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На початку XXІ ст. необхідність 

у гуманістичній, морально відповідальній політиці 

стає загальнолюдською потребою, 

актуалітетом людської цивілізації. 

О. Бабкіна 

 

 

МОДУЛЬ І 

ЕТИКА ПОЛІТИКИ 

 

 

 
Лекція 1. Предмет і сутність 

політичної етики та її головні функції 

 

 

Мета: з’ясувати суть політичної етики як науки, визначити її предмет 

та основні функції. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 сформувати цілісне уявлення про політичну етику як самостійну 

науково-практичну дисципліну; 

 засвоїти проблематику і зміст етики як науки; 

 розкрити основні теорії політичної етики; 

 визначити основні функції і завдання політичної етики як науки. 

 

 

 
1.1. Предмет і сутність політичної етики 

 

Етимологія терміна «етика», тобто його 

походження і споріднені зв’язки з іншими 

словами тієї самої чи інших мов, сягає глибокої 

давнини. Слово «етика» походить від грец. Ήυος – 

звичай, яке в різні часи мало різні значення. 

Спочатку воно означало місце перебування, спільне 

житло, потім – звичай, темперамент, характер, 

стиль мислення, а також усталену природу якогось 

явища. Пізніше видатний мислитель античності 

Аристотель, узявши за основу значення етосу як 

Аристотель 

(384–322 рр. до н. е.) 
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характеру, темпераменту, утворив прикметник «етичний» для позначення 

особливої групи людських чеснот – мудрості, мужності, помірності, 

справедливості тощо, відрізняючи їх від доброчинностей розуму. 

Науку про етичні чесноти (особистісні риси), достоїнства характеру 

людини Аристотель назвав «етика». Так у ІV ст. до н. е. етична наука 

дістала свою назву, яку носить і сьогодні. 

За аналогією, у латинській мові від терміна 

mos (morіs) – крій одягу й мода, звичай і 

порядок, вдача і характер людини – давньо-

римський філософ Цицерон утворив прикметник 

«моральний», тобто такий, що стосується 

характеру, звичаю. І в ІV ст. до н. е. виник 

термін «мораль» [23]. 

Спочатку значення термінів «етика» й 

«мораль» в основному збігалися. Пізніше 

мораль стали розуміти як реальні явища (звичаї суспільства, усталені 

норми поведінки, оціночні уявлення про добро, зло, справедливість 

тощо). Етику почали розглядати як науку, що вивчає мораль. Хоча в 

повсякденному слововживанні цієї різниці в значенні не завжди 

дотримуються. Ми говоримо про «етику вченого» або «медичну 

етику», маючи на увазі певні принципи поведінки вченого, лікаря, 

тощо; ми можемо засуджувати ті інші вчинки за «неетичність». Така 

термінологічна розпливчатість зумовлена тим, що між мораллю як 

реальним явищем та етикою як наукою про нього, по суті, не існує 

чіткої межі. Хіба ж, обираючи лінію поведінки, ми не керуємося,  

хай навіть не усвідомлено, певними загальними настановами й 

уявленнями, не намагаємося якось обґрунтувати свій вибір? А це вже 

царина етики. Та незважаючи на цей взаємозв’язок теорії і практики, 

етика зберігає значення науки, а мораль – реального явища, 

предмета дослідження цієї науки. 

Лишилось з’ясувати значення такого терміна, як «моральність». 

Поняття «мораль» і «моральність» часто ототожнюються, і для цього є 

достатньо підстав. У сучасній літературі за ними закріплюється, 

наслідуючи німецького філософа Г. Гегеля, розуміння моралі як форми 

суспільної свідомості, сукупності усвідомлюваних людьми принципів, 

норм, приписів, правил поведінки, а моральності – як утілення цих 

принципів, правил і норм у реальній поведінці людини та стосунках 

між нею й іншими людьми. 

Отже, історія термінів дозволяє зробити висновок, що етика – це 

наука про мораль (моральність). 

Цицерон 

(106–43 рр. до н. е.) 
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Етика – це вчення про мораль, що досліджує закономірності 

та принципи її виникнення, розвитку й функціонування, роль і 

призначення моралі в житті окремої особи та суспільства [23]. 

