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ВСТУП. 

Актуальність дослідження. У наш час, коли непередбаченого розмаху 

набувають оберти глобалізації, ми багато чуємо про відповідальність кожної 

людини за долю всього людства. Й іноді здається, що ця відповідальність 

позбавляє людину свободи волі, оскільки вона змушена виконувати певні 

приписи – під страхом страшної загрози, що може навіть причинити її смерть 

і смерть її близьких. Й водночас кожен у цій ситуації сам робить свій вибір – 

у міру усвідомлення ним сутності та характеру ситуації, в якій опинилося 

людство й він чи вона особисто. Ця ситуація з особливою гостротою та 

актуальністю ставить питання про існування в людини свободи волі. У свою 

чергу, проблематика свободи волі пов’язана з питаннями про джерело наших 

дій і про відповідальність за них. Необхідність адекватних відповідей на ці 

питання часто призводить до виникнення суперечностей і конфліктів, які 

спричиняють різні кризові явища в житті людини і суспільства. Тому з давніх 

часів видатні філософи приділяли велику увагу питанням, пов’язаним із 

свободою волі, створюючи своєрідні концепти, які відображали різні аспекти 

даної проблематики. Цими питаннями в Давній Греції займалися Платон, 

Арістотель, в елліністичні часи - стоїки, епікурейці, Епіктет та інші, серед 

середньовічних християнських мислителів найбільший внесок зробили 

Августин, Тома Аквінський і Дунс Скот, у Новий час – Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. 

Локк, Б. Спіноза, І. Кант та інші, серед сучасних філософів треба назвати Т. 

Айєра, З. Баумана, І. Берліна, А. Бєсєдіна, В. Васильєва, Д. Волкова, Г. 

Гололоба, Р. Кейна, С. Левіна, Є. Логінова, А. Макінтайра, Л. Максимова, Г. 

П. Мішагіна, А. Мішуру, Д. Перебума, Л. Свендсена, Д.М. Фішера, Е. Фрома, 

Г. Франкфурта, Д. Ходжсона та ін.  

Їхні підходи до концептуалізації свободи волі неминуче включали 

розгляд вельми широкого спектру питань, що загалом перебували у царинах 

метафізики та етики. Зокрема у цьому зв’язку ними розглядались питання 
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про причинно-наслідкові зв’язки, закони природи, часу, речі, існування, 

виникнення, мотивацію, свідомість, людину тощо.  

Одні з філософів, як, наприклад, Платон і Спіноза, схилялися до 

детермінізму, фактично заперечуючи наявність у людини свободи волі, інші, 

як, наприклад, Арістотель і стоїки, займали проміжну позицію, вважаючи, що 

людина не може вийти за межі своєї природи, але у цих межах може обирати 

різні способи дій, беручи на себе відповідальність за своє життя. Чи не 

найбільш радикальним прибічником свободи волі був за часів античності 

Епікур, до чиїх ідей звертались пізніше ті, хто також надавав перевагу 

свободі (це, в першу чергу, стосується мислителів Нового часу).  

Християнські філософи, такі як Августин і Тома Аквінський дивилися 

на свободу волі водночас як на те, що робить людину подібною до Бога, і як 

на те, що, через відсутність достатнього розуміння, змушує людину робити 

тяжкі помилки, грішити. Тому для людини краще відмовитися від свободи 

волі заради спасіння Божою милістю (Августин), слідувати в житті шляхом, 

вказаним в Одкровенні та вдосконалювати свій розум та віру, без яких 

неможливо уникнути помилок на життєвому шляху (Тома Аквінський).  

Філософи Нового часу загалом прагнули підкорити волю інтелекту, що 

взагалі визначає раціоналістичних характер цієї доби, проте саме це їхнє 

прагнення було вираженням бажання позбутися обмежень для свободи, яких 

зазнавала людина у середньовіччі. Раціоналісти вважали, що розум дає 

людині свободу, й вільне самостійне мислення є ознакою її існування 

(Декарт), що людина добровільно, керуючись власним розумом, 

позбавляється своєї волі, надаючи перевагу безпеці (Гоббс), що вона надає 

право виражати свою волю спеціально призначеним представникам – уряду, 

який відзначається розумінням потреб і можливостей людей і засобів їх 

реалізації (Локк), що абсолютну свободу людина має лише в природному 

стані, й втрачає її у суспільстві, і що повернути первинний стан свободи вона 

може, лише переосмисливши свою приватну волю як спільну волю (Руссо), 
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що, свідомо й добровільно обмежуючи свою волю визнанням цінності волі 

інших, людина створює більш вільне середовище, в якому вона виявляється 

більш вільною, ніж тоді, коли намагається ствердити свою волю будь-яким 

шляхом (Кант). 

Проте, приділяючи багато уваги власне проблемі свободи волі, 

філософи набагато менше займаються питанням дослідження її 

концептуалізації, через що важко визначити об’єктивно цінність кожної 

концепції, так само як і зв’язок між ними. Дане дослідження присвячене саме 

цим питанням, чим і обумовлена його актуальність. 

Об’єкт дослідження: свобода волі як концепт. 

Предмет дослідження: етико-філософські аспекти концептуалізації 

свободи волі. 

Мета дослідження: дослідити своєрідність етико-філософської 

концептуалізації свободи волі через вияв головних моральних колізій 

людської діяльності 

Досягнення мети дослідження передбачає виконання наступних 

завдань: 

- висвітлити формування постановки проблеми свободи волі  

- окреслити специфіку предметного поля етики як контексту  розгляду 

свободи волі; 

- виявити своєрідність  свободи волі у порівнянні із свободою дій; 

- проаналізувати концепту свободи волі у співставленні з концептом 

детермінізму; 

- висвітлити роль відповідальності як моральної складової  концепту 

свободи волі. 

Методи дослідження: складна багатоаспектна природа предмету 

дослідження обумовила застосування таких методів як метод аналізу та 

синтезу, історичний метод, за допомогою якого було прослідковано розвиток 

концепту свободи волі на різних етапах його концептуалізації – від часів 
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античності до сучасності, критичний метод, який дозволив уникнути 

ідеологічної заангажованості, метод термінологічного аналізу, який дозволив 

дати чіткіші визначення головних понять, порівняльний метод, завдяки 

якому вдалося співставити різні спроби концептуалізації свободи волі. 

Робота складається зі вступу, двох розділів і висновків. Загальний обсяг 

роботи 53 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ ВОЛІ. 

 

1.1. Формування проблеми свободи волі в етико-філософському 

дискурсі 

Термін «свобода волі» традиційно позначає незалежність рішень 

індивідуума від зовнішніх обставин. Цей концепт містить у собі низку понять, 

які упродовж тисячоліть привертали до себе увагу філософів. Це такі поняття 

як індивідуум, свобода, воля, рішення, дія, зовнішнє, внутрішнє та інші.  

Досліджуючи свободу волі, філософи змушені розглядати також 

питання про істину, правильність і неправильність, добро і зло, чесноту і 

порок, нагороду і покарання тощо. Тема свободи волі також породжує чисто 

емпіричні питання, які починають досліджуватися в науках про людину: чи є 

вона у нас і в якій мірі? 

У книзі IV свого діалогу «Держава» Платон розглядає питання про 

душу людини й виділяє такі аспекти людської душі як розум, воля та 

пристрасть. З одного боку, ці аспекти обмежують один одного, але з іншого 

саме їх виділення вказує на певну міру їх незалежності один від одного. За 

Платоном, люди належать до різних класів у залежності від того, який аспект 

є в них домінуючим. Але домінування волі не робить, вважає Платон, 

людину вільною, оскільки, керуючись волею, неможливо досягти стану 

справедливості, який досягається лише завдяки розуму. Справедливим, на 

думку Платона, є такий стан людського існування, коли розум контролює 

волю та пристрасті. Таким чином, необмежена воля протистоїть 

справедливості, а отже й свободі, яка для Платона є своєрідним 

самовладанням, яке досягається розвитком чеснот мудрості, мужності та 

темпераменту, в результаті чого визволяється від тиранії базових бажань і 

набуває більш точного розуміння та рішучого прагнення Добра [27]. Можна 
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зауважити, що оскільки справедливість є в Платона вищою цінністю, ідеалом, 

будь-яке відхилення від неї вважається ним негативним, а отже – виявленням 

несвободи. Таким чином, якщо розуміти свободу волі як певного роду 

спонтанність, непередбачуваність, то вона оцінюється Платоном загалом 

негативно, оскільки являє собою непідконтрольність розуму. У цьому сенсі 

Платон не залишає людині свободи вибору. І саме цей момент є одним із 

пунктів розходження з Платоном Арістотеля. 

Поділяючи з Платоном турботу про виховання чеснот, Арістотель 

приділяє теоретичну увагу більше ролі вибору в ініціації окремих дій, які з 

часом призводять до звичок, до добра або до зла. Отже, на відміну від 

Платона, добро і зло в Арістотеля не є чимось наперед заданим, а є наслідком 

певної послідовності дій, що корелюють із послідовністю виборів. У книзі ІІІ 

«Нікомахової етики» Арістотель говорить, що на відміну від нераціональних 

агентів, ми маємо владу робити чи не робити, і багато з того, що ми робимо, є 

добровільним, таким, що його походження є «в нас», і ми «усвідомлюємо 

конкретні обставин дії [1]. Крім того, зрілі люди роблять вибір, 

обмірковуючи різні доступні засоби для своїх цілей, спираючись на 

раціональні принципи дії. Якщо людина буде послідовно робити 

гарний/негарний вибір, то з часом вона набуде форму 

доброчесної/недоброчесної людини.  

 Таким чином, Арістотель вважає, що людина здатна по-різному 

реагувати на зовнішні обставини, і що її реакції можуть бути правильними 

або неправильними. І свобода людини, фактично, включає в себе її свободу 

робити помилку. Зробить людина в дійсності помилку чи не зробить 

визначається ступенем розуміння нею ситуації, в якій вона опинилась 

внаслідок певних попередніх дій. Якщо людина правильно розуміє ситуацію, 

вона не може прийняти неправильне рішення, отже свобода людини, в цьому 

сенсі, визначає ступінь нерозуміння нею обставин в яких вона опинилася. 
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Тобто Арістотель сходиться із Платоном в оцінці людської свободи, хоча й 

визначає її по-іншому. 

