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КОНСТРУКТИВНИЙ РАЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОД ТВОРЧОГО 

ОСМИСЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Відкинувши вузький горизонт теорії моралі і тим більше культури 

поведінки, до яких часто-густо з ідеологічних причин зводили етику 

позитивістсько зорієнтовані вчення, саме етиці майбутнього надали тієї 

змістовності, яка ставить в центр належного повинне, що за вихідний 

пункт і кінцеву мету вбачає людину з її найвищою цінністю – людською 

гідністю. Продовжуючи здійснювати в етиці «коперніканський переворот», 

етика як вчення про смисл життя трансформувалася до питань моральної 

необхідності, основу якої складають абсолютні об'єктивні загальнолюдські 

цінності. Віднайшовши людські смисли, тобто смисложиттєвіорієнтації 

через цінності свободи, справедливості і солідарності як цінності  волі, 

етика майбутнього набуває здатності в методологічному відношенні творчо 

розв'язати проблему співвідношення норми і факту, ідеалу і дійсності, 

майбутнього і сучасного. 

Специфікою «етичної революції» є здатність  етичного вчення 

об'єднувати на засадах толерантності і довіри різноманітні доробки 

світоглядницької, релігійно-теологічної, економічно-правової, художньо-

естетичної думки в ту єдину «картину людини», яка спроможна перетворити 

сьогодення і на гуманістичних засадах творчо виробляти такі морально-

правові виправдані вимоги до майбутнього, які вбирають в себе розмаїття 

різних думок, почуттів, життєвих позицій. 

Наприклад, ставши на шлях уточнення загальновизнаних в XX столітті 

світовою суспільною думкою основних цінностей, етика майбутнього творчо 

спирається на доробки християнства, гуманістичної філософії, філософської 

антропології і нового типу раціоналізму. Методологічні досягнення 



критичного раціоналізму, отже, дають їй можливість теоретичні настанови 

вищеозначених напрямків етичної думки зорієнтувати на творче поєднання 

аксіологічного і гносеологічного моментів в єдине сукупне достовірне знання 

про засоби віднайдення реалістичних шляхів перетворення дійсності на 

гуманістично-правових засадах. Зберігаючи смисложиттєві настанови через 

трансформування основних цінностей в морально-нормативну змістовність 

вирішення конкретних соціально-правових проблем, конструктивний 

раціоналізм етики дає можливість творчоговіднайдення сукупного аксіолого-

гносеологічного знання, що набуває форми конкретної наукової теорії 

реформування суспільної діяльності з усією складністю системи її 

детермінантних чинників – природних, соціальних, економічних, політичних, 

естетичних, моральних, релігійних,тобтодля формування усталеного 

розвитку суспільства. Засадниченийвзаємокритичним співвідношенням 

ціннісно зорієнтованих різноманітних позицій, конструктивний раціоналізм 

дає можливість творчо через співвідношення конкретних утопій, що 

набувають змістовних характеристик конкретних гіпотез, включати в процес 

конструювання науково-теоретичного знання вирішення проблем 

(децизіоністського знання) різнорівневі характеристики цього знання – від 

безпосередньо чуттєвого бачення до соціальних концепцій, що кладуть в свою 

основу філософсько-метафізичної побудови соціально-правових концепцій. 

Підсумком стає достовірне ціннісно змістовне поєднання гуманістичної 

моральної норми і аналізу юридично-правової дійсності. Це дає змогу 

виробляти соціальну перспективу дляформування усталеного 

розвиткусуспільства. 

Соціальна інженерія на підставі методу конструктивного раціоналізму на 

відміну від критичного раціоналізму, який при вирішенні проблем змушений 

був своїм «негативним» утилітаризмом елімінувати моральну зорієнтованість 

на вище благо, наповнює децизіоністське знання смисложиттєвою 

змістовністю. Саме це й дозволяє на таких підставах управлінську діяльність 

перетворювати із догматичних настанов у творче вирішення ситуативних 



проблем при формуванні усталеного розвитку суспільства, коли враховуються 

різноманітні навіть діаметрально протилежні точки зору. Завдяки чому 

досягається плюралізм управлінських підходів і виробляється оптимально-

реалістичне рішення тієї чи іншої проблеми  покращення усталеного розвитку 

суспільства на даному етапі. Саме цього плюралістичного підходу до 

вирішення актуальних проблем сьогодення вимагає наша українська дійсність. 

Саме тому розширюються права і повноваження місцевих органів, 

громадських організацій, а закон про люстрацію забирає у прихильників 

незаконної наживи можливості приносити в управління анти правові та 

антиморальні схеми. 

 Відтак, чесність і порядність громадянина на будь-якому рівні 

управління дозволяє творчо формувати усталений розвиток українського 

суспільства на загально людських гуманістичних цінностях про що мріяли ще 

кращі мислителі початку ХХ-го століття, наприклад, у працях «Вехи», 

«Изглубины». Їх мрією було при  формуванні суспільства етику нігілізму 

замінити етикою гуманістичних ціннісних орієнтацій. Сучасна етико-

філософська думка творчо розвинула їх ідеї, вбачаючи в загальнолюдських 

абсолютних цінностях не лише гуманістичні моральні орієнтири, але й засади 

для практичного формування усталеного розвитку суспільства.  

Конструктивний раціоналізм метод творчого вирішення гуманістичних 

проблем. 