Метою етики є раціональне обґрунтування моралі та виявлення її 

природи, сутності, місця та значення в розвитку людини й суспільства. 

У ній осмислюються, узагальнюються, систематизуються історичні 

форми моральності, аналізуються етичні доктрини, які прагнуть пояснити 

природу, закономірності розвитку, функції моралі, а також здійсню-

ється аналіз механізмів моральної орієнтації і регуляції, виражених у 

системі цінностей, норм, принципів, понять моральної свідомості. 

Етика як наука виникла й розвивалася в межах філософії і 

розглядалася як практична філософія, або моральна філософія. 

Суспільна (політична) моральність слугує об’єктивним джерелом  

та основою суспільної (політичної) етики, котра формується внаслідок 

нормативної артикуляції та інституційної структуризації  цієї 

моральності [22]. 

Проблемами оптимальної взаємодії політики і моралі на різних 

етапах розвитку суспільно-політичного життя переймалися філософи 

та історики, соціологи й політологи. З огляду на необхідність 

досягнення гармонійної взаємодії між політикою і мораллю важливе 

значення має з’ясування причин, що зумовили розрив між ними, 

аналіз форм взаємодії практично-політичної діяльності людей із 

загальнолюдською мораллю, єдність яких забезпечує гуманістичне 

регулювання співвідношення цілей та засобів у політиці. 

Політика й мораль взаємодіють як форми суспільної свідомості 

та практики. Етичні поняття – добро, справедливість, чесність, 

порядність – не лише характеризують політичну діяльність влади, держави, 

партії чи політика, вони або підтримують, морально санкціонують і 

стимулюють цю діяльність або засуджують, блокують [6]. 

Політика, яка не має належної підтримки з боку моралі, приречена 

на поразку. Безчесний політик, безсоромний політикан, для якого 

понад усе егоїстичні інтереси – тимчасова персона на політичній  

арені. Утім, як це часто трапляється, він поступається місцем іншому 

політикану. Політик, який виражає соціальні сподівання людей, 

керується ними, отримує тривалу підтримку громадськості. 

Політична етика історично сформувалася в межах політичної 

філософії. Вона вивчає вплив на політику моральних принципів, норм та 

уявлень людей. Крізь призму етики в сучасному світі оцінюють мету 

й методи функціонування влади, державних інститутів, визначають 

критерії професійної діяльності бюрократії. Будучи в тісному 

взаємозв’язку з політикою, а в перехідних умовах продукуючи етику 
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оновлення, виживання і стабільність, засоби досягнення поставлених 

цілей, етичні начала впливають на характер суспільного розвитку і є 

своєрідним індикатором політичної ситуації, ступеня розвитку 

демократичного суспільства. 

Отже, політична етика (грец. ethіka, від ethos – звичай, характер) – 

галузь, аспект загальної етики, що досліджує моральні засади політики 

і влади (у широкому розумінні), професійну етику суб’єктів політичної 

діяльності (у вузькому розумінні) [9]. 

Політична етика в широкому розумінні піддає критичному 

аналізу моральну свідомість учасників політичного процесу і виявляє 

ступінь відповідності її наявним політичним і моральним відносинам. 

У вузькому розумінні проблема політичної етики пов’язана з 

тим, що державні діячі та політики мусять зіставляти свої вчинки не 

тільки з положеннями Конституції і чинного законодавства, а й із 

моральними принципами та нормами. При цьому етичний кодекс, 

яким вони керуються, не просто спирається на загальноприйняту 

мораль, але й конкретизує її вимоги відповідно до специфіки 

політичної діяльності, неординарних обов’язків і повноважень, 

покладених на депутатів, урядовців, службовців державних установ. 

Формування політичної етики може ґрунтуватись і на етиці політичної 

гри, організації, менеджменту тощо [2]. 

Щоб зрозуміти етику політичної діяльності, слід брати до уваги не 

її окремі, суто моральні чи суто політичні мотиви, а ті інтегральні 

ціннісні установки, які виникають унаслідок тісної взаємодії 

політичного й морального чинників. Так, у 90-ті рр. XX ст. в Україні 

динамічно розвивалася інституціональна демократія, але за відсутності 

уваги до інституціональної етики. 