Але суттєва відмінність Арістотеля від Платона полягає в тому, що, 

навіть не розуміючи правильно певну конкретну ситуацію, людина все одно 

може прийняти стосовно неї правильне рішення. Це відбувається в тому 

випадку, коли вона підкорила процес прийняття рішень певній парадигмі, 

якої дотримується в усіх випадках свого життя. Це спрацьовує, якщо її життя 

проходить у межах контрольованих певним зовнішнім ладом (політичним), 

ступінь досконалості якого, в цьому випадку, визначає ступінь досконалості 

життя окремої людини – громадянина держави, встановленої цим порядком. 

З точки зору етики, залишається однак, відкритим питання, чи можна 

вважати вільним рішення, яке людина приймає в обставинах слідування 

зовнішньому політичному чи природному порядку, навіть якщо вона свідомо 

прийняла рішення стосовно такого слідування. Сам Арістотель вважає, що 

такі рішення є вільними. Він каже, що «людина є батьком своїх дій, як дітей» 

[1], тобто людини сама, незалежно формує свої дії.  

 Може виникнути питання стосовно того, що це, мабуть, тягне за собою 

те, що людина не могла зробити інакше - на момент вибору вона не має 

контролю над тим, що є її теперішнім характером, - і тому вона не несе 

відповідальності за вибір, який робить. Арістотель на це відповідає, 

стверджуючи, що її теперішній характер є частково результатом попередніх 

виборів, які вона зробила. 

В елліністичну епоху домінували дебати між епікурейцями, стоїками та 

академічними скептиками, а що стосується свободи волі, то дискусія 

зосереджувалася на місці детермінізму чи долі у керуванні людськими діями 

та життям [30].  

Стоїки та епікурейці вважали, що всі звичайні речі, включаючи людські 

душі, є тілесними й керуються природними законами чи принципами.  
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Стоїки вважали, що весь вибір людини та поведінка визначається 

причинно-наслідкова, але вони вважали, що це сумісно з нашими діями, які 

залежать від нас. Хризипп захищав цю позицію, стверджуючи, що ваші дії 

«залежать від вас», коли вони відбуваються «через вас» - коли визначальні 

фактори вашої дії – це не зовнішні обставини, що змушують вас діяти так, як 

ви робите, а натомість ваш власний вибір обґрунтований у вашому 

сприйнятті варіантів, що стоять перед вами. Отже, з точки зору моральної 

відповідальності питання полягає не в тому, чи робиться вибір, а в тому, 

яким чином він робиться. Тобто з точки зору стоїків, сама наявність чи 

відсутність вибору це вже є певний вибір, зроблений певним чином. Іншими 

словами, саме розуміння, бачення ситуації є вже вираженням певного вибору. 

З цього випливає, що людина включає в себе певні ставлення до певного 

роду ситуацій, вони є притаманними їх за її природою, й діють як певний 

закон. Тобто людина не потрапляє випадково у якісь ситуації, в яких їй треба 

робити якийсь вибір, а створює ці ситуації за законом своєї природи. Її доля, 

її життя це є послідовне розгортання, розкриття цього закону. 

Епікур та його послідовники мали більш механістичну концепцію 

тілесних дій, ніж стоїки. Вони вважали, що всі речі (включаючи душу 

людини) складаються з атомів, поведінка яких регулюється законом, фіксує 

поведінку всього, що складається з таких атомів. Але вони відкинули 

детермінізм, вважаючи, що атоми, хоч і регульовані законом, сприйнятливі 

до незначних «поворотів» або відхилень від звичних шляхів. Тобто, на 

відміну від Арістотеля, який вважав, що характер людини формується 

внаслідок її дій, але незалежно від того, що визначає ці дії, - внутрішній вибір 

чи зовнішні обставини (поліс), стоїки вважали, що, навпаки, характер 

людини, який є вираженням закону її природи, визначає всі її дії, які 

створюють і складають події та обставини її життя. 

Епікура часто розуміли як мислителя, що прагнув обґрунтувати 

свободу людських волевиявлень у таких недетермінованих поворотах, але, на 
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нашу думку, тут є певна неясність. Якщо таке розуміння його мети є 

правильним, то незрозуміло, як ця схема може детально працювати. (Все, що 

ми знаємо про його погляди стосовно цієї теми, головним чином, випливає з 

розповіді, викладеної в шестикнижній поемі його послідовника Лукреція 

«Про природу речей» [30]). 

Помітною фігурою цього періоду був Олександр Афродізійський, 

видатний перипатетичний коментатор Арістотеля. Олександр різко критикує 

позиції стоїків. Він досліджує неоднозначність, яка присутня в Арістотеля у 

зв’язку з питанням про те, що є визначальним в житті людини – характер чи 

вибір. На думку Олександра, треба враховувати всі чинники, що впливають 

на формування життя людини, - як об’єктивні, тобто незалежні від неї, так і 

суб’єктивні, тобто її бачення ситуації. У кожному конкретному випадку 

людина вільна вибирати між цими чинниками [63, p. 34]. 

 Аврелій Августин це, так би мовити, міст між античною та 

середньовічною епохою філософії. На його зріле мислення про волю 

вплинуло його раннє зіткнення з пізньою класичною неоплатоністською 

думкою, яке потім трансформується богословськими поглядами, які він 

сприймає у своєму християнському наверненні. У своїй праці "Про свободу 

волі" Августин бореться, щоб об'єднати в єдине ціле християнське вчення 

про зловживання людьми свободою, дарованою ним Богом, що є джерелом 

зла у світі, про те, що людська воля була зіпсована через «падіння» від 

благодаті найдавніших людських істот, про те, що людина потребує спасіння, 

яке цілком досягається Божими діями.  

Августин чітко підтверджує, що воля за своєю природою є 

самовизначальною силою - ніякі зовнішні для неї сили не визначають її вибір, 

і що ця особливість є основою її свободи. Але він прямо не виключає, що 

воля внутрішньо визначається психологічними факторами, як вважав 

Хризипп, і Августин мав богословські причини, які могли б сприяти тезі про 

те, що всі речі певним чином визначаються Богом.  
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Августин думав, що нас дійсно формують неправильно впорядковані 

бажання. Це тягне за собою відсутність чогось більш цінного, «справжньої 

свободи», в якій наші волі узгоджуються з Добром, свободою, яку можна 

досягти лише шляхом перетворюючої дії божественної благодаті. Останнє, 

психологічне уявлення про свободу волі, на думку Г. Стросона, явно 

перегукується з уявленням Платона про внутрішню справедливість душі [57]. 

Тома Аквінський намагався синтезувати основні низки систематичної 

філософії Арістотеля з християнською теологією, і тому Аквінат починає 

своє складне обговорення людських дій і вибору, погодившись з Арістотелем, 

що таким істотам, як ми, наділеним інтелектом і волею, важко дійти згоди 

стосовно загальних цілей, упорядкованих з метою досягнення загального 

блага. Воля - це раціональне бажання: ми не можемо рухатись до того, що 

нам наразі не здається добрим. Наша воля є свобідною у тому сенсі, що вона 

не прив’язана природою до будь-яких конкретних засобів, і вони, як правило, 

не здаються нам ні явно хорошими, ні як такі, що однозначно задовольняють 

цілям, які ми хочемо досягти. Крім того, те, що нам здається гарним, може 

дуже різнитися - навіть із часом, внутрішньо сприйматися по-різному. Тому 

за певних обставин (включаючи присутні переконання та бажання), потрібна 

певна воля, яка змушує робити певний вибір. З цієї причини деякі 

коментатори вважають, що Тома Аквінський своєрідно поєднує концепцію 

свободи з концепцією причинного або богословського детермінізму. У 

своєму захисті тези про те, що заповіт не є «вимушеним» [31], Тома 

Аквінський зазначає три способи того, що заповіт може відхилити варіант, 

який він вважає привабливим:  

1) він вважає інший варіант більш привабливим;  

2) приходить думка про якусь обставину, яка робить альтернативу 

більш сприятливою «випадковою зовнішньою чи внутрішньою 

обставиною», і  
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3) людина на мить налаштована на пошук альтернативи, 

привабливої в силу неродженого стану, що підлягає воля 

(наприклад, гнів проти спокою).  

Перший розгляд явно відповідає сумісності. Другий у кращому 

випадку вказує на своєрідний випадок, який не ґрунтується на діяльності 

самої волі. «Воля сама може втручатися в процес [рух деякої причини волі] 

або відмовляючись розглянути те, що привертає її до волі, або вважаючи її 

протилежне: а саме, що є погана сторона того, що пропонується…» [31, с. 76]. 

Джон Дунс Скотт був найбільшим у середні віки захисником 

лібертаріанської концепції волі, стверджуючи, що, за своєю суттю, є «нічим 

іншим як загальною причиною своєї діяльності» [7, с. 5]. Дійсно, він 

дотримувався незвичного погляду, що не тільки до, але і в той самий момент, 

коли людина бажає X, вона може реалізувати воління Y або, принаймні, не 

волю X. (Тобто вона може реалізувати не те, чого бажає.) (Він сформулював 

цей погляд через дивовижне твердження, що один момент часу включає дві 

«природи», які виражають альтернативні можливості.) На противагу Томі 

Аквінському та іншим середньовічним арістотеліанцям, Дунс Скотт 

стверджував, що передумовою нашої свободи є те, що є два принципово різні 

способи реалізації, які можуть здатися нам добрими: той, що є вигідним для 

нас, і той, що відповідає поняттю справедливості. Він дає зрозуміти, що ми 

не здатні бажати чогось, у чому ми не бачимо жодного блага, а також 

позитивно відмовлятись від того, що видається нам добрим. Однак, 

відповідно до своєї безкомпромісної позиції, що ніщо не може бути повною 

причиною волі, окрім самої себе, він вважав, що там, де щось здається нам як 

некваліфіковане, добре (ідеально підходить і на нашу користь, і на 

справедливість) — наприклад, «благання бачити» Бога в потойбічному житті 

- ми все ж можемо утриматися від того, щоб цього бажати. 

Проблема свободи волі була важливою темою у Новий час, і всі 

основні філософи віддали їй належне (Р. Декарт [14]; Т. Гоббс [12]; Б. 
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Спіноза [29]; Г. Лейбниць; Д. Локк [19]; Д. Г’юм [35]; E. Кант [15]). Вона 

продовжувала широко обговорюватися серед філософів початку ХХ століття 

(Дж. Мур [25]; A. Айер [36]).  

