт і диференційований розподіл благ), яка стала могутньою 

рушійною силою прогресу суспільства. Що правда, у цьому 

суспільстві панівні класи мають змогу чинити несправедливість, 

відбирати результати праці у трудящих, вдаючись до економічних і 

позаекономічних (силових) засобів. Уся історія класового суспільства 

є історією боротьби знедолених верств за справедливість. Унаслідок 

цієї боротьби держава поступово перетворювалася з «машини для 

пригнічення одного класу іншим» (вислів російського мислителя, 

політичного діяча В. Ульянова) на політичну організацію, що прагне 

узгодити інтереси різних соціальних і національних верств суспільства. 

Істотний внесок у цей процес зробила буржуазія, зруйнувавши 

феодальний лад і поставивши на його місце свободу приватної 

власності, правову незалежність і політичну рівність людей [17]. 

Розуміння справедливості як рівності знову відроджується. 
Однак ідеться вже про економічну чи соціальну рівність, передусім  

як рівність прав. Юридичні уявлення про справедливість стають 

домінантними. 
Проблема справедливості актуальна і в сучасному суспільстві. 

Адже одні люди розкошують, а інші – бідують, щосекунди у світі 
хтось помирає від недоїдання чи відсутності ліків. В умовах розгулу 
тероризму ніхто не почувається безпечно навіть у найдемократич-
ніших країнах. Особливо актуальна ця проблема в пострадянських 
державах, зокрема і в Україні. Неабиякої гостроти набула вона в 
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соціальному аспекті, оскільки принцип соціалізму – «від кожного – за 
здібностями, кожному – за працею» – так і не був реалізований. Крім 
того, негативно впливають на цей процес криза у вітчизняній 
економіці, корупція, криміналізація суспільства. 
 
 

5.2. Дефініція понять «соціальна справедливість» 

та «соціальна політика» 

 
У пізнанні соціальних інтересів, їх узгодженні, упередженні й 

розв’язанні конфліктів між ними полягає призначення політики, 
насамперед соціальної. У науковій літературі та політичній практиці 
основне призначення соціальної політики держави  традиційно 
зводиться до задоволення багатоманітних інтересів і потреб громадян 
у сфері праці, освіти, культури, охорони здоров’я, забезпечення  
житлом, відпочинку тощо. 

Насправді ж головне призначення соціальної політики має бути 
іншим: її слід розглядати як найважливіший засіб соціальної 

інтеграції – узгодження інтересів різних спільностей людей, розв’язання 
соціальних суперечностей, забезпечення цілісності суспільства. 

Соціальна політика – це один із видів політики, спрямований 
на інтеграцію інтересів соціальних спільностей людей, розв’язання 
соціальних суперечностей для забезпечення єдності, цілісності 
суспільства [28]. 

Причому це не просто один із видів політики, а найважливіший 
її вид, бо саме соціальна політика забезпечує виконання основного 
призначення політики взагалі, яким є не боротьба за владу та 
її використання, а управління суспільством на основі узгодження 
соціальних інтересів. 

Залежно від об’єктів соціальної політики виокремлюються ті 

чи інші її різновиди: 

 політика соціального партнерства; 

 етнічна; 

 демографічна; 

 молодіжна; 

 пенсійна; 

 регіональна. 
Відповідно, визначаються завдання соціальної політики. Головною 

ж проблемою соціальної політики є забезпечення в суспільстві 

соціальної справедливості. 
Соціальна справедливість – це ступінь досягнення в суспільстві 

соціальної рівності і свободи [17]. 
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Соціальна рівність і свобода пов’язані так, що чим більше в 

суспільстві свободи, тим менше в ньому соціальної рівності, і навпаки. 

Реалізація неоднакових розумових і фізичних здібностей людей 

обов’язково призводить до соціальної нерівності, поглиблення 

якої створює напруженість у суспільстві, породжує конфлікти. Тому  

суспільство об’єктивно зацікавлене в обмеженні соціальної нерівності, 

створенні перешкод для її зростання. Однак обмеження соціальної 

нерівності призводить до обмеження свободи, створення перешкод для 

реалізації неоднакових здібностей людей, що гальмує суспільний, 

насамперед економічний розвиток. 

Так, утілення в життя класичної ліберальної моделі суспільного 

розвитку, яка ґрунтується на абсолютизації індивідуальної свободи і 

формально-правовому розумінні рівності, призводило до різкого 

розшарування суспільства, загострення соціальних суперечностей і 

виникнення соціально-політичних конфліктів. Водночас абсолютизація 

соціальної рівності в ході реалізації соціалістичної моделі суспільного 

розвитку призводила до обмеження індивідуальної свободи людей, 

зрівнялівки, втрати стимулів до високопродуктивної праці, соціального 

споживацтва, що гальмувало економічний розвиток [15]. 

Завдання, отже, полягає в тому, щоб для кожного конкретного 

суспільства знайти оптимальне поєднання (міру) соціальної рівності і 

свободи. Для цього потрібно врахувати особливості історичного 

розвитку суспільства, конкретного етапу, на якому воно знаходиться, 

суспільної свідомості тощо. У протилежному разі здійснювана 

державою політика сприйматиметься як несправедлива і не знайде 

підтримки більшості суспільства. Цим, зокрема, пояснюється неприйняття 

ліберальної моделі ринкової економіки з її абсолютизацією індивіду-

альної свободи та ігноруванням соціальної рівності більшістю 

населення колишніх соціалістичних країн, вихованою на ідеях  

соціальної рівності. 

Якщо розглядати соціальну справедливість із позиції рівності 

доходів, то ринок не має нічого спільного з нею. Адже перехід до 

ринку, як відомо, спричиняє суттєві зміни в способі життя кожної 

людини, несе з собою диференціацію в доходах. Значить, проблема 

взаємозв’язку ринку й соціальної справедливості тоді взагалі знімається? 

Мабуть, ні. 

У найширшому розумінні справедливість означає наявність 

необхідних умов для нормального цивілізованого розвитку економіки, 

забезпечення її демократичного характеру, реалізації прав і свобод 

людини. 

Класичне визначення суті та атрибутів справедливості дав  

К. Поппер. Під справедливістю він мав на увазі: 
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 рівний розподіл тягаря громадянства, тобто тих обмежень 

свободи, які необхідні для суспільного життя; 

 рівність громадян перед законом, звісно тоді, коли закони не 

підтримують і не засуджують окремих громадян, груп чи класів; 

 безсторонність громадянства; 

 рівне користування перевагами (а не лише обмеженнями), які 

держава може запропонувати громадянам [24]. 

Проблема справедливості, особливо її взаємозв’язок зі свободою, 

історично була в центрі політичної боротьби в суспільстві. Причому 

вимога свободи переважно вважалась буржуазною ідеєю, а соціальної 

справедливості – традиційно реалістичною. Проте сам хід суспільного 

розвитку в сучасних умовах ставить питання про поєднання ідеалів 

свободи та справедливості. Як свобода, так і справедливість завжди 

були палкими бажаннями людини. Наприкінці ХХ ст. стало однозначно 

зрозуміло, що розвиток демократії можливий тільки на основі 

становлення більш рівноправного і справедливого суспільства. Поза 

справедливістю немає і не може бути свободи особи та людської 

гідності, стабільного суспільства і прогресивного соціально-еконо-

мічного розвитку. Справедливість слугує прямим регулятором діяльності 

людини в кожній ситуації. 