Досвід модернізації країн третього світу свідчить, що  

інституціональні реформи, навіть якщо вони й підкріплені певним 

політичним ідеалом та національною ідеєю в суспільстві, але не 

забезпечені відповідним етичним прогресом, часто приречені на 

провал. Наприклад, модель президентської демократії в США 

виявилася ефективним політичним інструментом, за допомогою якого 

за декілька сторіч було створено потужну світову державу, але та ж 

модель у країнах Латинської Америки породила військові диктатури та 

затяжні внутрішні кризи країн [2]. 

Політична етика народжується в суперечностях між політикою 

і мораллю, її науковою основою є нормативні теорії моралі, що 

обґрунтовують уявлення про те, якою повинна бути політична 

поведінка за певних умов. Політична етика охоплює моральні аспекти 

політичних рішень, типи, засоби і форми їх реалізації. Вона займається 

такими нормами політики, як: 
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 принципи справедливого соціального устрою; 

 критерії легітимного правління; 

 співвідношення прав, обов’язків керівників і громадян; 

 проблеми справедливості у відносинах між державами тощо [2]. 

Відповідно, до сфери політичної етики відносять теорії соціальної 

справедливості, легітимного правління, справедливих війн, оптимального 

використання влади правлячими колами. До етичної проблематики 

політики належать і питання обґрунтування системи базових цінностей 

суспільства, формування соціального порядку, що відповідає цим 

ціннісним уявленням; питання інституціональних відносин, відносин 

між соціальними групами й рухами, суспільством й особистістю, 

окремими громадянами щодо відстоювання власних політичних 

поглядів тощо. 

Суб’єктами політичної етики є учасники політичного процесу 

(партії, рухи, особистості). 

Сутність політичної етики полягає в тому, що, будучи важливим 

елементом політичної культури, політична етика створює механізм 

суспільної довіри, а тому забезпечує надійне, стабільне функціонування 

соціальної системи, перешкоджає виникненню протиріч, спроможних 

руйнувати систему зсередини, якщо політична етика й політична 

система узгоджуються між собою. 

Політична етика структурується на трьох основних рівнях: 

 рівні індивідуальних чеснот (індивідуальна політична етика); 

 корпоративно-груповому рівні (передусім ідеться про професійну 

етику політиків, державних службовців, однопартійців, політичних 

активістів, політтехнологів, а також професійних груп, діяльність яких 

дотична до політичної, зокрема працівників ЗМІ); 

 загальнонаціональному рівні (загальнонаціональна політична 

етика) [22]. 

Політичну етику в сучасному суспільстві можна вважати повноцінною 

лише за умови виокремлення всіх трьох рівнів. Причому справа не 

лише в повноцінності, але й в ефективності, адже всі три рівні 

доповнюють один одного в процесі функціонування системи політичної 

етики. Власне інституціоналізація політико-етичної сфери й відбувається 

на цих трьох рівнях, коли виникають формальні моделі індивідуальної, 

групової, загальносуспільної етичної поведінки. 

Неодноразово політична етика зазнавала глибоких деформацій, 

вироджуючись у політичну ідеологію (марксизм, націонал-соціалізм). 

Демократизація в країнах Заходу була не тільки результатом еконо-

мічного і технологічного розвитку, а й складним етичним процесом, 
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який пройшов через глибоку кризу традиційної ціннісної свідомості. 

Як свідчить перебіг подій, суспільства, які не справилися з етичним 

завданням прийняття нової культурно-технологічної ситуації і подолання 

віджилих норм, опинились у XX ст. в лещатах тоталітаризму. 

Основою політичної етики є суспільна моральність у цілому. 

Остання ж найповніше проявляється в громадянському суспільстві, тобто 

у сфері дії недержавних регуляторів громадянської поведінки людей. 