Центральність проблеми свободи волі для різних ранньомодерних 

філософів простежується у двох загальних припущеннях. Перше полягає в 

тому, що без віри у свободу волі у нас було б мало причин діяти морально. 

Було прийнято вважати, що віра в загробне життя, в якому справедливий Бог 

винагороджує і карає нас відповідно до нашого правильного чи 

неправильного використання свободи волі, було ключовим для мотивації нас 

до моральності [60, р. 16–17]. Життя перед смертю дає нам безліч прикладів, 

коли порок краще винагороджується, ніж доброчесність, і тому, не знаючи 

остаточного судження в потойбічному житті, ми мали б мало підстав 

домагатися чесноти та справедливості, коли вони не збігаються із власним 

інтересом. І без свободи волі не може бути остаточного судження. 

Друге широко поширене припущення полягає в тому, що свободу волі 

здається важко узгодити з тим, що ми знаємо про світ. Незважаючи на те, що 

це припущення поділяють більшість філософів раннього Нового часу, але 

кожен філософ розуміє це по-своєму. Для деяких ця турбота - передусім 

теологічна. Як ми можемо зрозуміти надзвичайну ситуацію та свободу у світі, 

визначеному Богом, який повинен вибрати найкращий світ для створення? 

[53] 

Для деяких турбота була насамперед метафізичною. Принцип 

достатньої підстави - ідея, що кожна подія повинна мати визначальну 

причину, - була наріжним каменем метафізики Декарта, Лейбніца та Спінози. 

Як випадковість і свобода вписуються в такий світ?  

Для деяких турбота була насамперед науковою. З огляду на те, що 

правильне розуміння фізичного світу - це те, згідно з яким всі фізичні об'єкти 

керуються детермінованими законами природи, - як обставини та свобода 
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вписуються в такий світ? Звичайно, для деяких всі ці три турботи були 

важливі (це стосується особливо Декарта та Лейбніца). 

 Незважаючи на багато розбіжностей щодо того, як найкраще вирішити 

ці турботи, існували три твердження, які були широко, хоча і не повсюдно, 

погоджені.  

Перше полягало у тому, що свобода волі має два аспекти: свободу 

робити інакше і силу самовизначення [55, p. 570].  

Друге полягає в тому, що адекватний облік волі повинен спричинити те, 

що вільні агенти є морально відповідальними агентами та/або підлягають 

покаранню. Ідеї щодо моральної відповідальності часто були мірилом, за 

допомогою якого вимірювався ступінь свободи волі. Третє - теза про те, що 

свобода волі сумісна з детермінізмом - вірна. (Спіноза, Рід і Кант є явними 

винятками з цього.) 

 

1.2. Предметне поле етики як контекст  розгляду проблеми свободи волі  

Сфера етики (або моральної філософії) включає систематизацію, захист 

та рекомендації концепцій правильної та неправильної поведінки. Сьогодні 

філософи зазвичай поділяють етичні теорії на три загальні предметні області: 

метаетику, нормативну етику та прикладну етику. Метаетика досліджує, 

звідки беруться наші етичні принципи, і що вони означають [60, p. 56]. Чи є 

вони просто соціальними винаходами? Чи міститься в них щось більше, ніж 

вираження наших індивідуальних емоцій? Метаетичні відповіді на ці 

запитання зосереджуються на питаннях загальних істин, волі Божої, ролі 

розуму в етичних судженнях та значенні самих етичних термінів.  

Нормативна етика бере на себе більш практичне завдання, яке полягає 

у досягненні моральних норм, які регулюють правильну та неправильну 

поведінку. Це може включати артикуляцію добрих звичок, які нам слід 

набути, обов'язків, які нам слід виконувати, або наслідків нашої поведінки 

для інших.  
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Нарешті, прикладна етика передбачає вивчення конкретних 

суперечливих питань, таких як аборти, дитячий дім, права тварин, екологічні 

проблеми, гомосексуалізм, смертна кара або ядерна війна. 

Використовуючи концептуальні інструменти метаетики та нормативної 

етики, дискусії з прикладної етики намагаються вирішити ці суперечливі 

питання. Межі розмежування метаетики, нормативної етики та прикладної 

етики часто розмиті. Наприклад, питання абортів - це прикладна етична тема, 

оскільки вона передбачає специфічний тип суперечливої поведінки. Але це 

також залежить від більш загальних нормативних принципів, таких як право 

самоврядування та право на життя, які є лакмусовими тестами для 

визначення моральності цієї процедури. Проблема також спирається на 

метаетичні питання, такі як «звідки беруться права?» і «які істоти мають 

права?» 

Термін «мета» означає «після» або «після нього», й, отже, поняття 

метаетики передбачає віддалений погляд на весь проект етики. Ми можемо 

визначити метаетику як вивчення походження та значення етичних понять. У 

порівнянні з нормативною етикою та прикладною етикою область метаетики 

є найменш точно визначеною областю моральної філософії. Вона охоплює 

питання від моральної семантики до моральної гносеології. Вона включає два 

важливі набори питань: 1) метафізичні питання щодо того, чи існує мораль 

незалежно від людини, і 2) психологічні питання, що стосуються ментальної 

основи наших моральних суджень та поведінки [60, p. 58]. 

Метафізика - це вивчення видів речей, які існують у Всесвіті. Деякі речі 

у Всесвіті зроблені з фізичних речей, таких як скелі; і, можливо, інші речі 

носять нефізичний характер, такі як думки, духи та боги. Метафізичний 

компонент метаетики передбачає конкретніше виявлення того, чи моральні 

цінності - це вічні істини, що існують у духовному царстві, чи просто 

людські умовності. 
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 Прихильники трансцендентного погляду зазвичай вважають, що 

моральні цінності є об'єктивними в тому сенсі, що вони існують у духовній 

царині поза суб'єктивними людськими умовами. Вони також вважають, що 

вони абсолютні або вічні, тому, що вони ніколи не змінюються, а також, що 

вони універсальні, наскільки вони стосуються всіх раціональних істот у 

всьому світі та протягом усього часу.  

Найхарактернішим прикладом такої точки зору є Платон, який 

надихався математикою. Коли ми дивимося на числа та математичні 

відносини, такі як 1 + 1 = 2, вони здаються позачасовими поняттями, які 

ніколи не змінюються, і застосовуються скрізь у Всесвіті. Люди не вигадують 

чисел, і людина не може їх змінити. Платон пояснив вічний характер 

математики, заявивши, що числа є абстрактними сутностями, які існують у 

царині, схожій на дух. Він зазначив, що моральні цінності також є 

абсолютними істинами, тому вони також є абстрактними, схожими на дух. У 

цьому сенсі для Платона моральні цінності є духовними об’єктами.  

Середньовічні філософи зазвичай групували всі моральні принципи 

разом під заголовком «вічного закону», який також часто розглядався як 

духоподібні об'єкти. Британський філософ XVII століття Семюел Кларк 

описав їх як духоподібні відносини, а не духоподібні об'єкти. У будь-якому 

випадку вони існують у духовній царині [див. 57, с. 89].  

Інший підхід до метафізичного статусу моралі - це божественні накази, 

що видаються з волі Бога. Іноді його називають волюнтаризмом (або теорією 

божественного наказу), цей погляд був натхненний уявленням про 

всесильного Бога, який контролює все. Бог просто бажає речей, і вони стають 

реальністю. Він закріплює фізичний світ на існування, він ставить людське 

життя на існування, і, таким же чином, всі моральні цінності становлять на 

існування. Прихильники цієї точки зору, такі як середньовічний філософ 

Вільям Окам, вважають, що Бог воліє моральними принципи, такими як 

«вбивство це неправильно», і вони існують у свідомості Бога як команди. Бог 
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інформує людей про ці накази, насаджуючи нам моральну інтуїцію або 

розкриваючи ці команди в Писанні [див. 57, с. 124]. 

 Другий і більше цей світоглядний підхід до метафізичного статусу 

моралі випливає із скептично-філософської традиції, такої, як 

сформульований грецьким філософом Секстом Емпіриком, і заперечує 

об'єктивний статус моральних цінностей. Технічно скептики не відкидали 

самих моральних цінностей, а лише заперечували, що цінності існують як 

духоподібні об'єкти або як божественні накази у свідомості Бога. Моральні 

цінності, стверджували вони, - це суто людські винаходи, позиція, яку з тих 

пір називають моральним релятивізмом.  

Існує дві чіткі форми морального релятивізму. Перша - це 

індивідуальний релятивізм, який стверджує, що окремі люди створюють свої 

власні моральні стандарти. Наприклад, Фрідріх Ніцше стверджував, що 

надлюдина створює свою мораль, відмінну від реакції на рабську ціннісну 

систему мас. Друга - культурний релятивізм, який стверджує, що мораль 

ґрунтується на схваленні свого суспільства - а не просто на уподобаннях 

окремих людей. Цю думку висловлювали Секст Емпірик, а в більш пізні 

століття - Мішель Монтень та Вільям Грем Самнер. Окрім сприйняття 

скептицизму та релятивізму, світоглядні підходи до метафізичного статусу 

моралі заперечують абсолютний та універсальний характер моралі і 

вважають, що моральні цінності насправді змінюються від суспільства до 

суспільства впродовж часу та у всьому світі. Вони часто намагаються 

відстояти свою позицію, наводячи приклади цінностей, які різко різняться від 

культури до культури, наприклад, ставлення до багатоженства, 

гомосексуалізму та людських жертвопринесень [див. 56, с. 168]. 

Друга область метаетики включає психологічну основу наших 

моральних суджень та поведінки, особливо розуміння того, що мотивує нас 

бути моральними. Ми можемо дослідити цю тему, задавши просте запитання: 

«Чому треба бути моральним?» Навіть якщо я знаю основні моральні норми, 
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такі як не вбивати і не красти, це не обов'язково означає, що я буду 

психологічно змушений діяти відповідно до них. Деякі відповіді на питання 

«Чому треба бути моральним?» полягають у тому, щоб уникнути покарання, 

здобути хвалу, досягти щастя, бути гідним або вписатись у суспільство. 

Один із важливих напрямів моральної психології стосується 

притаманного людині егоїзму. Британський філософ XVII століття Томас 

Гоббс вважав, що багато, якщо не всі наші вчинки спонукають егоїстичні 

бажання [12]. Навіть якщо дія здається самовідданою, наприклад, 

пожертвування на благодійність, все ж є корисливі причини цього, такі як 

переживання влади над іншими людьми. Цей погляд називається 

психологічним егоїзмом і стверджує, що інтереси, орієнтовані на власне, в 

остаточному підсумку мотивують усі дії людини.  