Економісти і соціологи не мають єдиної думки про те, що розуміти 

під соціальною справедливістю, як кваліфікувати її. Найчастіше 

соціальна справедливість розуміється як прояв справедливості у сфері 

розподілу багатств, благ і доходів між членами суспільства. Як 

правило, виділяються чотири основні підходи до проблеми соціальної 

справедливості з точки зору розподілу благ (рис. 6) [22]: 

 «егалітарний» – усі члени суспільства отримують однакові 

блага, тобто має місце рівний розподіл благ між індивідами; 

 «утилітарний» – товари й послуги розподіляються так, щоб 

максимізувати загальну користь усіх членів суспільства, тобто дається 

більше благ тому, хто зуміє зазнати більшої насолоди від них; 

звичайно, якщо всі члени суспільства були б однакові, то утилітарна й 

егалітарна позиції співпадали б; 

 «роулзіанський» (на основі концепції Дж. Роулза) – максимізу-

ється корисність найбільш забезпечених осіб, що досягається за 

рахунок підвищення продуктивності й ефективності праці високо-

оплачуваних робітників; у результаті створюються умови для більшого 

перерозподілу коштів на користь найбідніших членів суспільства; 

 «ринковий» – справедливість установлюється ринком: результати 

конкурентних ринкових процесів справедливі тому, що вони 
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винагороджують тих, хто більш здібний і працьовитий; справедливою 

є така величина доходу, яка відповідає ефекту від вкладення праці й 

капіталу у виробництво, що визначено на основі ринкових критеріїв. 

Поняття «соціальна справедливість» правомірно розглядати як 

важливу соціоекономічну цінність суспільства, без якої неможливо 

забезпечити ефективний економічний розвиток. Ідея відповідальності, 

адекватності, еквівалентності величини доходу витратам праці 

й капіталу становить основний зміст соціальної справедливості 

(чи несправедливості). Економічна діяльність людини, її результати, їх 

суспільна оцінка на ринку – ось основа соціальної справедливості 

(а зовсім не альтруїстична благодійність і абстрактний рівноправний 

розподіл), тобто хто ефективніше працює та діє на ринку, той, 

відповідно, і більше отримує доходів [17]. 

Соціальна справедливість відображає оцінку реально існуючої 

системи розподілу й формування доходів, її становлення з опти-

мальними принципами організації сфери розподілу доходів і заробітку. 

Соціальна справедливість передбачає порівняльну, суб’єктивну оцінку 

людьми дійсного («сущого») із точки зору його відповідності повному 

ідеалу («належному»). У цьому зв’язку можна говорити про те, що 

соціальна справедливість визначається системою оцінок і цінностей 

людей, моральними стандартами, тобто соціально-етичними вимогами до 

реально існуючих економічних відносин. Хоча оцінка справедливості 

тих чи інших економічних процесів носить суб’єктивний характер, 

проте вона під час накладання на об’єктивні умови є однією зі 

суттєвих ознак правильності й обґрунтованості економічних рішень і 

заходів [19]. 

Справедливість із точки зору її етичного змісту не піддається 

більш-менш точному економічному визначенню. У цьому плані 

представники класичної ліберальної теорії заперечують саме поняття 

соціальної справедливості, яке передбачає нібито абстрактну досконалу 

модель розподілу. Уявлення про соціальну справедливість є, на їхню 

думку, напіврелігійним забобоном, а її реалізація призводить до 

придушення економічної свободи особи. Соціальна справедливість, 

яка кимось упроваджується і забезпечується, не має нічого спільного з 

природним ходом економічного розвитку, прямо суперечить логіці 

об’єктивних процесів і не може в підсумку вважатись виправданою із 

соціальної точки зору. 

Постановка проблеми справедливості в економічній сфері виправдана 

настільки, наскільки вона є природним наслідком розвитку еконо-

мічних відносин. 
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5.3. Принципи соціальної справедливості 

 

Розвиток цивілізації, нові виклики людству 

потребують постійного оновлення концепції спра-

ведливості як у глобальних вимірах, так і стосовно 

реалій національного буття. Оскільки, як стверджує 

сучасний американський мислитель -соціолог 

Дж. Роулз, «справедливість є головною добро-

чесністю суспільних інститутів подібно до того, як 

істина є головною доброчесністю наукових систем». 

У своїй концепції соціальної справедливості він 

намагається узгодити інтереси індивіда й сус-

пільства, недоторканність, свободу особистості й саморегулювання 

суспільства, його продуктивність, координованість, стійкість. Про 

гуманістичний характер концепції справедливості Дж. Роулза свідчать 

його слова на захист інтересів людини як особистості: «Кожен індивід 

володіє недоторканністю, якою не може знехтувати навіть найблаго-

получніше суспільство. З огляду на це, справедливість відкидає саму 

думку про те, що несвобода одних може бути виправданням 

найбільшого благоденствування більшості людей. Із цього випливає, 

що вона не припускає також і думки про те, що принесення в жертву 

частини людей може компенсуватися більшим благоденствуванням 

інших. Отже, у справедливому суспільстві рівна свобода громадян 

розцінюється як щось завчасно заплановане». За словами Дж. Роулза, 

«сучасні суспільства рідко бувають добре організованими, оскільки 

відмінність справедливого та несправедливого в них усе ще  

дискутується». Зважаючи на недоліки принципу рівних можливостей і 

враховуючи позитивний аспект принципу рівних результатів, він узяв 

за основу своєї концепції соціальної справедливості два принципи 

(рис. 6) [26]: 

1. Кожна людина повинна володіти рівним правом стосовно 

найзагальнішої системи рівних базових свобод, порівняної з 

подібними системами свобод решти людей. Цей принцип передбачає 

рівність у володінні всіма базовими правами. 

2. Соціальні й економічні нерівності повинні бути так організовані, 

щоб вони давали найбільшу вигоду найменш забезпеченим громадянам, а 

також були застосовними до занять і соціальних статусів, доступними 

всім в умовах чесної рівності можливостей. За цим принципом 

допускається соціальна й економічна нерівність, наприклад у достатку 

і владі. 

Дж. Роулз 

(1921–2002 рр.) 
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Рис. 6. Поняття «справедливість» та «соціальна справедливість» 

 
Оцінити реалістичність, спрогнозувати здійсненність цієї концепції 

непросто. Безперечним є те, що її гуманістичний потенціал спростовує 
догми комуністичної ідеології про реакційність буржуазної етики й 
соціології. Крім проблеми соціальної справедливості, яка визначається 
характером політичної влади, права, соціальної політики держави 
(правовий аспект справедливості), існує й проблема справедливості як 
способу поведінки індивіда, про що стверджував ще Аристотель, 
розрізняючи справедливість щодо закону і стосовно інших людей. 
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Ідеться про її моральний аспект. У цьому сенсі справедливість 
спрямована не стільки на стосунки між громадянами, скільки проти 
індивідуального свавілля, вимагаючи не зазіхати на іншу особистість 
(не завдавати їй фізичної шкоди, моральної кривди, не перекладати на 
неї свої обов’язки й турботи, не зраджувати її тощо), а також не 
зазіхати на її власність (матеріальні й духовні цінності) [2]. 

Подвійною несправедливістю вважається зрада. Те саме стосується 
ситуацій, коли охоронець чи провідник стає вбивцею, сторож – 
злодієм, опікун присвоює власність того, кого він опікує, адвокат 
захищає інтереси протилежної сторони, суддя йде на підкуп тощо. У 
кожній із них людина, вступаючи в договірні відносини, беручи на 
себе обов’язки, не тільки порушує їх, але, використовуючи своє 
становище, завдає партнерові шкоди саме в тій сфері буття, охороняти 
яку вона зобов’язалася. 

Визнаючи важливу роль справедливості в житті суспільства, 
людини, її, однак, не можна переоцінювати, абсолютизувати. Оскільки 
навіть досягнення абсолютної справедливості в правових відносинах й 
особистісних стосунках саме собою не зробить людей щасливими. 
Якщо людина, маючи значні задатки, не реалізовує себе, для неї 
справедливість – ніщо. Крім того, справедливість може бути казенною, 
неодухотвореною. Вона є лише однією з граней ідеалу суспільства й 
особистості. 