Етика громадянського суспільства як норма поведінки регулює 

відносини осіб у сфері майнових, культурних, духовних, конфесійних 

інтересів. У ній розвинулися різні аспекти підприємницької етики, 

трудової і професійної моралі, етики споживання, дозвілля. Усі вони 

базуються на головній цінності громадянського суспільства – свободі 

особи, зокрема на свободі її морального вибору. 

У громадянському суспільстві різні демократичні інститути, зокрема 

партії та громадсько-політичні організації, виступають основним 

засобом задоволення суперечливих інтересів різних соціальних груп. 

Оскільки перші зародки такого суспільства ми бачимо в давньо-

грецьких полісах, то деякі політологи схильні вважати, що саме тоді і 

з’явились перші паростки політичної етики як сукупність певних 

правил, публічної змагальності за право на державну владу [18]. 

Норми політичної етики поширювались на мистецтво публічних 

виступів, форми участі громадян у державних справах, свободу 

критики, характер взаємодії різних інститутів влади. 

Отже, політична етика як сукупність певних норм була засобом 

стимулювання емоцій маси, підтримання режиму рівноваги влади в 

полісі, тобто політичної надійності. Питання поширювались на 

досягнення взаємної довіри між громадянами, громадянської згоди, 

добровільного підкорення порядкові. Ця етика створювала і підтриму-

вала образ ідеальної політичної людини (Аристотель: «Жити в 

суспільстві означає жити політично»), яка об’єктивно дбає не стільки 

про власне благо, скільки про громадянський спокій у своєму полісі. 

Ці норми орієнтували на поміркованість, стриманість, доброзичливість 

як натовпу, так і аристократичних груп управління. Вони регулювали 

відносини справедливості та соціальної гармонії між групами майнової 

і навіть правової нерівності [7]. 

Звичайно, політична етика стародавнього світу – поняття дещо 

умовне. Чимало істориків та політологів прагнуть не ототожнювати 

норми політичної поведінки переважно прямої античної демократії з 

політичною етикою представницької демократії сучасності. 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

14 

Античність лише створила прообраз громадянського суспільства. 

Тому політична етика античності може розглядатися лише як прообраз 

сучасної політичної етики, як її витоки. 

Тільки в процесі формування громадянського суспільства й 

демократії в Новому часі могла скластися політична етика як 

сукупність цінностей і норм, які орієнтують і регулюють дії політиків, 

усіх активних учасників політичного процесу. Спочатку прообрази 

норм і цінностей політичної етики виникли в рамках ідеології та 

моралі лібералізму, який віддавав перевагу свободі над рівністю. 

Одночасно утверджується політичний лібералізм зі своєю етикою 

діяльності. Це етика політико-правової рівності людей, легітимних 

інтересів, тобто законної боротьби за владу. Відбувся перехід до нової 

політичної культури, у рамках якої й виникає етика. Вона служить 

тому, щоб поставити під контроль громадянського суспільства 

державну владу. Такий контроль здійснюється з допомогою: 

 представницької демократії; 

 реалізації принципу поділу влади; 

 узаконення конфліктів у боротьбі за владу; 

 виключення концентрації політико-правової влади в певної 

соціальної групи [13]. 

Політична етика вимагала самообмеження влади, верховенства 

закону в правовій державі. Утверджувались норми депутатської етики, 

парламентського політичного суперництва. 

Політична етика, зумовлюючи демократизацію суспільства, сприяє 

поглибленню самоуправлінських процесів, а демократія, у свою чергу, 

зміцнює норми політичної етики. Вони посилюють цивілізованість у 

політичних відносинах на всіх рівнях, сприяють розширенню прав 

людини. 

Політична етика в сучасному українському суспільстві має три 

основних джерела: тоталітарно-залишкове, національне, зовнішньо-

інтернаціональне. Перше залишилося транзитивному українському 

суспільству в спадок від минулих часів тоталітаризму і продовжує 

генерувати морально-етичні ідеали; друге сформувалося і діє з 

культурно-історичного та національно-етнічного масиву народної 

культури; третє – зовнішнє і пов’язане з вибором українського 

суспільства на користь ліберальної демократії, а отже, і відповідної їй 

політичної етики, заснованої на основних цінностях лібералізму – 

свободі, приватній власності, конкуренції, народовладді, верховенстві 

закону [22]. 
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1.2. Генеза теорії політичної етики 

 

Проблема співвідношення політики й моралі – одна з центральних 

у політичній та етичній теоріях. Вона була сформульована ще у 

філософсько-політичних трактатах стародавніх мислителів, які вже 

тоді виявили її складність і неоднозначність. 