Тісно пов'язаним з психологічним егоїзмом погляд, який називається 

психологічним гедонізмом, який вважає, що задоволення є специфічною 

рушійною силою всіх наших дій. Британський філософ XVIII століття 

Джозеф Батлер вважав, що інстинктивний егоїзм та задоволення визначають 

нашу поведінку. Однак Батлер стверджував, що ми також маємо властиву 

психологічну здатність виявляти доброзичливість до інших. Цей погляд 

називається психологічним альтруїзмом і стверджує, що принаймні деякі 

наші дії мотивовані інстинктивною доброзичливістю [16, с. 110]. 

Друга сфера моральної психології передбачає суперечку щодо ролі 

розуму в мотивації моральних дій. Наприклад, якщо я роблю твердження, що 

висловлюю лише свої почуття? З одного боку, шотландський філософ XVIII 

століття Девід Г’юм стверджував, що моральні оцінки стосуються наших 

емоцій, а не нашого розуму. Ми можемо назбирати всі причини, які ми 

хочемо, але це само по собі не буде моральною оцінкою. Нам потрібна 

виразна емоційна реакція, щоб зробити моральний вирок. Розум може бути 

корисним у наданні нам відповідних даних, але, за словами Г’юма, «причина 

є і повинна бути рабом пристрастей» [35, с. 40]. Надихаючись 



20 

 

антираціоналістичними поглядами Г’юма, деякі філософи XX століття, 

особливо А.Дж. Айер [36], так само заперечували, що моральні оцінки - це 

фактичні описи. Наприклад, хоча заява «добре дарувати добродійність» може 

виглядати начебто як фактичний опис про благодійність, це не так. Натомість 

таке моральне висловлювання передбачає дві речі. По-перше, я (доповідач) 

висловлюю своє особисте почуття схвалення щодо благодійних пожертв. Це 

називається емоційним елементом, оскільки я висловлюю свої емоції щодо 

певної поведінки. По-друге, я (доповідач) намагаюся змусити вас 

пожертвувати на благодійність і, по суті, даю команду: «Пожертвуйте на 

благодійність!» Це називається приписуючим елементом у тому сенсі, що я 

виписую якусь конкретну поведінку. 

Починаючи з Г’юма, більш раціонально налаштовані філософи 

протистояли цим емоційним теоріям етики і натомість стверджували, що 

моральні оцінки справді є проявами розуму. Наприклад, Еммануїл Кант. 

Хоча емоційні фактори часто впливають на нашу поведінку, він стверджував, 

що нам все-таки слід протистояти такому впливу. Натомість справжня 

моральна дія мотивується лише розумом, коли вона вільна від емоцій та 

бажань.  

Раціоналістичний підхід, запропонований Куртом Байєром [16, с. 122], 

перебуває у прямому протистоянні емотивістській та рецептистській теоріям 

Айера та інших. Байєр ширше акцентує увагу на процесі міркувань та 

аргументації, який відбувається під час морального вибору. Всі наші 

моральні рішення є, або, принаймні, можуть бути підкріплені якоюсь 

причиною чи виправданням. Якщо я стверджую, що красти чиюсь машину 

неправильно, то я маю змогу виправдати свою претензію якимось 

аргументом. Наприклад, я можу стверджувати, що красти автомобіль 

Пилипенко є неправильним, оскільки це засмутить її, порушить її права 

власності або поставить злодія під загрозу арешту. За словами Байєра, тоді 
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правильне моральне прийняття рішень передбачає надання найкращих 

причин на підтримку одного курсу дій проти іншого. 

Нормативна етика передбачає досягнення моральних норм, які 

регулюють правильну та неправильну поведінку. У певному сенсі це пошук 

ідеального лакмусового тесту правильної поведінки. Золоте правило - це 

класичний приклад нормативного принципу: ми повинні робити іншим те, 

що хотіли б, щоб інші робили нам. Оскільки я не хочу, щоб мій сусід вкрав 

мою машину, то буде неправильно, якщо я вкраду його автомобіль. Оскільки 

я хотів би, щоб люди годували мене, якщо я голодую, то я повинен 

допомагати годувати голодуючих людей. Користуючись цим самим 

міркуванням, я теоретично можу визначити, чи є якась можлива дія 

правильною чи неправильною. Тож, виходячи із Золотого правила, також 

було б неправильно мені брехати, переслідувати, жертвувати, нападати чи 

вбивати інших. Золоте правило - приклад нормативної теорії, яка встановлює 

єдиний принцип, за яким ми судимо всі дії. Інші нормативні теорії 

зосереджені на наборі основоположних принципів або наборі хороших рис 

характеру. 

 Основне припущення в нормативній етиці полягає в тому, що існує 

лише один кінцевий критерій моральної поведінки, будь то єдине правило 

або набір принципів. Є три способи досягнення моральної поведінки:  

1) теорії доброчесності,  

2) теорії обов'язків і  

3) теорії наслідків [46, с. 200]. 

Багато філософів вважають, що мораль полягає у дотриманні точно 

визначених правил поведінки, таких як «не вбивай» або «не кради». Імовірно, 

я повинен засвоїти ці правила, а потім переконатись, що кожна моя дія 

відповідає правилам. Однак етика чесноти приділяє менше уваги правилам 

навчання, а натомість підкреслює важливість розвитку добрих звичок 
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характеру, таких як доброзичливість. Наприклад, коли я набуду 

доброзичливість, я звично діятиму доброзичливо.  

Історично теорія доброчесності - одна з найдавніших нормативних 

традицій західної філософії, що має своє коріння в давньогрецькій цивілізації. 

Платон особливо підкреслював чотири чесноти, які згодом були названі 

кардинальними чеснотами: мудрість, мужність, темперамент та 

справедливість. Інші важливі чесноти - це стійкість, великодушність, 

самоповага, хороша вдача та щирість. Окрім того, що обстоюють добрі 

звички характеру, теоретики доброчесності вважають, що нам слід уникати 

набуття поганих рис характеру чи вад, таких як боягузтво, нечутливість, 

несправедливість та марнота. Теорія доброчесності підкреслює моральне 

виховання, оскільки доброчесні риси характеру розвиваються в молодості. 

Отже, дорослі відповідають за прищеплення чеснот у молодих. 

 Арістотель стверджував, що чесноти - це добрі звички, які ми 

набуваємо, які регулюють наші емоції. Наприклад, у відповідь на мої 

природні почуття страху я повинен розвивати чесноту мужності, яка 

дозволяє мені бути твердим, коли стикаюся з небезпекою. Аналізуючи 11 

конкретних чеснот, Арістотель стверджував, що більшість чеснот 

знаходиться посередині між більш крайніми рисами характеру. Наприклад, з 

відвагою, якщо мені не вистачає мужності, я розвиваю таку якість як 

боягузтво, яка є вадою. Якщо я маю занадто багато сміливості, я розвиваю 

нестримність, що також є вадою. На думку Арістотеля, непросте завдання 

знайти ідеальне середнє між крайніми рисами характеру [1, с. 123].  

Після Арістотеля середньовічні богослови доповнили грецькі списки 

чеснот трьома християнськими, або богословськими чеснотами: вірою, 

надією та милосердям. Інтерес до теорії чеснот продовжувався в середні віки 

і знижувався в 19 столітті з піднесенням альтернативних моральних теорій.  

В середині 20 століття теорія доброчесності отримала особливу увагу з 

боку філософів, які вважали, що більш новітні етичні теорії неправильно 
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орієнтуються на занадто сильний акцент на правила та дії, а не на доброчесні 

риси характеру. Аласдейр Макінтайр відстоював центральну роль чеснот у 

моральній теорії і стверджував, що чесноти обґрунтовані та виникають у 

межах соціальних традицій [20]. 

Багато хто з нас вважають, що є чіткі зобов’язання, які ми маємо як 

люди, такі як турбота про своїх дітей і не вчиняти вбивства. Теорії обов'язку 

засновують мораль на конкретних, основоположних принципах зобов'язання. 

Ці теорії іноді називають деонтологічними, від грецького слова deon, або 

обов'язком, з огляду на основоположний характер нашого обов'язку. Їх також 

іноді називають неконсеквентними, оскільки ці принципи є обов'язковими, 

незалежно від наслідків, які можуть бути наслідком наших дій. Наприклад, 

неправильно не піклуватися про своїх дітей, навіть якщо це призведе до 

великої користі, наприклад, економії коштів.  

Існує чотири теорії центрального обов'язку. 

Перша - це та, що висловлена німецьким філософом XVII століття 

Самуелем Пуфендорфом, який класифікував десятки обов'язків під трьома 

рубриками:  

1) обов'язки перед Богом,  

2) обов'язки перед собою та  

3) обов'язки перед іншими.  

Щодо наших обов'язків перед Богом, він стверджував, що існують 

два види: 

1) теоретичний обов'язок пізнати існування та природу Бога; 

 2) практичний обов’язок поклонятися Богові як всередині, так і зовні. 

 Що стосується наших обов'язків перед собою, вони також є двох видів: 

1) обов'язки душі, які передбачають розвиток своїх навичок та 

талантів, і 

2) обов'язки організму, які передбачають не нашкодити нашим тілам, 

як ми могли через обжерливість чи пияцтво, а не вбивати себе. 
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Що стосується наших обов'язків перед іншими, то Пуфендорф ділить їх 

на 1) абсолютні обов'язки, які є загальнообов'язковими для людей, і 2) умовні 

обов'язки, які є результатом договорів між людьми. Абсолютні приписи 

бувають трьох видів: 

1) уникайте образити інших, 

2) ставитися до людей як до рівних, і 

3) пропагувати добро інших. 

 Умовні обов'язки передбачають різні типи угод, головним з яких є 

обов'язок виконувати свої обіцянки [див. 57, с. 23-25]. 

Другим підходом до етики є теорія прав. Як правило, «право» - це 

виправданий позов проти поведінки іншої людини - наприклад, моє право не 

завдавати вам шкоди. Права та обов'язки пов'язані таким чином, що права 

однієї людини передбачають обов'язки іншої особи. Наприклад, якщо я маю 

право на виплату Пилипенко мені 10 гривень, то Пилипенко зобов’язаний 

платити мені 10 гривень. Це називається кореляцією прав та обов'язків. 