 

 

5.4. Справедливість і рівність 

 

Що ж традиційно мається на увазі, коли говориться про єдність 
рівності та справедливості? Навряд чи можна дати на це чітко 
визначену відповідь, оскільки ці поняття є дуже абстрактними і, як 
правило, вживаються в багатьох значеннях. Це ж стосується взаємо-
зв’язку справедливості, рівності та свободи. 

Прийнято виділяти три рівні розуміння суті рівності (рис. 7) [29]. 

 Перший рівень можна виразити формулою: «Усі люди рівні 

перед Богом». Історично це був перший підхід до розуміння проблеми 
рівності. У релігійному контексті рівність означала, що люди – діти 
Бога, що в усіх нас одна й та сама божественно-людська сутність. 
Свобода при цьому як свобода індивіда – будувати своє життя на 
власний розсуд. Такий підхід до поняття рівності ґрунтувався на тому, 
що кожна людина є цінністю в собі, а всі люди наділені невід’ємними, 
даними від Бога правами, на які ніхто не повинен зазіхати. Кожна 
людина має право діяти у власних інтересах і не може розглядатись як 
інструмент для досягнення цілей інших. 
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 Другий рівень розуміння сутності рівності виражається ідеєю 

«рівності можливостей». Історично в США ця ідея виникла після 

заборони рабства. Ідеться про те, що ніхто не має права перешкоджати 

іншим використовувати свої можливості для досягнення власних 

цілей, які вони ставлять перед собою. Найскладніша проблема тут у 

тому, що розуміти під «рівними можливостями». Якщо «однакові 

можливості», то ця ідея нездійсненна, адже люди відрізняються своїми 

генетичними та культурними характеристиками, інтелектуальними 

здібностями, у них різний життєвий шлях. Діти народжуються в різних 

сім’ях із неоднаковим рівнем доходів (багаті й бідні), соціальним 

походженням та місцем у суспільстві. Отже, уже від народження перед 

людьми відкриваються й неоднакові можливості. Причому ці 

можливості практично не можуть бути вирівняні потім. 

Ідею «рівності можливостей» не можна тлумачити буквально. Її 

справжній сенс краще можна виразити формулою часів Французької 

революції кінця XVІІІ ст.: «Une carrіere onverte aux les talents» 

(«Талантам усі шляхи відкриті»). Жодні соціальні перешкоди не 

повинні заважати людям досягти того становища в суспільстві, яке 

відповідає їхнім здібностям і до якого вони прагнуть. Можливості й 

шанси, які відкриваються перед людиною, повинні визначатись тільки 

її здібностями, а не соціальним походженням, національністю, 

кольором шкіри, релігією, статтю тощо. 

За такого підходу поняття «рівність можливостей» просто ґрунтовніше 

розкриває зміст ідеї перед законом. Ідея рівності можливостей, як і 

ідея рівності перед Богом, не суперечить принципу свободи кожної 

людини будувати своє життя на власний розсуд. 

 Третій рівень розуміння сутності рівності виражається ідеєю 

«рівності результатів». Ідеться про те, що всі повинні жити на 

одному рівні, отримувати однакові доходи, іншими словами  

«завершувати економічне змагання» з однаковими результатами. 

Проте саме таке розуміння рівності суперечить ідеї свободи. 

У цьому плані можна навести цікавий приклад із казки Л. Керолла 

«Аліса в країні чудес». Після завершення змагань постало питання: 

«Хто ж переміг?» І тоді птах Додо проголошує таку фразу:  

«Перемогли всі! І кожен отримує нагороду». Але всі перемогти не 

можуть, інакше втрачається сенс змагання. Крім того, відразу ж 

виникає проблема: «А хто ж буде роздавати нагороду?» Роздавати 

нагороди буде держава (у казці нагороди роздає сама Аліса), що 

неминуче посилить егалітарні тенденції в розподілі і, як наслідок, 

звузить свободи громадян. 
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Ідея рівності кінцевих результатів несумісна з 

принципом свободи. М. Фрідман підкреслив, що 

суспільство, яке ставить рівність (у сенсі рівності 

результатів) вище від свободи, втратить і рівність, і 

свободу. 

Якщо ж для досягнення рівності воно вдається 

до сили, то це знищить свободу, а сила, застосована 

спочатку в ім’я найкращих цілей, виявиться в руках 

людей, які використовують її у власних інтересах. 

На противагу цьому суспільство, яке ставить  

свободу понад усе, здобуде, навіть не ставлячи перед собою це 

завдання, і більшу свободу, і більшу рівність [29]. 

Прихильники соціалістичних ідей визначають рівність як знищення 

експлуатації людини людиною. Однак ліквідація капіталістичної 

експлуатації не забезпечила в колишніх країнах соціалізму рівності та 

справедливості, а навпаки, з’явились нові форми несправедливості. 

Рівність умов існування людей навряд чи можна забезпечити на 

практиці. Скоріше можна прагнути досягти не абсолютно рівного, а 

більш справедливого й більш рівного розподілу, тобто забезпечити 

більшу рівність, ніж вона має місце зараз. 
 

 
 

Рис. 7. Підходи до розуміння поняття «рівність» 

М. Фрідман 

(1912–2006 рр.) 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

158 

Свобода та свавілля – це ключова дилема соціальної 

справедливості. 

Згідно з теоретичними положеннями про катего-

ріальні закони М. Гартмана, особливо стосовно 

законів розшарування і законів залежності, установ-

лено, що [8]: 

 категорії нижчих шарів містяться в категоріях 

вищих шарів, і це відношення незворотне, тобто 

вищі категорії передбачають нижчі, але не навпаки; 

 елементи категорій змінюються в разі їх 

повернення у вищих шарах, від шару до шару 

вони зазнають нових перетворень; 

 вища категорія розуміється як розмаїття нижчих елементів, але 

вона не є сумою елементів, а їх синтезом, крім того, вища категорія 

містить також нові елементи, що вперше з’являються з нею, які не 

містяться ні в елементах, що повторюються, ні в їх синтезі; 

 нижчі процеси не є елементами вищих, а тільки їх носіями й 

умовами буття; 

 нижчий шар по відношенню до вищого і, відповідно, вищий шар 

по відношенню до нижчого характеризуються певною самостійністю, 

або автономністю; 

 нижчі категорії завжди «сильніші»; 

 нижчий шар категорій індиферентний до того, що він є основою 

для вищого; буттям у ролі основи не вичерпується його буття. Нижчий 

шар є самостійним «шаром принципів». Самостійність шару нижчих 

категорій полягає в тому, що «нижче» на жодному зі ступенів не має 

«тенденцій» бути носієм вищого чи ввійти в нього як елемент. Воно 

байдуже до будь-якого перетворення й надбудови; 

 нижчі категорії визначають вищий шар тільки як фундамент 

його буття. Вони обмежують тільки поле діяльності вищих категорій, 

але не їх вищу форму й особливий вигляд. Нове вищого шару вільне 

по відношенню до нижчих шарів, тобто тут, незважаючи на певну 

залежність, утверджується автономія нового. 

Ці положення знаходять своє місце і в процесі сублімації – одному 

з головних понять психоаналізу, введеного З. Фрейдом. М. Шелер, у 

свою чергу, вважав, що здатністю до сублімації наділені всі форми 

організації природного світу. 

Ґрунтуючись на цих положеннях, М. Гартман, на відміну від 

І. Канта, який вважав цінним лише позитивне розуміння свободи, і 

Г. Гегеля, який розділяв свободу на дві суперечливі протилежності 

М. Гартман 

(1882–1950 рр.) 



Політична етика 

 

159 

(дійсну свободу, вищим змістом якої є визначення розуму, і формальну 

свободу або свавілля, вищим змістом якої є потяги, хтивість, нахили), 

розвиває співвідношення цих двох свобод через установлення другої 

антиномії свободи. 