Згідно з етико-політичним ученням давньо-

китайського мислителя Конфуція, політична 

державна влада є відлунням вічних законів 

неба, носієм яких є правитель. Тому головним 

принципом політичної та моральної поведінки є 

сповідування принципу «кожному належне»: 

«... цар має бути царем, міністр – міністром, 

батько – батьком, син – сином». 

На думку іншого китайського мислителя  

Лао Цзи, життя людей не визначається волею неба, а 

розвивається природним шляхом – дао. Природний 

закон справедливості має перемогти, людина повинна 

вірити в це і підкорятися цьому. Учення давньо-

китайських мудреців сутністю морального обов’язку 

визначали необхідність дотримуватися належного 

[34]. 

Полеміку щодо співвідношення політики і 

моралі продовжили класики античної філософії – 

Геракліт, Демокрит, Платон, Аристотель. 

В етико-політичній доктрині Геракліта домінують аристократичні, 

антидемократичні схильності. Але він вважав неприпустимою 

тиранію, виступав за дотримання законів. Геракліт вважав, що народ 

повинен боротися за закон, як за свої стіни. 

Демокрит тлумачив сутність політичного життя 

і політичної етики з позиції демократії, яку він 

вважав найвищою цінністю. Підкорення окремої 

людини інтересам держави – її моральний обов’язок, 

у цьому полягає суть суспільної справедливості. 

Правитель, який володарює над іншими, повинен 

насамперед навчитися володарювати над самим 

собою. Демокрит доводив, що джерело моралі – у 

душі людини, імпульси якої мають контролю-

ватися розумом. 
Характерним для концепції Платона й Аристотеля є положення 

про моральність соціального обов’язку. Справедливість у Платона – не 

Конфуцій 

(551–479 рр. до н. е.) 

Лао Цзи 

(604–531 рр. до н. е. ) 

Демокрит 

(460–370 рр. до н. е. ) 
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лише моральна чеснота, а й ознаки соціальної гармонії, суспільної 
рівноваги. Такої думки дотримувався й Аристотель. Обидва вони 
ототожнювали політику і мораль: людина живе заради держави, а не 
держава заради людини. Окремий індивід як носій моральних і 
політичних рис «розчиняється у всезагальному», тобто в державі. 
Водночас у їхніх поглядах на співвідношення політики й моралі 
є помітні відмінності. Згідно з Платоном, людина – насамперед 
моральна істота. Їй притаманні справедливість, мужність, чесність. 
Сукупно вони утворюють внутрішній світ душі людини (мікросвіт). 
Ідеальна, досконала держава («політія») є втіленням цих чеснот. Вона 
має бути заснована на моральних принципах. Політика – наука про те, 
як на підставі знання про людину зробити її суспільно корисним 
громадянином [28]. 

Аристотель, розв’язуючи проблему взаємин політики і моралі, 
виходив з іншого розуміння сутності людини. Вона, на його думку, є 
суспільною, тобто політичною істотою. Моральні риси людини не є 
вродженими, вони виробляються практичними діями. Аристотель 
вводить у політичну етику проблему моральної мотивації і свободи 
вибору суспільної, у т. ч. політичної поведінки [1]. 

Проблеми політики і моралі привертали увагу мислителів середньо-
віччя. Ф. Аквінський, твердячи про божественне походження державної 
влади, про духовну вищість церкви над нею, відповідно трактував 
природу моральних норм, сутність етичних принципів. Єдине джерело 
моралі – всемогутня воля Бога, підкорятися їй – моральний обов’язок 
кожної людини. 

Політизація моралі, розчинення моральності в політиці, пропо-
відувані античними мислителями та їхніми послідовниками, наштовх-
нулися на опір ранньобуржуазних теоретиків політичного життя. 