Найвпливовіша теорія прав людини на ранніх етапах – це теорія 

британського філософа XVII століття Джона Локка, який стверджував, що 

закони природи передбачають, що ми не повинні завдавати шкоди життю, 

здоров'ю, свободі чи власності кого-небудь. Для Локка це наші природні 

права, дані нам Богом. Слідом за Локком, Декларація незалежності США за 

авторством Томаса Джефферсона визнає три основні права: на життя, 

свободу та прагнення до щастя. Теоретики прав, Джефферсон та інші 

твердили, що ми виводимо з них інші більш конкретні права, включаючи 

права власності, руху, мови та релігійного вираження.  

Існує чотири риси, традиційно пов'язані з моральними правами.  

По-перше, права є природними, якщо вони не винайдені або створені 

урядами.  

По-друге, вони універсальні, оскільки вони не змінюються від країни 

до країни.  
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По-третє, вони рівні в тому сенсі, що права однакові для всіх людей, 

незалежно від статі, раси чи інвалідів.  

По-четверте, вони невідчужувані, це означає, що я не можу передавати 

свої права іншій людині, наприклад, продаючи себе в рабство. 

 Третя теорія - це теорія Канта, яка підкреслює єдиний принцип 

обов'язку. Як зауважує Г. Стросон, під впливом Пуфендорфа Кант 

погоджується, що ми маємо моральні обов'язки перед собою та іншими, такі 

як розвивати свої таланти та виконувати свої обіцянки перед іншими. Однак 

Кант стверджував, що існує більш основоположний принцип обов'язку, який 

охоплює наші особливі обов'язки. Це єдиний, очевидний принцип причини, 

який він називає «категоричним імперативом». Він заявив, що категоричний 

імператив принципово відрізняється від гіпотетичних імперативів, які 

залежать від особистого бажання, яке ми маємо, наприклад, «Якщо ти хочеш 

отримати хорошу роботу, то ти повинен піти до університету». На противагу 

цьому, категоричний імператив просто зобов’язує дію, незалежно від 

особистих бажань, наприклад «Ви повинні зробити X». Кант дає 

щонайменше чотири версії категоричного імперативу, але одна особливо 

пряма: ставитися до людей як до мети, й ніколи як до засобу для досягнення 

мети. Тобто ми завжди повинні гідно ставитися до людей, а ніколи не 

використовувати їх як прості інструменти. За Кантом, ми ставимося до людей 

як до мети тоді, коли наші дії щодо когось відображають притаманну йому 

цінність. Наприклад, пожертвування на благодійність є морально правильним, 

оскільки це визнає властиву реципієнту цінність. Навпаки, ми ставимося до 

когось як до засобу для досягнення мети, коли ми ставимося до цієї людини 

як до інструменту для досягнення чогось іншого. Наприклад, неправильно 

красти машину мого сусіда, оскільки я ставлюся до неї як до засобу для 

власного щастя. Категоричний імператив також регулює моральність дій, які 

впливають на нас індивідуально. Наприклад, самогубство було б помилковим, 

оскільки я ставився до свого життя як до засобу полегшення мого нещастя. 
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Кант вважає, що моральність усіх дій можна визначити, звертаючись до 

цього єдиного принципу обов'язку [див. 57, с. 29-31]. 

Висновки до розділу 1 

Термін «свобода волі» традиційно позначає незалежність рішень 

індивідуума від зовнішніх обставин. 

Ця незалежність може визначатися: 

- походженням людської душі (Платон), 

- послідовністю виборів, що їх робить людина в процесі життя 

(Арістотель), 

- законом людської природи (стоїки), 

- спонтанним відхиленням від детермінованого життєвого шляху 

(Епікур), 

- свідомою вірою в Бога (Августин), 

- покладанням на свій розум (Тома Аквінський). 

Загалом ставлення до свободи волі визначається тим, чи вона сприяє, 

чи не сприяє досягненню людиною своєї мети (при цьому мету людини, 

звичайно, всі розуміють по-різному). 

Концептуалізація свободи волі відбувається в залежності від розуміння 

предметного поля етики. 

Предметне поле етики включає: 

- метаетику (відповідає на питання: навіщо потрібна етика?) 

- нормативну етику (встановлює норми етичності людських дій) 

- прикладну етику (досліджує практичні засоби досягнення блага). 

В залежності від цього, свобода волі або дозволяє 

1) вирішувати питання стосовно того, чи треба дотримуватись 

етичних норм як таких, 

або дозволяє 

2) обирати для себе ті чи інші етичні норми або 

3) обирати для себе засоби досягнення блага. 
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РОЗДІЛ 2. ЕТИЧНІ ВИМІРИ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ 

СВОБОДИ ВОЛІ: ТРАДИЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ 

 

2.1. Свобода волі і свобода дій 

Оскільки проблема свободи волі не зачіпає можливості реалізації самої 

дії суб’єкта на підставі наявного волевияву, а йдеться лише про самий цей 

волевияв і його внутрішні підстави [32, с. 551], це означає, що свобода волі 

це фундаментальна свобода, застосування якої може набувати певних 

прикладних форм, зокрема, форми свободи дій. 

Сама ситуація застосування свободи волі накладає на неї певні 

обмеження, які виявляються, зокрема, при розгляді свободи дій. У першу 

чергу, свобода дій, на відміну від свободи волі, передбачає наявність певних 

альтернатив: наприклад, альтернативою будь-якої дії є утримання від цієї дії, 

яке як таке ще не означає відсутності свободи, тоді як альтернативою свободі 

волі є несвобода волі. Тобто свобода волі може або бути повністю присутня, 

або повністю відсутня, «третього не дано», тоді як свобода дій може бути 

частковою, вона «має ступені» [21, с. 8]. Людина завжди обмежена в свободі 

дій, хоча б уже тому, що вона не може виконувати всі дії, на які вона здатна, 

одночасно, чи в одному й тому самому місці. Наприклад, людина не може 

водночас спати і їсти, хоча вона може робити вибір між тим, що їй робити в 

даний момент, - спати чи їсти. Але вона не може обрати ці дві дії одночасно. 

Так само людина, яка перебуває в пустелі, не може плисти, хоча вона, в 

принципі, може робити вибір між тим, жити їй у пустелі чи на березі моря чи 

річки. Дитина не може обирати, якою мовою їй розмовляти, хоча, ставши 

дорослою, вона, в принципі, може зробити самостійно свій вибір у цьому 

відношенні. Таких прикладів можна навести багато. 

Тобто свобода волі може бути застосована різними способами, одним із 

яких є свобода дій. Отже, свобода волі має субстанціальний статус [21, с. 8], 

тоді як свобода дій - модальний. Свобода дій людини обмежена ситуацією, в 
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якій та перебуває, загалом, вона обмежена тим, що Т. Гоббс називає 

«природним станом» людини [12]. Натомість свобода волі не обмежена 

природою людини. Ця думка виражена в Біблії, яка каже, що людина 

«створена за образом і подобою Бога» [Буття]. Саме біблейський концепт 

свободи волі дає досліднику можливість розглянути її як таку [13, с. 72].  

Коли людина вчиняє «первородний гріх», вона користується свободою 

дій, яка, у даному випадку, обмежена ситуацією спокуси, яку людина не 

захотіла долати, і внаслідок цього вона опинилася у стані смертності, 

обмеженому моментом її народження і моментом її смерті, тобто у 

природному стані. Але в людини залишається можливість виходу з цього 

стану, яка, за Августином, може бути реалізована шляхом віри у 

трансцендентний стан Божественної волі, і в акті віри у трансцендентне 

людина виходить зі стану природної, тілесної обмеженості у стан духовної 

безмежності. 

У цьому концепті свобода волі представлена як трансцендентна 

сутність, на відміну від обмеженої тілесною природою свободи дій. Свобода 

волі в Августина полягає в апріорному виборі трансцендентного, духовного, 

вічного, тоді як свобода дій – у виборі наявного, тілесного, плинного.  

Таким чином, свобода волі не зводиться до свободи дії. Тому критика, 

спрямована проти концепту свободи дії, не зачіпає, в цілому, концепту 

свободи волі. 

У першу чергу це стосується випадків, коли йдеться про досягнення 

мети, яке передбачає певний комплекс дій і регулюється законами логіки. 

Тоді стає очевидним, що свобода дій відноситься до модальної сфери, так 

само як і все, що розглядається з точки зору причинно-наслідкових зв'язків.  

З цього ми робимо висновок, що закони логіки не можуть бути 

безпосередньо застосовані до концепту свободи волі, тобто свобода волі не 

обмежується законами логіки, але ними обмежується свобода дій. Свобода 

волі, якщо вона визнана, взагалі нічим не може бути обмежена. Саме тому, за 
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Августином, акт безумовного визнання, або віри, веде до Спасіння, тобто до 

повернення до первинного стану безмежної свободи. 

А ніщо не може бути важливішим за свободу. По всьому світу люди 

вимагають свободи; і тенденція (незважаючи на частий насильницький опір 

цьому) спрямована на більш вільні товариства.  

Але у багатьох випадках, говорячи про свободу, мають на увазі свободу 

дій. Це тому, що в багатьох випадках мова про свободу має місце тоді, коли 

йдеться про досягнення певних цілей. При цьому питання про походження 

цих цілей часто взагалі не ставиться. 

Чому ми хочемо свободи? Проста й не зовсім адекватна відповідь 

полягає в тому, що бути більш вільним - це вміти задовольнити більше 

наших бажань. У вільному суспільстві ми можемо купувати те, що хочемо, і 

подорожувати, куди нам подобається. Ми можемо вибрати, які фільми 

подивитися, які книги читати, за кого голосувати. Але ці свободи - це те, що 

можна назвати поверхневими свободами. Те, що ми маємо на увазі під 

вільною волею, йде глибше, ніж ці звичайні свободи. Щоб побачити, як, 

припустимо, коли ми маємо максимальну свободу робити вибір, аби 

задовольнити наші бажання, вибір, який ми насправді зробили, насправді є 

результатом маніпуляції якихось інших сили, а зовсім не нашим вибором. У 

такому світі ми маємо багато щоденної свободи робити все, що хочемо, але 

наша свобода волі є суворо обмеженою, оскільки наше хотіння 

спричиняється не нами, й тому належить не нам. Ми можемо бути вільні 

діяти чи вибирати те, що хочемо, але ми не маємо вирішальної влади над тим, 

що ми бажаємо. Інші люди тягнуть за струни, змушуючи нас бажати щось 

незалежно від нашої волі, і навіть всупереч їй, маніпулюючи нашими 

бажаннями [36, с. 67]. 