Як відомо, перша антиномія свободи І. Канта проголошує: причинність 

за законами природи є не єдина причинність, з якої можна вивести всі 

явища у світі. Для пояснення явищ необхідно ще припустити вільну 

причинність; «немає ніякої свободи, усе здійснюється у світі тільки за 

законами природи». Друга антиномія М. Гартмана вказує на те, що 

антиномія свободи є антиномія двох автономій: автономії морального 

принципу й автономії особистості. 

У чому сутність автономії особистості та автономії принципу? 

Як ми вже раніше підкреслювали, людина постійно перебуває в 

процесі задоволення своїх найрізноманітніших потреб. Ці потреби 

об’єктивно постають в уяві людини в образі 

конкретних матеріальних чи духовних цінностей. 

Різноманітні цінності (чи окремо кожна, чи  їх 

ієрархія) не є визначальними по відношенню до 

волі людини. Це воля визначається до них , 

заперечуючи одні і приймаючи інші. Тобто ми 

визначаємо автономію індивіда. Автономія індивіда 

полягає в тому, як підкреслює М. Лоський, що він 

сам виробляє собі правило поведінки і сам може 

скасовувати його. 

Кантівське вчення про автономію морального 

характеру ми розповсюджуємо на весь характер 

індивіда. Це підтверджує Д. Скотт, який говорить, 

що оскільки Богом установлено, що воля належить 

індивідуальній особистості, навіть він сам не має 

прямого впливу на рішення людини. На це 

категорично вказує Т. Гоббс, який заявляє, що 

серед усіх тваринних істот тільки людина здатна 

завдяки загальному значенню слів вигадувати 

собі загальні правила й узгоджувати з ними весь 

устрій свого життя. І, нарешті, Т. Ліппс наголошує на тому, що свобода 

існує тоді, «коли рішення є цілком моїм діянням, чиниться цілком від 

мене, має свою достатню підставу в мені, тобто цілком зумовлене 

мною: моєю істотою, моїм стилем думок, моїми нахилами, моїми 

роздумами тощо». 

Сутність автономії принципу, як вона визначається ще з античних 

часів, полягає в тому, що належне ототожнюється з формою закону, 

М. Лоський 

(1870–1965 рр.) 

Т. Ліппс 

(1851–1914 рр.) 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

160 

з обов’язком. Таке ототожнення цілком відповідає природній 

причинності, сфері казуальних зв’язків, однак не сфері соціальних 

(духовних чи ідеальних) зв’язків та відносин. 

У сфері соціального належне має справу з феноменом духу, опору, а 

точніше людською волею. Воля ж має, але не змушена, підпорядко-

вуватися належному (причому належному будь-якого порядку: морального, 

естетичного, інтелектуального, релігійного, комунікативного, ціннісно-

орієнтаційного тощо). Тут відсутня жорстка причинно-наслідкова 

детермінація. Воля може вільно підкорятися належному, але може й 

вільно його порушувати. І це не є недоліком, це є цінністю, якою 

наділена тільки людина. Приймаючи рішення або підкоритися  

належному, або заперечити, або порушити його, людина це ставить 

собі (не іншим, не об’єктивній причинності) і за заслугу, і за обов’язок. 

Розв’язуючи другу антиномію свободи, конста-

туючи, що повна свобода містить у собі не одну, 

а дві визначальні складові – автономію особи 

(індивіда) й автономію принципу (закону), 

М. Гартман доходить висновку, що між цими 

складовими встановлюються не антиномічні, а 

такі, що доповнюють один одного, відношення [8]. 

Чому? По-перше, на думку Е. Морена, у міру 

регресування в sapіens’а вроджених схем поведінки 

культура перебирає на себе також рівні меншої 

складності, а тому можна припустити, що людські діти, потрапивши  

на якийсь безлюдний острів без вихователів, без одягу та інших 

предметів, які постачає культура, не спромоглися б відновити своїми 

силами суспільство, рівне за складністю хоча б суспільству шимпанзе. 

Сказане не означає, що культура витісняє генетичний код. Навпаки, 

генетичний код у розвинутих форм гомінідів, насамперед у sapіens’а, 

породжує мозок, організаційні можливості якого дедалі більше  

пристосовуються до культури, тобто до високого рівня соціальної 

складності. 

Культура утворює в суспільстві деякий надгенетичний центр, 

відносно автономний, як і сам мозок, від якого культуру неможливо 

відділити; вона містить у собі організаційну інформацію, яка з плином 

часу має більше збагачуватися. Сказане означає, що культура не 

становить самодостатньої системи, оскільки потребує розвиненого  

мозку, наявності еволюційно високорозвиненої біологічної істоти – і в 

цьому плані людина не зводиться до культури; але культура необхідна, 

щоб із двоногої, позбавленої волосяних покровів істоти з головним 

мозком, який розростається, утворилися людина – індивід із високою 

Е. Морен 

(нар. 1921 р.) 
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складністю організації, котрий живе в суспільстві високої складності. 

По-друге, принципи чи закони самі по собі нічого реально 

детермінувати не можуть, а виражають лише ідеальний постулат, тому 

потрібна реальна воля, яка захоче взяти на себе їх здійснення; з іншого 

боку, реальна воля сама по собі теж нічого ідеального не може 

детермінувати, бо щоб вибирати, вирішувати, вона повинна мати перед 

собою орієнтири. Отже, автономія принципу потребує автономії особи, 

 а автономія особи – автономії принципу [9]. 

Тож між ними об’єктивно складаються врівноважувальні, взаємо-

доповнювальні відношення, тому вони одна без одної неможливі. Згідно  

з загальним правилом, як пише Ж. Дельоз, дві речі стверджуються 

одночасно лише тією мірою, якою заперечується, придушується зсередини 

відмінність між ними, навіть якщо ступінь цього придушення є таким, 

що загрожує викликати не тільки зникнення цих відмінностей, але й 

появу нових. Зрозуміло, тотожність тут – це не тотожність байдужості. 

Саме на основі тотожності, вважає він, відбуваються одночасно 

ствердження протилежностей; і неважливо, чи робимо ми акцент на 

одній із протилежностей, щоб знайти іншу, чи робимо синтез обох. 

Навпаки, ми говоримо про операцію, згідно з якою дві речі чи два 

визначення стверджуються завдяки їхній відмінності. Тепер перед 

нами вже не тотожність протилежностей, яка, як завжди, була б 

невіддільною від руху заперечення й виключення. Ми маємо справу з 

деякою позитивною дистанцією між різними елементами: мова йде 

тепер не про ототожнення двох протилежностей, а про утвердження 

їхньої дистанції як того, що зв’язує їх разом, саме через «відмінності». 

Ідея позитивної дистанції, саме як дистанції (яку не потрібно ні 

ліквідовувати, ні долати), для нас істотна, оскільки вона дозволяє 

вимірювати протилежності за допомогою кінцевої відмінності замість 

прирівнювання відмінностей до безмірної суперечливості, а останньої – 

до тотожності, яка сама є безкінечною. Це не та відмінність, яка 

повинна «розвиватися» в суперечливість, як думав Г. Гегель у своєму 

бажанні відвести гідне місце запереченню. Саме суперечливість повинна 

розкрити природу своєї відмінності, дотримуючись відповідної їй 

дистанції. 

Але в чому ж тоді виражається антиномність свободи, чому 

свобода негативна зустрічається зі свободою позитивною, чому 

виникає автономне протиборство? Справа в тому, що цю об’єктивну 

ідилію кожен раз порушує суб’єктивний фактор. Особистість, по-перше, 

усвідомлюючи свою автономність, своє самовладдя, свою самодостатність, 

бажає сама визначати собі цілі й цінності, приймати рішення (навіть 

якщо вони й неправильні), а по-друге, просто боїться все це втратити 
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перед обличчям іншої, вищої детермінації – автономії принципу, що 

вимагає підкорення й постає перед особистістю в образі обов’язку, 

припису, повеління. Отже, автономія особистості намагається затвердити 

себе як таку, що чинить опір, протистоїть і навіть заперечує автономію 

принципу. Звідси й виникає автономне протиборство в найрізнома-

нітніших його формах від настороженості, недовіри, критичного 

ставлення до порушення принципу, скасування його шляхом бунту, 

революції, введення власного принципу. 