Італійський політичний ідеолог Н. Макіавеллі доводив принципову 
розбіжність політичного і морального світів, в одному з яких, на його 
думку, панує суспільна доцільність, в іншому – етичні переконання. 
У реальному політичному житті правитель використовує заради 
досягнення своїх цілей будь-які засоби, у тому числі й аморальні – 

підступність, насильство, убивство, обман тощо. 
«Мета виправдовує засоби», – це висловлювання 
Н. Макіавеллі стало кредо політичного амора-
лізму («макіавеллізм»). Не погоджуючись із тим, що 
політика має бути аморальною, він стверджував, 
що вона є такою насправді [24]. 

Теза щодо протистояння політики й моралі 
знайшла подальше обґрунтування у творах 
англійського мислителя Т. Гоббса, який вважав, 
що суспільство тримається на ворожнечі, адже 

Т. Гоббс 

(1588–1679 рр.) 
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людина – егоїстична істота, керується законом самозбереження. 
«Війна всіх проти всіх» загрожує цьому закону. Саме тому люди в 
договірний спосіб утворюють державу («Левіафан»), яка своєю волею 
і примусом утримує їх від агресивного суперництва, спрямовує до 
єдиної мети. Тільки в державі існує загальний масштаб виміру 
доброчесності й пороків. Під таким кутом зору мораль начебто 
розчиняється в державництві, позбавляється її найважливішої функції – 
бути автономним регулятором людських 
вчинків, здійснювати контроль над владою [17]. 

Інший англійський філософ Дж. Локк, на 

відміну від Т. Гоббса, стверджував, що від 

народження люди схильні до добра, є рівними і 

незалежними. Саме тому вони укладають суспіль-

ний договір, утворюють державні інститути і 

громадянське суспільство, мета яких – закріпити і 

гарантувати цей закон. Тому «благородна» 

природа істинної моралі уможливлює «розумний» 

державний устрій. 

У дискусіях щодо проблеми співвідношення політичних і моральних 

цінностей брали активну участь й українські вчені – філософи Києво-

Могилянської академії (С. Яворський, Ф. Прокопович, Й. Кононович-

Горбацький, Г. Кониський), які надавали особливого значення моральним 

засадам громадсько-політичного життя, підкреслювали наявність у людини 

«свободної волі», здатності «вибирати те, що стосується мети» (Г. Кониський). 

Концепцію «громадського гуманізму» представ-

ляли українські мислителі ренесансної доби, серед 

яких виділявся С. Оріховський-Роксолан. Держава, 

на його думку, виникає внаслідок укладання 

суспільного договору людей, яким притаманні 

схильність і прагнення до взаємодопомоги. Тому 

держава («освічена 

монархія») повинна дбати 

про людей, забезпечувати їхнє 

щасливе життя. Моральний 

обов’язок громадян – служити державі, керуватися 

принципом спільного блага [2]. 

Пріоритет морального начала в суспільному 

житті обстоював французький політичний мислитель 

Ж.-Ж. Руссо, вважаючи, що людина за своєю 

природою схильна до добра й солідарності. Утім, 

цивілізація, заснована на приватній власності, 

псує людські характери, знецінює громадянську 

Дж. Локк 

(1632–1704 рр.) 

С. Оріховський-

Роксолан 

(1513–1566 рр.) 

Ж.-Ж. Руссо 

(1712–1778 рр.) 
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відповідальність, порушує права людини. Ж.-Ж. Руссо доводив, що 

існуючу соціальну нерівність мають врівноважувати безумовна свобода і 

рівність юридичних прав. Саме в цьому, на його думку, полягає ключ 

до розв’язання дилеми політики і моралі [31]. 