Коли хтось говорить, що зробив щось із власної волі, то мається на 

увазі, що він міг вчинити інакше; і тільки тоді, коли вважається, що я міг 

вчинити інакше, я вважаю себе морально відповідальним за те, що я зробив. 
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Оскільки людина не вважається морально відповідальною за дію, якої вона 

не в силах уникнути. Але якщо людська поведінку повністю регулюється 

причинно-наслідковими законами, то неясно, як можна було б уникнути 

будь-яких дій, які відбуваються. Про агента можна сказати, що він вчинив би 

інакше, якби причини його дій були іншими, але, оскільки вони є тим, чим 

вони були, з цього випливає, що він повинен був діяти так само, як він і діяв. 

Прийнято вважати, що люди здатні діяти вільно в тому сенсі, в якому це 

необхідно для того, щоб зробити їх морально відповідальними, і що 

поведінка людини повністю обумовлена причинно-наслідковими законами, і 

саме очевидний конфлікт між цими двома припущеннями породжує до 

філософської проблемі свободи волі. Інакше кажучи, якщо моральна 

відповідальність людини приймається як мірило її дій, а її дії обумовлені 

причинно-наслідковим зв’язком, то ми маємо протиріччя, оскільки 

причинно-наслідковий зв’язок не може підпадати під визначення моральної 

відповідальності. Бо логіка і природа перебувають поза сферою етики чи 

моралі. Інша справа, коли задають питання про те, чи не має мораль 

визначатися чіткими логічними закономірностями, тобто чи не зв’язані 

етичні положення причинно-наслідковими зв’язками. Як відомо, спробу це 

продемонструвати зробив Б. Спіноза в своїй «Етиці». Але для цього йому 

довелося відмовитися від будь-якого концепту свободи волі, й узагалі 

виключити поняття волі зі свого дискурсу [29]. 

Прагнення надати етиці форми логічної системи пояснюється тим, що 

якщо цього не зробити, то ми матимемо волюнтаризм і релятивізм, тобто 

ситуацію коли етичні положення не є загальнообов’язковими, а отже, не 

працюють на утворення та підтримання людської спільноти.  

На практиці, більшість філософів схиляється або у бік необмеженої 

жодними закономірностями свободи (свобода волі тут легко може набути 

ознак свавілля), або у бік детермінізму. 
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Очевидним є те, що люди часто вважають, що вони діють вільно; і саме 

до цього «почуття» свободи звертаються деякі філософи, коли вони хочуть, в 

передбачуваних інтересах моралі, довести, що не всі людські дії є 

детерміновані причинно-наслідковими зв'язками. 

Але якщо ці філософи вважають, що людина не може діяти вільно, 

якщо її дія обумовлена причинно-наслідковим зв'язком, то проти цього 

можна заперечити, що той факт, що хтось відчуває себе вільним робити або 

не робити певні дії, не доводить, що він дійсно є таким. Можна довести, що 

агент сам не знає, що саме змушує його діяти так або інакше: але з того факту, 

що людина не знає причин своїх дій, не випливає, що таких причин не існує. 

Тобто аргументація спростування будується на засновку, що заперечення 

обумовленості вільної дії людини причинно-наслідковими зв’язками 

насправді є наслідком відсутності знання про зв’язок між природною чи 

логічною закономірністю і свободою. Виходом з цього може бути положення 

Спінози про свободу як пізнану необхідність. Іншими словами, свобода може 

мислитись не як первинний стан людини (в філософії це положення найбільш 

чітко сформульоване Ж.-Ж. Руссо в «Суспільній угоді»: «Всі люди 

народжуються вільними…»), а, навпаки, як результат її мислення, певний 

кінцевий стан, мета, до якої людина йде, виконуючи певні дії (за Спінозою – 

інтелектуальні операції пізнання). 

У деякій мірі, ми живемо в такому світі, де ми можемо робити вибір, 

але цей вибір може бути наслідком маніпуляцій з боку реклами, телебачення, 

лікарів, продавців, маркетологів, а іноді навіть друзів, батьків, родичів, 

суперників чи ворогів. Тобто наша несвобода є наслідком певних дій інших. 

Але з цього випливає, що наша свобода є наслідком відсутності тих самих 

дій інших. У цьому випадку, свобода є результатом усунення чи уникнення 

ситуації, коли інші можуть здійснювати такого роду дії, або зайняття такої 

позиції стосовно інших, коли їхні дії, які можуть на нас впливати, не 

досягають нас як своєї мети. Отже йдеться про стан свободи як про стан 
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певної самоізоляції. Причому ця самоізоляції є, в першу чергу, ментальною 

самоізоляцією, коли людина налаштовує себе на несприйняття певних або 

всіх дій інших. 

Треба зазначити, що у цьому випадку свободи співпадає з питанням 

безпеки. Зберігати свою свободу означає перебувати у стані безпеки. Тобто 

свобода є необхідною умовою безпеки. 

Але на практиці, люди, які прагнуть свободи, часто наражають себе на 

небезпеку.  

Важливість свободи підтверджується тим, що заради неї люди можуть 

наражати себе на фізичну небезпеку. 

 Однією з ознак того, наскільки важливою є для нас свобода волі, є те, 

що люди відчувають відразу до таких маніпуляцій і відчувають себе 

приниженими, коли дізнаються, що це було зроблено по відношенню до них. 

Вони розуміють, що, можливо, вони думали, що вони є особистостями, тому 

що вони робили вибір відповідно до своїх власних бажань і цілей, але весь 

час їхніми бажаннями і цілями маніпулювали інші, які хотіли, щоб вони 

вибрали саме те, що хотіли вони. Така маніпуляція принизлива, тому що, 

піддаючись їй, ми розуміємо, що ми не були в цьому особистістю; і мати 

свободу волі - значить бути особистістю, самим собою [57, с. 198]. Інакше 

кажучи, наявність свободи волі є ознакою наявності власної ідентичності. 

Маніпуляції ж завжди направлені на знищення цієї ідентичності. Тобто в 

своєму існуванні як особистість я потребую постійного підтвердження 

власної ідентичності, яке відчуваю як наявність свободи волі: я є в тій мірі, в 

якій я є вільним у своєму волінні. Але це означає, що моя свобода волі 

детермінує мене як особистість. У цьому сенсі свобода є детермінуюча сила, 

яка, у свою чергу, детермінована метою (якою є існування мене як 

особистості), до якої вона спрямована. Маніпуляція, таким чином, означає 

підміну мети шляхом зовнішнього впливу, який полягає у викривленні мого 

уявлення про себе [57, с. 211]. 
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2.2. Свобода волі і детермінізм 

Таким чином, детермінація свободою це є захисний бар’єр особистості, 

умова особистісної безпеки. 

Отже, йдеться про різні види безпеки, які можуть конфліктувати між 

собою.  

Протягом століть людство міркувало над різними ідеями свободи волі і 

детермінізму. Детермінізм іноді позначався в християнстві словом 

«предестинація». В основному обидві концепції походять з різних світоглядів 

і різного розуміння актуальності і значення науки. У процесі формування 

наукової теорії можна розрізнити чіткий рух, в якому перебувають 

сформульовані закони і правила, що описують певні природні явища. Знання 

законів і правил часто означає, що людина вважає світ передбачуваним і 

контрольованим. І в такому світі поняття свободи волі практично не має 

сенсу. У максимальному ступені свобода волі застосовується тільки до таких 

явищ, які ще не можуть бути описані, і, таким чином, вона пов'язана з 

невідомим. 

Тед Хондеріх [42] прийшов до висновку в дослідженні роботи Пітера 

ван Інвагена [60], що Ноам Чомскі [37] вважає, що свобода волі повинна бути 

сумісна з детермінізмом, і, тим не менше, як це може бути, є загадкою. Ван 

Інваген вважає, що свобода волі повинна бути сумісна з індетермінізмом, і, 

тим не менше, як це може бути, є загадкою [60]. 

 Однак в науках про життя людство більше поінформоване про 

неконтрольовані речі в житті, і свобода волі часто розглядається як 

спонукання, яке може привести людей до непередбачених ситуацій, які 

апріорі не можна було вивести або очікувати. Потрапляння до таких ситуацій 

може бути спричинене випадковістю. 

У цьому випадку свобода волі може просто означати шанс. 

Випадковість або шанс детермінують ситуацію, але самі, як ситуація, 

не є детермінованими. Отже, ми не маємо тут причинно-наслідкового 
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ланцюжка. Свобода волі можлива, але лише як випадковість. Якщо так, то 

будь які дослідження щодо свободи волі втрачають сенс. Якщо свобода волі 

існує як випадковість, вона не може бути предметом наукового дослідження. 

А оскільки свобода волі є умовою існування особистості, то будь-які 

дослідження стосовно особистості є неможливими. Бо ж наука починається 

саме з заперечення випадковості. 

Вихід із цієї ситуації може бути в тому, щоб, проаналізувавши поняття 

свободи волі, показати, що воно є несумісним із випадковістю. Але це 

означатиме, що воно є сумісним із детермінізмом. Але ж вище ми якраз і 

показали, що свобода є детермінуючою силою, яка, у свою чергу, 

детермінована метою (якою є існування мене як особистості), до якої вона 

спрямована. 

Власне, на цей зв’язок свободи із детермінізмом і вказує поняття 

свободи волі, якщо розуміти свободу волі як свободу спрямування. 

Спрямування як таке є чистий детермінізм, але спрямування як вільно обрана 

направленість має вже зв’язок із свободою волі. 

Воля і свобода волі є, з одного боку, вираженням особистої звички або 

характеру, у той час як з іншого боку обидва слова набувають значення в 

контексті відносин з кимось ще. Ісая Берлін [4; 5] розглядав ці свободи як 

позитивну і негативну свободу, яка повинна бути збалансована як в окремій 

людині, так і в людському суспільстві, інакше станеться свавілля, і 

суспільство стане настільки неоднозначним, що ніщо не може бути 

передбачене більше і, отже, таке суспільство в кінцевому підсумку 

розпадеться. Ось чому Нісіда Кітаро [49, с. 52] обмежує свободу наступним 

чином: свобода означає діяти за своєю природою, слідувати своїй власній 

природі. Проста довільна поведінка не є свободою. Але це твердження 

викликає питанням, якою може бути наша власна природа? 