Подібні обставини в кожен конкретно-історичний період висували 

перед суспільством (його певними соціальними групами, інститутами 

та організаціями, визначними представниками політичної, наукової та 

культурної еліти) питання про те, що повинно бути первинним, 

рушійною силою суспільного розвитку – автономія принципу чи 

автономія особи. Фактично вирішувалося питання про необхідність і 

свободу, але, у першу чергу, ішлося про те, чи можна довіряти сваволі 

людини, чи краще тримати її в надійних межах належного закону, 

норм, принципів, догм, цінностей та ідеалів Божих чи встановлених 

державою, нацією, класом або конкретною особою. У руслі цього 

можна говорити про встановлення чи ліквідацію таких глобальних 

феноменів, властивих людству, як рабство, кріпацтво, кастовість, 

класовість, інквізиція, диктатура, тоталітаризм (або, з іншого боку, 

демократія, свобода, рівноправ’я, справедливість, громадянське суспільство 

тощо) [11]. 

Убачаючи підставу цих феноменів у свободі 

і свавіллі, їх у різні часи й епохи або 

ототожнювали й заперечували, або розводили по 

різні полюси та протиставляли як негативне й 

позитивне. Але це не вирішувало і не вирішує 

проблеми сьогодення. Людство зіткнулося з дивною 

суперечністю. З одного боку, як зазначає 

X. Ортега-і-Гассет, життя дане людині не в 

готовому вигляді, а у вигляді завдання, яке 

потрібно виконати. З іншого 

боку, як зауважує Е. Фромм, людина не в змозі 

зрозуміти те, що вона віддана особистим силам, 

що вона повинна сама надати сенс власному 

життю, а не отримувати його від якоїсь вищої 

сили, тому людям потрібні ідоли й міфи. До того 

ж склалася система суспільних відносин, усередині 

якої кожна людина відчуває себе статистом, 

виконувачем ззовні нав’язаної їй ролі. Усюди Е. Фромм 

(1900–1980 рр.) 

Х. Ортега-і-Гассет 

(1883–1955 рр.) 
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володарюють соціальні технології, яким, як підкреслює В. Шамрай, 

немає жодної справи до того, що міститься в людині, який її стан і 

доля. Вона цікавить соціальні технології лише як носій соціально 

затребуваної поведінки, і всі її властивості важливі виключно як 

передумови соціальної поведінки. Людина існує у вигляді 

функціонального елемента соціальної реальності, як носій найважливішого 

для цього типу реальності джерела активності й енергії, а саме 

людської поведінки та дії. Увести у відповідний режим роботи це 

джерело активності й енергії – ось чим керується соціальна технологія. 

Усе це й подібне, у свою чергу, породжує таке зворотне соціальне 

явище, як інфантильність. Тобто замість того, щоб розв’язувати життєві 

проблеми, людина прагне уникнути вибору та відповідальності за свій 

вибір. А там, де відсутній вибір, відсутня і свобода. Її місце заповнюють 

такі похідні від інфантильності, як конформізм, реваншизм і фанатизм. 

Така ситуація не може не непокоїти. Тому, мабуть, X. Ортега-і-Гассет і 

пропонує створювати нову аристократичну еліту – людей, здатних на 

свавільний «вибір», що керуються тільки безпосереднім «життєвим 

поривом». Орієнтацію на суб’єктивне свавілля як головну «практичну» 

силу соціальної та індивідуальної, філософсько-теоретичної та політично-

практичної творчості й дії проголошує в 60-х pp. XX ст. Ж.-П. Сартр. 

Справа в тому, що придушення владою 

свободи людини, яке було характерним завжди, а 

з іншого боку, відсутність у людини дійсного 

прагнення до свободи, яке властиве їй і сьогодні, 

заважало й заважає формуванню демократичного 

суспільства. Найбільш драматичним є той факт, 

що давно відомими є основні причини такого 

стану – це або відсутність чітко визначених ідеалів 

і цілей (принципів), або прийняття та встановлення 

таких, що породжують соціальний устрій на 

зразок авторитарного, тоталітарного, фашистського тощо. Тому демо-

кратична конституційна держава, як зазначає Ю. Габермас, слугує тому, 

щоб розширювати, а за можливістю повністю встановити свободу людини. 

Отже, піклуватися потрібно не тільки про 

гарні закони, норми, цінності, цілі й ідеали, а й 

про людину з її власними потребами, бажаннями 

й мотивами, інакше вона опиниться в чужому, 

непотрібному їй суспільстві. Цю ситуацію образно 

описано Ф. Достоєвським: «Не дивіться на те, 

що я, ось тільки, сам від кришталевої споруди 

відмовився з однієї тільки причини, що її не 

Ю. Габермас 

(нар. 1929 р.) 

Ф. Достоєвський 

(1821–1881 рр.) 
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можна буде язиком подражнити. Я це говорив зовсім не тому, що вже 

так люблю мій язик виставляти. Я, можливо, на те тільки й сердився, 

що такої споруди, якій можна було б і не виставляти язика, з усіх 

наших споруд досі й не знаходиться. Навпаки, я б дав собі зовсім 

відрізати язика з однієї вдячності, якби тільки влаштувалося так, щоб 

мені самому вже більше ніколи не хотілося його висувати. Яка мені 

справа до того, що так неможливо влаштувати і що потрібно 

задовольнятися квартирами? Чому я влаштований із цими бажаннями? 

Невже ж я для того тільки й улаштований, щоб дійти висновку: усе 

моє влаштування – один обман? Невже в цьому вся мета? Не вірю» 

[14]. 

Коли ж, навпаки, звести свавілля в культ без 

меж та орієнтирів, то опинимося в не менш 

сприятливій ситуації, показаній М. Чернишевським: 

«Основне наше поняття, тривка наша легенда – 

те, що ми в усе вносимо ідею свавілля. 

Юридичні форми й особисті зусилля для нас 

здаються безсилими й навіть смішними, ми чекаємо 

всього, ми хочемо все зробити силою примхи, 

безконтрольного рішення; на свідомі дії, на 

самовільну готовність і здатність інших ми не сподіваємося, ми не 

хочемо вести справи цим способом… Кожний із нас – маленький 

Наполеон, чи краще Батий… Але якщо кожний із нас Батий, то що ж 

відбувається із суспільством, яке складається з Батиїв?» [16]. 

То що ж, постає питання, повинно висуватися в суспільному 

розвитку на перше місце – автономія особистості чи автономія 

принципу? 

Вирішення цього питання лежить у площині розв’язання практично 

непоміченої донині антиномії цих двох автономій, запропонованої 

М. Гартманом і розвинутої Б. Вишеславцевим. 

Суть вирішення проблеми полягає в подоланні автономного 

протиборства, автономного опору, що означає в цьому випадку 

показати й довести не що інше, як спільність цих двох автономій, а 

вже на основі цього зрозуміти процес сублімації свавілля, тобто 

переходу першого ступеня свободи (негативної, формальної, свободи 

«від…», тобто свавілля) на вищий ступінь (свободу позитивну, свободу 

«для…», повну свободу). 

Детермінація, що йде від царства принципів, цінностей, на думку 

Б. Вишеславцева, має таку модальну структуру, яка не порушує, а 

зберігає у своїй новій формі свободу вибору, свавілля, автономію 

особи, самоцінність особистості. У негативній свободі ще немає 

М. Чернишевський 

(1828–1889 рр.) 