Особливості взаємодії владно-політичних і моральних чинників 

з’ясовували І. Кант і Г. Гегель. Згідно з ученням І. Канта, людина 

постійно перебуває між тим, що продиктоване суспільством, 

політикою, і тим, що диктує свобода, моральність. Її внутрішня 

свобода не потребує впливів держави. Навпаки, наскільки існуючий 

правопорядок відповідає автономії людської свободи, настільки він 

виступає соціальним простором моральності. У своїй поведінці 

людина повинна керуватися моральними мотивами, а не практичними 

потребами. Г. Гегель, з одного боку, ототожнює моральність і 

політичну дійсність («те, що дійсне, те розумне»), з іншого – на  

місце моральної доброчинності ставить санкціоновану державою 

добропорядність, досліджуючи конкретні соціальні форми, у яких 

виявляється моральна діяльність людини, її контакти з державою 

(сім’я, корпорація, громадянське суспільство) [15]. 

Наприкінці XІX – на початку XX ст. до проблем взаємодії політики 

та моралі зверталися О. Конт, Е. Дюркгейм, В. Парето та ін. 

Німецький теоретик М. Вебер доводив повну розбіжність політики і 

моралі, у зв’язку з чим його називали «новим Макіавеллі». Сенс 

політики, на думку М. Вебера, полягає в досягненні та збереженні 

влади, головний її засіб – насильство. Однак не завжди участь у 

політиці аморальна. На основі принципів християнської моралі («не 

вбий», «не свідчи неправдиво») і вимог раціональної політичної 

доцільності (використання насильства і засобів примусу) М. Вебер 

пропонував розмежувати «мораль переконання» (І. Кант) і «мораль 

відповідальності» (Н. Макіавеллі) [11]. 

Проблема співвідношення політичної доцільності й моральної 

виправданості є основою сучасної політичної науки, яка досліджує 

моральні аспекти соціальної диференціації суспільства (Р. Дарендорф), 

етичне підґрунтя політики сепаратизму (А. Б’юкенен), значення 

моральних регуляторів соціально-відповідальної держави. Чимало 

сучасних теоретиків принципово дотримуються позицій Н. Макіавеллі та 

М. Вебера, підкріплюючи їх новою аргументацією (Г. Кан, Г. Моска, 

Ф. Хайєк та ін.). Загалом у новітній соціально-філософській політичній та 

етичній думці домінує визнання важливості моральних критеріїв 

політичної діяльності. Популярною є спроба поєднати політику 

і мораль засобами модернізованої концепції справедливості 
(американський теоретик Дж. Роле). Набувають «другого дихання» 
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ідеї «облагородження» політики мораллю (А. Швейцер, А. Ейнштейн, 

М. Ганді), пріоритету моральних цінностей у суспільно-політичному 

житті (Е. Фромм, Дж. Хакслі). 

Запобіганню крайнощів у тлумаченні діалектики політики і моралі, 

розумінні значення їх для суспільства допомагає знання чинників 

суспільного життя, функціонального їх призначення. 

Концепція політичної етики як галузі політологічного знання 

вперше почала розроблятися в Німеччині на початку XX ст. представ-

никами соціологічного й антропологічного підходів до політики. У 

роботах М. Вебера йдеться про «етику переконань» та «етику відпо-

відальності», М. Шелер висуває поняття «етика переконання» й «етика 

успіху». А кілька десятиліть тому в науковий обіг введено термін 

«політична етика», з’являється й відповідна навчальна дисципліна. 

Отже, політична етика – це порівняно молода наука, яка межує 

із філософією моралі, філософією історії, філософією й історією 

політики, соціологією, теорією держави й права, соціальною психо-

логією й іншими дисциплінами. Вона підтримує важливі полемічні 

питання, від яких залежить і доля суспільства в цілому, і життя людей. 

Історія її відокремлення від інших наук, як уже було сказано, сходить 

до початку XX ст. Але самостійне значення політична етика 

одержує в західних країнах у 1970-х рр. 

У зв’язку з появою політичної етики серед галузей наукового 

знання виникла необхідність позначити її предметну сферу. Якщо 

розглядати її як один із різновидів етики в цілому, то її предмет буде 

входити складовою частиною в предмет етики як науки. А оскільки 

предметом етики традиційно називають мораль, то предметом політичної 

етики буде політична мораль, або, точніше, взаємодія політики й 

моралі. Однак серед дослідників немає єдності з цього питання. 