Таким чином, у питанні про те, чи сумісна свобода волі з 

детермінізмом, можна вирізнити наступні підходи. 
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Лібертаріанська точка зору, яка стверджує, що дії вільно обираються 

автономним агентом, є позицією, явно несумісна з детермінізмом. З 

абсолютно іншої точки зору, жорсткий детерміністський погляд, який 

стверджує, що поведінка повністю обумовлена поєднанням генетики, 

минулого досвіду і поточних обставин, також явно підтримує несумісність 

детермінізму і свободи волі - свободи волі просто не існує. Відповідно до 

жорсткої детерміністичної перспективи, в 1954 році філософ А. Дж. Айер 

писав, що, припускаючи, що поведінка заснована на причинно-наслідкових 

законах, людина могла б вчинити інакше, тільки якщо б чинники, що 

призвели до даної поведінки, були іншими [36, с. 123]. 

Інші твердили різні форми м'яких детермінованих позицій, які 

стверджують, що свобода волі, правильно охарактеризована, може бути 

сумісною з детермінізмом. Наприклад, підтверджуючи, що детермінізм є 

істинним, деякі вважають, що почуття свободи волі походить від наших 

дорадчих дій, які самі спричинені (тобто, детерміновані). 

Таким чином, свобода волі є ілюзією, що відображає своєрідне 

незнання контрольних змінних наших виборів. В одній формі цього погляду 

Стейс [56, с. 45] описав м'яку перспективу детермінізму, так що, якби не було 

примусових зовнішніх агентів, можна було б сказати, що людина вільно 

обрала певну дію. Хоча Стейс вказував, що вважає, що психологічні почуття, 

мотивації та наміри також були спричинені в кінцевому рахунку, його 

застосування поняття «свободи волі» стосувалося конкретно випадків вибору 

без зовнішнього примусу. Відповідно до цієї м'якої форми детермінізму, 

поведінка людини може бути викликана внутрішніми психологічними 

станами, які, в свою чергу, мають причини, але якщо негайне натискання 

зовнішнього агента впливає на поведінку, людина, як кажуть, має свободу 

волі.  

З іншого боку, Д. Ходжсон [41] описує свободу волі як протилежну 

детермінованій філософії, навіть м'якому детермінізму. Ходжсон представляє 
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дев'ять пропозицій на захист і пояснення цієї точки зору. Як необхідність 

свободи волі, перша з цих пропозицій описує світ, в якому можливі мінімум 

«два стани після вибору» [41, с. 4], враховуючи закони природи. Далі 

Ходжсон стверджує, що дві альтернативи та відповідне рішення повинні бути 

невипадковими. 

Ще одна перспектива, феноменологічна свобода волі, розглядає вибір і 

природний детермінізм як неспівпадаючі площини або виміри, що не 

збігаються. З феноменологічної точки зору, досвід особистості стосовно 

«волі» та «наміру» важливіший, ніж питання про його детермінованість. 

Іншими словами, важливим є власне сприйняття людиною навмисного 

вибору, а не те, чи є цей вибір «вільним» чи «визначеним».  

A. Донаган [див. 63] описує «волю» як нашу здатність приймати, 

оцінювати та змінювати наші наміри та рішення, відрізняючи наші наміри від 

наших бажань і наших переконань. Наші вибори в певному сенсі є 

попередниками дій, оскільки ми думаємо про себе та інших як про розумних 

агентів. За словами Донагана, свобода вибору передбачає можливість 

«повідомляти про те, що ми відчуваємо» [63, с. 181].  

A. Макінтайр [20] вказує на важливість не просто бути агентом, а 

розглядати себе як агента. За його словами, ми не можемо повністю бути 

моральними агентами, якщо ми не вважатимемо себе такими у своєму 

повсякденному житті.  

T. Нагель [48, с. 235] описує суб'єктивну точку зору, що 

використовується для перегляду себе (який може бути порушений зовнішнім, 

більш об'єктивним поглядом на себе як на частину світу), що дозволяє нам 

феноменологічно переживати наші причини та обдуманий процес вибору. 

Ознакою свободи волі для деяких філософів був цей активний процес 

обдумування [49; 63; 57]. Однак, Лібе [43] описав експеримент, в якому 

учасників просили помахати зап’ястям кожного разу, коли вони цього хотіли, 

і повідомити про «годинник» у момент усвідомлення своїх дій. Потенціал 
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готовності, що сигналізує про початок руху нейронів, виникав перед звітом 

учасників про усвідомлення дії. За словами Лібе, це не перешкоджало 

навмисній свободі волі, оскільки люди все ще мали «право накладати вето» 

шляхом когнітивних обдумувань, щоб запобігти здійсненню дії. 

M. Вельманс [62], однак, припускає, що свобода волі може бути 

більшою мірою на «підсвідомому» рівні: як свідомі бажання та рішення, 

почуття і висловлювані думки, словесні вирази та наслідки почуття 

«належної форми» представляють глобальний стан нашої нинішньої 

когнітивної обробки, і для повсякденних цілей ми можемо ставитися до них 

так, ніби вони є нашою розумовою обробкою (в перших же поясненнях того, 

що відбувається). Але, подібно до побажань, рішень та досвіду, вони є 

результатом досвідомої обробки в розумі/мозку [62, с. 57].  

Аналогічно, спираючись на модельний підхід до етичних дій, Дрейфус 

i Дрейфус [38] стверджують, що на найвищому рівні етичної експертизи 

людина реагує інтуїтивно, а не навмисно. Так само, як досвідчений шахіст 

може реагувати більш інтуїтивно, ніж навмисно, на інтуїтивні етичні рішення, 

засновані на досвіді, турботливій участі та унікальній ситуації, що 

відображають «найвищий рівень етичної відповідальності» [38, с. 247]. З цієї 

точки зору, наші найзріліші етичні вибори відображають інтуїцію, а не 

роздуми.  

 

2.3. Свобода волі і відповідальність 

Свобода і необхідність - філософські категорії, що відбивають одну з 

основних властивостей людини - суперечливе відношення об’єктивних 

законів природи та суспільства і піднесення над ними завдяки свідомій 

діяльності. Ця проблема виникла ще в античній філософії, міфології і 

літературі. Класичним виразом відношення свободи і необхідності був цикл 

легенд про Едіпа та їх відтворення в Софоклових трагедіях, де свобода 

індивіда цілком поглиналася сліпою необхідністю долі, фатуму, року. Епікур 
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першим зробив спробу теоретично подолати таку необхідність, припустивши 

у своїй атомістиці самочинне, довільне відхилення атомів від прямої лінії, що 

було підставою для пояснення реальної свободи людей. У Новий час ця 

проблема отримала нові імпульси для свого осмислення завдяки розвитку 

знань про закономірні зв’язки дійсності і активності людей в їх теоретичному 

і практичному освоєнні. Спіноза визначив свободу як пізнання необхідності 

[29]. Така свобода мала етичний зміст: пізнаючи речі як необхідні, душа 

набуває більшої влади над своїми пристрастями, афектами і менше страждає 

від них. Аналогічне визначення свободи дав Гегель, який поклав його в 

основу розуміння історії: на його думку, всесвітня історія є прогрес в 

усвідомленні свободи, прогрес, який потрібно пізнати в його необхідності. В 

історичному плані свобода постає як властивість свобідної діяльності 

людини і не зводиться до її пізнання. Це знайшло відображення у трактуванні 

її Енгельсом: свобода полягає в заснованому на пізнанні необхідностей 

пануванні людини над собою й над зовнішньою природою. Наведені 

визначення мають певний сенс, бо без свідомості, пізнання і реальної 

діяльності свободи не існує. Але вони й обмежені, бо сукупність зв’язків 

дійсності не вичерпується необхідністю. Розширення і поглиблення поняття 

свободи відбулося після того, як було доведено, що необхідність пов’язана з 

випадковістю, можливостями, умовами як атрибутами дійсності і діяльності. 

Наявність можливостей дозволяє робити вибір серед них. Залежно від умов 

існування людини свобода завжди має ситуативно й історично обумовлений 

характер і зміст. Абсолютна свобода, тобто свобода без будь-якої 

детермінації, приписується лише Богові або людині в деяких варіантах 

негативної діалектики [32, c. 572]. 

Проблема свободи волі та моральної відповідальності виникає 

внаслідок конфлікту між двома потужними міркуваннями. З одного боку, ми, 

як правило, люди, які вважають, що ми контролюємо свої дії в особливому 

розумінні. Ми виражаємо це відчуття різниці, коли приписуємо моральну 
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відповідальність людині, але не, наприклад, машинам, таким як термостати 

чи комп'ютери. Традиційно передбачається, що моральна відповідальність 

вимагає від нас певного типу волі у виробленні наших дій, і тому ми 

припускаємо, що люди, на відміну від таких машин, мають таку свободу волі. 

У той самий час, є причини вважати людей істотно більш схожими на 

механічні пристрої, ніж ми зазвичай уявляємо. Ці причини випливають з 

різних джерел: найбільш чітко - з наукових поглядів, які вважають людину 

складовою природи і тому такою, що керується природними законами, а 

також з богословських проблем, які вимагають, щоб усе, що трапляється, 

було причинно визначено Богом [61, с. 18]. 

Одна з загроз для нашої свободи волі, необхідної для моральної 

відповідальності, випливає з того, що природні закони детерміновані, що 

мотивує позицію про те, що всі наші дії причинно визначаються факторами, 

які поза нашими контролем [55, с. 571]. Дія причинно визначається таким 

чином, якщо процес, керований законами природи і починаючи з причинно-

наслідкових факторів до появи агента, забезпечить виникнення дії. Дія також 

буде обумовлена факторами, які перебувають поза контролем агента, якщо 

його виникнення забезпечується причинним процесом, що зароджується в 

волі Бога і закінчується дією.  

Для багатьох сучасних філософів перша, натуралістична версія 

причинного детермінізму щодо дії є серйозною можливістю, і, отже, загроза, 

яку вона представляє для нашого уявлення про себе як морально 

відповідальних за наші дії, є серйозною [51, с. 231]. Історія філософії фіксує 

три стандартних типи реакції на цю загрозу. Компатибілісти вважають, що у 

нас може бути свобода волі, необхідна для моральної відповідальності, якщо 

детермінізм має рацію [6; 8; 9]. Інші стверджують, що детермінізм 

неможливий, якщо ми маємо свободу волі, необхідну для моральної 

відповідальності – свобода волі і відповідальність несумісні, але вони 

протистоять причинам детермінізму і стверджують, що ми маємо цю свободу 
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волі такого роду. Вони відстоюють лібертаріанську позицію [10; 11; 17]. 