Політична етика 

 

165 

свободи позитивної, але позитивна свобода містить у собі і зберігає 

негативізм. Це означає, що самовладне свавілля не містить у собі 

детермінації, що йде від принципів, і може йти проти неї, але 

принципи, цілі, ідеали, цінності, які втілюються в соціальну реальність, 

неминуче містять у собі свободу свавілля з тієї простої причини, що 

свобода свавілля є умовою можливості самих принципів. 

Отже, тип розв’язання антиномії двох автономій будується на тому, 

що теза й антитеза не виключають одна одну, антитеза містить у собі 

тезу. А саме розв’язання ґрунтується на категоріальних законах 

розшарування й залежності М. Гартмана. 

У певному розумінні в парі «свобода – свавілля» 

реалізується також і концепція деконструкції  

Ж. Дерріди. Він підкреслює, що філософія перед-

бачає наявність структур, які складаються з 

протилежних пар. Кожний член такої пари має 

сенс тільки у співвідношенні з прямо протилежним 

членом. Але одна частина пари протилежностей 

є більш привілейованою, ніж інша (наприклад: 

добро – зло, душа – тіло, об’єкт – суб’єкт, 

свобода – свавілля тощо). Вона отримує значення чогось позитивного 

порівняно з іншим членом пари, який автоматично оцінюється як 

негативний. 

Деконструкція, на думку Ж. Дерріди, полягає в тому, щоб 

слідкувати за тим, як протилежні частини пари ведуть себе в межах 

відповідної системи. Ідеться не про те, щоб заперечити початкову 

ієрархію, що міститься в кожній із подібних пар. Першим кроком тут є 

знаходження подвійної суперечності. Потім слід показати, як кожний 

член цієї пари замість того, щоб бути прямим протиставленням іншого 

члена пари, насправді є його частиною. Завдяки цьому видима 

стабільна структура, яка «тримає їх віддаль від себе», стає розхитаною 

в самих своїх основах [1]. 

Мета деконструкції полягає в тому, щоб показати, як основні 

елементи певної структури (пари протилежностей і правила їхнього 

зв’язку) чинять опір власній логіці. Усе, із чим ми зіштовхуємося, як 

зазначає Ж. Дерріда, має подвійну природу – те, що позитивне, 

неможливо відокремити від того, що негативне. 

Антропогенез є процес, у якому можливість свавільної та доцільної 

життєдіяльності людини зумовлює сама себе. На відміну від доцільної 

біологічної поведінки у тваринному світі, діяльність передбачає вільне 

цілепокладання, проектування цілей, вона «завжди свавільна». На 

думку Й. Гердера, різниця між тваринами та людьми полягає в тому, 

Ж. Дерріда 

(1930–2004 рр.) 
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що перші виявляють вірність своїй природі, віддають належне 

необхідності, але тільки люди вдаються до свавілля у своїх вчинках. 

Свавілля – результат вільного вибору. 

Отже, по-перше, свавілля – це не те, що окремо протистоїть 

свободі, повинно бути відкинуте чи заперечене свободою, має 

загинути в полум’ї свободи; це те, що піднімається, підноситься на її 

вищий щабель; по-друге, свобода вищого ступеня, включаючи в себе 

елемент свавілля, не зводиться тільки до нього, адже вона містить у 

собі ще й інші нові елементи, причому ці нові елементи є вільними 

по відношенню до збереженого моменту свавілля. Ось тоді ми й 

говоримо, що свобода – це не тільки та бентежна суб’єктивність, яка 

утворює в бутті, як вважає Ж.-П. Сартр, щось на зразок «щілини», 

«пробоїни», «ніщо», але й можливість вчиняти відповідно до власних 

орієнтирів, бажань і прагнень. А вже турботою суспільства (чи певних 

його соціальних інститутів, організацій і груп) є те, щоб право, мораль, 

культура встановлювали орієнтири та шлагбауми на всіх напрямах 

соціальної реальності, які б максимально унеможливлювали дії чи 

вчинки суб’єктів цієї реальності, що носять деструктивний, руйнівний 

характер. 

Саме тому діалектичне бачення свободи і свавілля й потрібне, щоб 

людина відображалася в реальному багатстві її світовідношення, а не у 

вигляді рафінованої сутності, щоб людська сутність поставала не 

тільки як родова заданість, а як результат вільного, особистісного 

вибору, щоб людина благоговіла перед життям, а не жахалась від його 

нестабільності й невизначеності. 

 

 
5.5. Поняття «ефективність»: визначення та розуміння 

 

Ефективність у широкому значенні цього слова означає спів-

відношення між результатом (ефектом) та витратами. 

Під ефектом розуміють результат реалізації заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності виробництва за рахунок економії всіх 

виробничих ресурсів [18]. 

Ефективність виробництва – об’єктивна економічна категорія, 
що характеризує ступінь досягнення загальних та окремих результатів 
від оптимального використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, 
трудових, фінансових, інформаційних). Головною метою розробки 
бізнес-плану і стратегії підприємства є забезпечення ефективного та 
прибуткового виробництва. Важливе значення при цьому має вибір  
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оптимальних економічних рішень, які стосувалися б усіх аспектів 
господарської діяльності підприємства. 

Економічна ефективність від упровадження певних організаційно-
технічних заходів на окремих стадіях виробничого процесу може 
виявлятися в різних формах. Під час визначення її слід забезпечувати 
порівнянність варіантів щодо поточних витрат та капітальних вкладень, 
враховуючи чинник часу [20]. 

Для практичного використання цієї економічної категорії в 
плануванні й обліку необхідно розглядати її в різних аспектах,  
відповідно до сфери прикладання, рівня матеріального виробництва, 
об’єкта визначення та методів розрахунку. 

За сферою прикладання розрізняють (рис. 8): 

 загальну ефективність, що характеризує ефективність виробництва 
на підприємстві в цілому; 

 локальну ефективність, яка дає характеристику окремим 
стадіям виробництва, розподілу, обміну та споживання; 

 часткову ефективність, що характеризує використання в процесі 
виробництва певних ресурсів (предметів і засобів праці, капітальних 
вкладень, робочої сили тощо). 

 За рівнем виробництва ефективність буває: 

 народногосподарська, яку визначають, виходячи з інтересів, 
мети й завдань народного господарства; 

 госпрозрахункова, що відображає результати діяльності та 
витрати окремого підприємства (об’єднання). 

Відповідно до об’єктів визначення ефективність розподіляють так: 

 ефективність діючого виробництва на всіх його рівнях; 

 ефективність капітальних вкладень, використовуваних для 
будівництва, реконструкції, технічного переозброєння підприємства 
для випуску нової продукції, збільшення обсягів виробництва; 

 ефективність розвитку науки й техніки; ефективність зовнішньо-
економічних зв’язків; ефективність охорони навколишнього середовища. 

За призначенням і методами розрахунку розрізняють: 

 абсолютну ефективність, яка визначається по підприємству в 
цілому і характеризує загальний ефект (віддачу) від використання 
ресурсів та витрат; 

 порівняльну ефективність, що характеризує економічні переваги 
одного варіанта над іншими щодо раціонального використання ресурсів 
та витрат [32]. 

Це пов’язано з тим, що в практиці економічних розрахунків  
доводиться вирішувати два завдання, а саме: 

1) визначати й оцінювати рівень ефективності використання  
окремих видів витрат і ресурсів, економічну ефективність виробництва 
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в цілому (галузі, об’єднання, підприємства), а також аналізувати  
вплив різних організаційно-технічних заходів на показники діяльності 
підприємства; 

2) порівнювати і відбирати кращі варіанти нової техніки, техно-

логії, організації виробництва. 

 

 
 

Рис. 8. Поняття ефективності: сутність та типологія 

 

Під час порівняння й вибору варіантів організаційно-технічних 

заходів використовуються певні критерії та показники [22]. 

Критерії характеризують принцип, підхід до оцінки економічної 

ефективності, тоді як показники – безпосередній спосіб її оцінки. 