Жорсткі детерміністи також є інкомпатібілістами, але вони стверджують, що 

детермінізм має рацію, і що нам бракує такої свободи волі, яка потрібна для 

моральної відповідальності; отже, вони є скептиками щодо існування 

свободи волі [18; 22; 23; 24]. 

Після розгляду Девідом Г’юмом цих питань [35] занепокоєння 

стосовно того, що ми маємо свободу волі, необхідну для моральної 

відповідальності, було пов’язане з питанням, чи сумісне це з невизначеністю 

дій. Викликає занепокоєння те, що якщо дія є невизначеною подією, то її 

вчинення не буде знаходитися під контролем агента. Згідно з однією з 

інтерпретацій квантової механіки, невизначені події відбуваються на 

квантовому рівні [52, с. 54]. Можна припустити, що в мозку є структури, які 

дозволяють цього типу індетермінізму просочуватися до рівня дії, так що 

наші дії часто не визначені. Проблема такого роду уявлення полягає в тому, 

що агенти не контролюють, чи відбуваються невизначені події на квантовому 

рівні, чи ні, і тому може здатися, що вони не будуть контролювати, чи 

відбуваються дії, до яких призводять такі події, чи ні.  

Крім того, дехто стверджує, що свобода волі, необхідна для моральної 

відповідальності, несумісна не тільки з детермінізмом, а й з деякими 

різновидами індетермінізму. Причинно-наслідкові лібертаріанці зазвичай 

вважають, що така свобода волі несумісна з тим типом індетермінізму, згідно 

з яким причиною є тільки події. Гален Стросон, стверджує, що цей вид 

свободи волі несумісний з будь-яким видом індетермінізму [57; 58]. Д. 

Перебум [26, c. 89] стверджує, що він несумісний тільки з причинно-

наслідкового категорією, а не з невизначеною причинно-наслідковим 

зв'язком, але що тип невизначеного причинно-наслідкового зв'язку, який 

може забезпечити моральну відповідальність, з емпіричної точки зору є 

неправдоподібним. 
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Складнощі виникають і в компатибілістів. Г'юм, а потім Р. Е. Хобарт і 

А. Дж. Айер [36, с. 22] стверджують, що хоча вид свободи волі, необхідний 

для моральної відповідальності, сумісний з детермінізмом, насправді він 

несумісний з індетермінізмом. Ця традиція відображена в роботах Альфреда 

Меле [45; 46; 47].  

Інший вид компатибілізму, згідно з яким цей вид свободи волі 

сумісний як з детермінізмом, так і з індетермінізмом, натхненний деякими 

зауваженнями Г’юма і докладно описаний П. Ф. Стросоном [59]. З цієї точки 

зору, практика залучення людей до моральної відповідальності має свою 

внутрішню систему норм, але не піддається належним чином зовнішнім 

викликам, наприклад, тим, що випливають із загальних наукових відкриттів 

про всесвіт. Стверджується, що те, чи є всесвіт причинно-детермінований або 

недетермінований, не має відношення до того, чи є законною 

відповідальність наших власників за моральну недоброчесність, і в цьому 

відношенні сумісність (компантибілізм) Стросона є ізоляціоністською. 

Важливо визнати, що наша практика покладання моральної відповідальності 

має безліч різних цілей, і що це правдоподібно породжує різні концепти 

моральної відповідальності.  

Кароліна Сарторіо [50] переконливо стверджує, що причинно-

наслідковий зв'язок чинників, в яких бере участь агент, на відміну від 

причинного детермінізму як такого, становить загрозу. Однак відмова від 

можливості моральної відповідальності в цьому сенсі залишає 

недоторканими інші почуття. Наприклад, коли ми стикаємося з явно 

аморальною поведінкою, ми вважаємо законним запитати агента: «Чому ви 

вирішили це зробити?» або «Як ви думаєте, це було правильно?» Якщо 

причини, наведені у відповідь на такі питання, є морально незадовільними, 

ми вважаємо виправданим запросити агента критично оцінити те, що його дії 

вказують на його наміри і характер, вимагати вибачень або зажадати змін у 

його поведінці [57; 63]. Участь в таких взаємодіях є розумною у світлі права 
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тих, хто постраждав або кому загрожують, захистити себе від аморальної 

поведінки і його наслідків. Крім того, ми могли б бути зацікавлені у 

примиренні з правопорушником, і заклик його до відповідальності таким 

чином може стати кроком до досягнення цієї мети. Ми також зацікавлені в 

його моральному формуванні, і описаний спосіб, природно, функціонує як 

етап в цьому процесі [54, с. 380; 44, с. 97; 42].  

 

Висновки до розділу 2 

 

Свобода волі, на відміну від свободи дій, не визначається причинно-

наслідковим зв’язком, оскільки закони логіки не можуть бути безпосередньо 

застосовані до концепту свободи волі. Інакше кажучи свобода волі не 

обмежується законами логіки, але ними обмежується свобода дій. 

Так само, коли йдеться про детермінізм, мається на увазі детермінізм 

поведінки або дій. Епікур вважав, що дії можуть бути абсолютно 

спонтанними, непередбачуваними. 

Тобто детермінізм є сумісним із свободою волі лише на рівні її 

практичного застосування, а не на субстанціальному рівні. 

На практиці, йдеться зазвичай про те, чи  

1) детерміновані наші дії нашими думками?  

2) якщо так, то чи детерміновані вони лише нашими думками? і  

3) чи можуть, і якщо так, то яким чином, наші думки, як вираження 

нашої вільної волі, протистояти втручанню в процес ініціювання дії інших, 

сторонніх факторів? 

1) Теоретично наші дії можуть бути повністю або частково 

детерміновані нашими думками, хоча, треба зауважити, що досі немає 

ясності стосовно змісту поняття «думка», саме тому в цьому питанні можливі 

відсилки не лише до свідомості, але й до підсвідомого. 

2) Проблема маніпуляції нашими уявленнями, думками та діями є 

важливою проблемою, і, власне, можна стверджувати, що проблематика, 
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пов’язана з концептуалізацією свободи волі, значною мірою пов’язана саме з 

цією проблемою, оскільки внаслідок маніпуляції ми можемо робити помилки, 

втрачати свою ідентичність, з чим пов’язане виникнення ситуацій 

безвідповідальності. 

Стосовно свободи волі і відповідальності також треба зазначити, що 

практично завжди, коли йдеться про відповідальність, йдеться про 

відповідальність за вчинки, а не за стан субстанціальної свободи. 
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ВИСНОВКИ 

В ході дослідження зроблено наступні висновки: 

Термін «свобода волі» традиційно позначає незалежність рішень 

індивідуума від зовнішніх обставин. 

Ця незалежність може визначатися: 

- походженням людської душі (Платон), 

- послідовністю виборів, що їх робить людина в процесі життя 

(Арістотель), 

- законом людської природи (стоїки), 

- спонтанним відхиленням від детермінованого життєвого шляху 

(Епікур), 

- свідомою вірою в Бога (Августин), 

- покладанням на свій розум (Тома Аквінський). 

Загалом ставлення до свободи волі визначається тим, чи вона сприяє, 

чи не сприяє досягненню людиною своєї мети (при цьому мету людини, 

звичайно, всі розуміють по-різному). 

Концептуалізація свободи волі відбувається в залежності від розуміння 

предметного поля етики. 

Предметне поле етики включає: 

- метаетику (відповідає на питання: навіщо потрібна етика?) 

- нормативну етику (встановлює норми етичності людських дій) 

- прикладну етику (досліджує практичні засоби досягнення блага). 

В залежності від цього, свобода волі або дозволяє 

1) вирішувати питання стосовно того, чи треба дотримуватись етичних 

норм як таких, або дозволяє 

2) обирати для себе ті чи інші етичні норми або 

3) обирати для себе засоби досягнення блага. 

Свобода волі, на відміну від свободи дій, не визначається причинно-

наслідковим зв’язком, оскільки закони логіки не можуть бути безпосередньо 
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застосовані до концепту свободи волі. Інакше кажучи свобода волі не 

обмежується законами логіки, але ними обмежується свобода дій. 

Так само, коли йдеться про детермінізм, мається на увазі детермінізм 

поведінки або дій. Епікур вважав, що дії можуть бути абсолютно 

спонтанними, непередбачуваними. Але в цьому випадку незрозумілим є 

зв’язок дій із індивідуумом як цілісною субстанцією. Свобода тут 

ототожнюється з випадковістю, що не дає можливості для її наукового 

дослідження. 

Стосовно детермінізму дій, робиться висновок, що детермінізм є 

сумісним із свободою волі лише на рівні її практичного застосування, а не на 

субстанціальному рівні. 

Це означає, що на практиці йдеться зазвичай про те, чи  

1) детерміновані наші дії нашими думками?  

2) якщо так, то чи детерміновані вони лише нашими думками? і  

3) чи можуть, і якщо так, то яким чином, наші думки, як вираження 

нашої вільної волі, протистояти втручанню в процес ініціювання 

дії інших, сторонніх факторів? 

Відповідаючи на ці питання, можна стверджувати, що теоретично наші 

дії можуть бути повністю або частково детерміновані нашими думками, хоча, 

треба зауважити, що досі немає ясності стосовно змісту поняття «думка», 

саме тому в цьому питанні можливі відсилки не лише до свідомості, але й до 

підсвідомого. 

Проблема маніпуляції нашими уявленнями, думками та діями є 

важливою проблемою, і, власне, можна стверджувати, що проблематика, 

пов’язана з концептуалізацією свободи волі, значною мірою пов’язана саме з 

цією проблемою, оскільки внаслідок маніпуляції ми можемо робити помилки, 

втрачати свою ідентичність, з чим пов’язане виникнення ситуацій 

безвідповідальності. 
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Стосовно свободи волі і відповідальності також треба зазначити, що 

практично завжди, коли йдеться про відповідальність, йдеться про 

відповідальність за вчинки, а не за стан субстанціальної свободи. 

Таким чином, проблематика свобода волі безпосередньо пов’язана з 

питаннями про джерело наших дій і про відповідальність за них. Якщо немає 

адекватної відповіді на ці питання, виникають суперечності і конфлікти, які 

спричиняють різні кризові явища в житті людини і суспільства. 
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