В умовах ринкової економіки за критерій економічної ефективності 

доцільно брати максимізацію прибутку від виробництва й реалізації 

продукції за мінімальних видатків. 
Складність і різноманітність зв’язків промислового виробництва, 

велика кількість чинників, що діють у ньому, чинять неабиякий вплив 
на економічну ефективність підприємства. Тому її слід оцінювати 



Політична етика 

 

169 

за допомогою системи узагальнених і часткових показників. Усі 
вони використовуються для визначення економічної ефективності від 
передбачених стратегією заходів з удосконалення конструкцій виробів, 
технології й організації виробництва. 

Підвищення ефективності та якості роботи підприємства в умовах 
ринкової економіки можна досягти лише шляхом поєднання прогресивної 
техніки й технології з раціональною організацією виробництва і праці, 
тобто впровадження менеджменту. 

За всіма технічними, технологічними та організаційними заходами, 
передбаченими стратегією (бізнес-планом), визначаються також показ-
ники [32]: 

 умовно-річна економія – економія від упровадження того чи 
іншого заходу за рік (12 місяців) його використання у виробництві. 
Розраховується через показник зниження собівартості та річний 
випуск продукції. Цей показник є базовим для оцінки економічної 
значущості заходів з організації виробництва, а також визначення 
терміну відшкодування витрат на їх реалізацію; 

 економія до кінця року від упровадження певного заходу 
обчислюється з урахуванням терміну його впровадження і являє собою ту 
частину річної економії, яку має отримати підприємство до кінця року. 
Її треба враховувати в розрахунках зниження собівартості продукції; 

 перехідна економія від упровадження заходів з організації 
виробництва розраховується як сума економії, котра утворюється в 
наступні періоди після поточного року. Її обчислюють, виходячи із 
середньорічної собівартості продукції, собівартості на кінець року та 
обсягів випуску продукції після поточного року. 

Слід пам’ятати, що заходи щодо вдосконалення організації вироб-
ництва є некапіталоємним чинником розвитку, а тому мають бути 
передбачені стратегією (бізнес-планом) підприємства. 

 
 

5.6. Дефініція поняття «соціальна ефективність». 

Рівні соціальної ефективності 

 
Сферою визначення й постійного контролю повинен бути охоплений 

також показник загальної рентабельності виробництва, що визначається 
шляхом розрахунку – відношення одержаного прибутку до обсягу 
застосовуваних виробничих фондів. 

Щодо решти системи показників, диференційованої за видами ресурсів, 
то, по-перше, методика їх обчислення вже відома з інших розділів і, 
по-друге, вони використовуються відповідно до наперед визначених 
мети вимірювання ефективності й напрямами застосування його 
результатів. Існує бодай дві загальні й постійні мети: 
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 виявлення, оцінка й узагальнення відносної ефективності вироб-

ничих підрозділів і діяльності функціональних ланок із наступним 

вишукуванням пріоритетних напрямів мотивації та реальних механізмів 

впливу на її позитивну динаміку в майбутньому; 

 порівняння ступеня ефективності, досягнутого цим підприємством 

і його конкурентами на ринку, щоб не допустити зниження престижу 

та конкурентоспроможності у сфері бізнесу [21]. 

Оцінка соціальної ефективності. Перш за все, необхідно відзначити, 

що неухильне зростання соціальної ефективності є кінцевою метою 

сукупної виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємств. 

З огляду на це, економічну ефективність по відношенню до соціальної 

слід вважати проміжною. Саме рівень економічної результативності 

функціонування підприємств слугує матеріальною і фінансовою базою 

розв’язання будь-яких соціальних проблем. З урахуванням цієї 

важливої обставини треба оцінювати соціальну ефективність. Проте 

об’єктивна оцінка соціальної ефективності зараз наражається на істотні 

труднощі, пов’язані з відсутністю науково обґрунтованої і загально-

визнаної методики визначення її рівня. Вочевидь, таке явище зумовлене 

не лише нестачею уваги відповідних галузей науки до розв’язання цієї 

вкрай актуальної проблеми, але й надзвичайною складністю самих 

соціальних процесів. Тому за цих умов можна спиратися на дещо 

інтуїтивне й емпіричне уявлення про принципові підходи до оцінки 

соціальної ефективності. 

По-перше, треба виходити з того, що соціальна ефективність повинна 

визначатись на двох рівнях: локальному (на тому чи іншому  

підприємстві щодо ступеня задоволення певної сукупності соціальних 

потреб своїх працівників) та муніципальному й загальнодержавному 

(ступінь соціального захисту людей і рівня забезпечення соціальних 

потреб різних верств населення з боку місцевих органів та держави в 

цілому) [32]. 

По-друге, дуже важливим є визначення абсолютних масштабів 

і відносного рівня задоволення різноманітних соціальних потреб 

працівників того чи іншого підприємства за рахунок власних 

матеріальних і фінансових коштів, нагромаджених ним унаслідок 

виробничо-господарської та комерційної діяльності, застосування 

нових форм господарювання. До соціальних потреб працівників, які 

можуть бути задоволені підприємством певною мірою (залежно від 

наявних можливостей), зокрема, належать: збільшення розміру оплати 

праці понад установлений державою мінімальний рівень заробітної 

плати; оплата значної частини вартості або надання безкоштовних 
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путівок до лікувально-оздоровчих закладів; дотації закладам громадського 

харчування підприємства; надання безповоротної позички на придбання 

кооперативного житла і зведення дачних будинків; будівництво й 

утримання власного житлового фонду, баз відпочинку, будинків (палаців) 

культури, поліклінік, дитячих дошкільних закладів, спортивних споруд; 

забезпечення нормальних (нешкідливих для здоров’я) умов праці та 

належної охорони навколишнього природного середовища; направлення 

на навчання до середніх спеціальних і вищих навчальних закладів 

молодих працівників із виплатою стипендії, підготовка необхідних для 

ринково-комерційних структур підприємства спеціалістів у фахівців 

навчальних центрах (інститутах менеджменту, школах бізнесу і  

підприємництва), стажування керівників і спеціалістів у зарубіжних 

фірмах; створення підсобних сільськогосподарських підприємств тощо. 

По-третє, здійснюючи загальну оцінку соціальної ефективності, 

треба враховувати також низку соціально важливих заходів, постійно 

здійснюваних за рахунок муніципальних (місцевих) і загально -

державного бюджетів, що формується, як відомо, під безпосереднім 

впливом існуючої системи оподаткування виробничих та інших 

прибуткових підприємств, а також їх спонсорської і благодійницької 

діяльності. Основними з таких заходів є: установлення й регулювання 

мінімальної заробітної плати всім категоріям працівників на підпри-

ємствах і в організаціях різних видів та сфер народного господарства; 

установлення й виплата пенсій, стипендій, фінансової допомоги 

багатодітним сім’ям; індексація заробітної плати й пенсій відповідно 

до динаміки роздрібних цін на товари споживання; регулювання 

продажних цін на певні види товарів для населення і вартості 

комунальних послуг; бюджетне фінансування організацій і підприємств 

невиробничої сфери; реалізація загальнодержавних соціальних програм 

тощо [32]. 

По-четверте, конкретне визначення рівня соціальної ефективності 

повинно охоплювати кількісне вимірювання й оцінку ефекту та витрат 

за всією сукупністю заходів, зміст і характер яких дозволяє це зробити, 

а також якісну характеристику і виявлення впливу на ефективність тих 

груп заходів, за якими кількісне вимірювання прямого ефекту є 

неможливим. Кількісне вимірювання соціальної ефективності окремих 

груп здійснюваних заходів зводиться до обчислення непрямого 

економічного ефекту й витрат на його досягнення з подальшим їх 

порівнянням. Причому єдиної методики розрахунку такого ефекту 

не існує. Тому в кожному окремому випадку слід застосовувати 

специфічний спосіб його визначення, який став уже відомим з 

оприлюднених наукових розробок або ще невідомий, але рекоменду-
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ється консультантами посередницько-впроваджувальної організації чи 

спеціалістами в цій галузі відповідної управлінської структури 

підприємства (міністерства, комітету, іншого державного органу влади). 

Якісна характеристика ефективності певних груп соціальних заходів 

повинна передбачати більш-менш детальний словесний опис їхнього 

реального (можливого) впливу на результативність виробництва й 

життєдіяльність населення (його окремих верств). За інших різних 

умов результати кількісного вимірювання соціальної ефективності 

треба доповнювати якісними характеристиками заходів, що впливають 

на неї, і на цій підставі формулювати загальні висновки щодо її рівня й 

динаміки. 

«Ефект» та «ефективність» – різні поняття. Економічний ефект – 
це результат праці людини в процесі виробництва матеріальних благ 

(кількість випущеної продукції на ділянці, заводі, приріст знову 

створеної вартості в народному господарстві) [22]. 

Але ефект сам по собі недостатньо характеризує діяльність 

людини. Для більш повної її характеристики важливо знати, з якими 

витратами отримано цей ефект, тобто в що обійшовся результат. 

Однакові витрати праці можуть дати різний ефект, і навпаки, того 

самого ефекту може бути досягнуто різними витратами праці. Мета 

суспільного виробництва – одержання більшого ефекту з найменшими 

трудовими, матеріальними і грошовими витратами. Тому необхідно 

отриманий результат порівняти з тими витратами, за допомогою яких 

він отриманий, тобто віднести ефект до витрат, співставити одну 

абсолютну величину – ефект з іншою абсолютною величиною – 

витратами. Таке співставлення дає відносну величину – ефективність [7]. 

Управлінська праця належить до найбільш складних видів 

людської діяльності, її оцінку не завжди може бути зроблено прямим 

шляхом через відсутність формалізованих результатів, кількісної 

оцінки окремих видів виконуваної роботи. Тому для виміру її 

ефективності часто застосовуються непрямі методи. 

Критерієм оцінки управлінської праці є ефективність управлінської 

праці [32]: 

 
При цьому потрібно пам’ятати, що результат управлінської праці 

виражається не тільки економічним, але й соціальним ефектом. Що 

ж стосується витрат, то вони являють собою живу й уречевлену 

управлінську працю. 
На практиці під час оцінки ефективності праці робітників 

управління широко застосовуване поняття «економічна ефективність 

( )
у

ефект результат
Е

витрати управлінської праці
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управлінської праці» є більш вузьким поняттям, тому що являє собою 
тільки економію живої й уречевленої праці, яка одержується у сфері 
управління матеріальним виробництвом за рахунок оптимізації та 
раціоналізації управлінської діяльності. 

Критерієм оцінки ефективності праці працівників апарату управління 
є також соціальна ефективність, що через відсутність кількісних 
вимірів визначається переважно якісними показниками. Критерій же 
економічної ефективності управлінської праці дає можливість кількісно 
виміряти ефективність праці в апараті управління. Тому він набув 
більше практичного застосування. 

Для визначення ефективності праці управлінського персоналу 
необхідно встановити критерії та показники, за якими проводиться 
оцінка. Під критеріями розуміють найбільш загальну кількісну  
характеристику результатів управлінської праці. Окремі результати 
діяльності апарату управління є показниками управлінської праці. 
Вони носять підлеглий характер стосовно критерію і є основою під час 
його визначення. Отже, сукупність показників праці й буде виражати 
критерій оцінки. 

 
 

5.7. Соціальна ефективність управління 

як різновид соціальної ефективності 

 
Ефективність окремих заходів, пов’язаних із раціоналізацією системи 

управління (зміна структури управління, норм управління й обслуго-
вування, забезпеченості кваліфікованими кадрами тощо), можна оцінити 
за допомогою факторного аналізу. При цьому треба обов’язково 
забезпечити елімінування впливу інших факторів на формування 
кінцевих результатів виробничо-фінансової діяльності підприємств 
(якість земель, забезпеченість основними фондами, робочою силою, 
характер спеціалізації тощо). 

На ефективність управління впливають рівень підготовки кадрів, 
використання спеціалістів згідно з їхньою кваліфікацією, наукова 
організація праці та інші фактори. 

До показників соціальної ефективності управління належать: 

 стан трудової дисципліни; 

 оперативність і якість виконання рішень; 

 виконання апаратом управління завдань, пов’язаних із підви-
щенням культури спілкування з працівниками підприємства [30]. 

Деякі з цих показників можуть бути розраховані кількісно. 
Наприклад, стан трудової дисципліни можна визначити коефіцієнтом 
трудової дисципліни, який розраховують як відношення робочого часу 
до загального фонду корисного часу. 

Виконання рішень оцінюють за співвідношенням кількості фактично 
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виконаних рішень за певний період і загальної кількості прийнятих. 
Слід зазначити, що цей показник досить умовний, оскільки кількість 
рішень, ефективність, своєчасність він не характеризує. Оперативність 
виконання рішень визначають за строком їхньої реалізації. 

Для оцінки таких аспектів ефективності управління, як виконання 
системою соціальних завдань, необхідний комплексний підхід. По-перше, 
мають враховуватись основні показники виробничо-господарської і 
фінансової діяльності. По-друге, слід брати до уваги обсяг виробничо-
господарської діяльності. По-третє, однією з важливих складових 
частин соціального аспекту управління є оцінка якості праці, а також 
діючих комплексних систем управління якістю продукції, праці та 
послуг. Підвищення ефективності управління забезпечується за рахунок 
удосконалення систем управління на всіх рівнях. 

Напрямами підвищення ефективності управління є [21]: 

 ефективність застосування на практиці різних методів управлінсь-
кого впливу, передусім економічних; 

 підвищення кваліфікації управлінських кадрів; 

 широке впровадження наукової організації праці управлінських 
працівників; 

 механізація й автоматизація управління праці; 

 упровадження прогресивної технології управління. 
 

 
 

Висновки 

 

 

 Справедливість – загальне співвідношення цінностей, благ між 
собою і конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок 
людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини 
та її невід’ємні права. 

 Проблема справедливості в її моральному сенсі виникає тоді, 
коли індивід замислюється, чи повинен він дотримуватися вимог 
моралі в умовах, коли інші люди часто нехтують ними, і наскільки це 
справедливо. 

 Сфера застосовуваності поняття «справедливість» безмежна, 
вона охоплює політичні й економічні системи, закони, соціальні 
інститути, міждержавні відносини, оцінки, судження, установки, рішення, 
учинки, життєві позиції людей і навіть розподіл везіння та невдач. 

 Соціальна політика – один із видів політики, спрямований на 
інтеграцію інтересів соціальних спільностей, розв’язання соціальних 
суперечностей задля забезпечення єдності, цілісності суспільства. 
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 Соціальна справедливість – засіб досягнення в суспільстві 

соціальної рівності та свободи. 

 Ефективність виробництва – об’єктивна економічна категорія, 

що характеризує ступінь досягнення загальних та окремих результатів 

від оптимального використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, 

трудових, фінансових, інформаційних). Головною метою розробки 

бізнес-плану і стратегії підприємства є забезпечення ефективного і 

прибуткового виробництва. 

 Ефективність окремих заходів, пов’язаних із раціоналізацією 

системи управління (зміна структури управління, норм управління й 

обслуговування, забезпеченості кваліфікованими кадрами тощо), можна 

оцінити за допомогою факторного аналізу. При цьому треба обов’язково 

забезпечити елімінування впливу інших факторів на формування 

кінцевих результатів виробничо-фінансової діяльності підприємств (якість 

земель, забезпеченість основними фондами, робочою силою, характер 

спеціалізації тощо). 

 На ефективність управління впливають рівень підготовки кадрів, 

використання спеціалістів згідно з їхньою кваліфікацією, наукова 

організація праці та інші фактори. 
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