Який же зміст вкладається в термін «політична етика»? Чи можна 

трактувати її саме як науку? Як співвідносяться «політична етика» та 

«політична мораль»? 

Так, автори енциклопедичного словника «Політологія» (1993) 

визначають політичну етику як «одне з важливих і постійних начал 

політики, що оцінюють її задуми, мету, методи, функціонування влади 

й діяльність учасників політичного процесу». Для того, щоб показати 

розходження в співвідношенні, з одного боку, політики й моралі, з 

іншого – політики й етики, у статті «Мораль і політика» того ж 

видання йдеться: якщо мораль може так чи інакше характеризувати 

політичну дію, але сама відокремлена і лише вступає з нею в ті або 

інші відносини, то етика виступає як внутрішньо властивий політиці 

компонент. Отже, мораль є щось зовнішнє стосовно політики, етика ж 

невіддільна від неї [29]. 
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Відомий німецький політолог К. Баллестрем розуміє під політичною 

етикою частину практичної філософії, що займається основними норматив-

ними питаннями політики: принципами справедливого соціального 

устрою, конституцією; критеріями легітимного управління, правами й 

обов’язками керівників і громадян (включаючи право протидії й 

обов’язок слухняності); проблемою справедливості у відносинах між 

державами. До політичної етики в широкому розумінні належить теорія 

соціальної справедливості, легітимного управління, справедливих воєн, 

а також теорія правильного використання влади правлячими колами [5]. 

Досить близьким до ідей К. Баллестрема є 

визначення, яке дає К. Гаджієв, що включив розділи 

з політичної етики у свої підручники «Політична 

наука» (1995) і «Політична філософія» (2000). 

На його думку, політична етика – це сукупність 

моральних цінностей і норм, що стосуються світу 

політичного, його інститутів, відносин, політичного 

світогляду й поведінки членів того або іншого 

суспільства. Він стверджує, що політична етика – 

це нормативна основа політичної діяльності, що 

зачіпає такі основні проблеми, як справедливий 

соціальний лад суспільства й держави, взаємні права й обов’язки 

керівників і громадян, фундаментальні права людини та громадянина, 

розумне співвідношення волі, рівності і справедливості і т. д. Очевидно, 

що в цьому визначенні не розводяться поняття «політична етика» як 

наукова дисципліна і «політична мораль» як досліджуваний нею 

предмет [12]. 

О. Дубко коментує побудови моделей політичної етики ще декількох 

авторів. Зокрема, концепція, запропонована вітчизняними дослідниками 

В. Бакштановським та Ю. Согомоновим, акцентує на проблемі політичної 

волі, суверенних прав особистості, утвердження ліберальних і демо-

кратичних цінностей, очищення моральності від державного диктату. 

У рамках багатофазного процесу виділення політики в самостійну 

сферу відносин і діяльності стала формуватися потреба в принципово 

інших регуляторах діяльності політиків, заняття яких ставало професією. 

Ці регулятори не могла надати мораль як така, що ще не виділила зі 

свого складу особливі засоби орієнтації й регуляції, які були б здатні 

звернути моральний закон у самозобов’язувальний зміст власної волі в 

такій специфічній сфері діяльності, якою є політика. Необхідні були 

засоби, здатні обмежити моральний максималізм і водночас сприяти 

досягненню ефективності функціонування політики. Такі засоби звичайна 

мораль кваліфікувала б як «вимушене зло», припустиме лише як 

К. Гаджієв 

(нар. 1940 р.) 
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рідкісні винятки (але аж ніяк не постійні), а не як благо, позитивні 

цінності. Звичайна мораль була б не в змозі встановити досить чіткі 

розходження між припустимими й неприпустимими винятками із 

загального масиву непорушних вимог [19]. 

Нормативно-ціннісними джерелами політичної етики зазначені 

автори вважають «аристократичні, лицарські, патриціанські епоси». І 

далі мова йде про «політичну етику демократичного суспільства», що, 

на думку авторів, жадає від влади відповідальності, самообмеження, 

«толерантності стосовно інакомислення, чуйності 

до інтересів союзників, різних меншин, партнер-

ської відданості зобов’язанням, чесності». Така 

етика припускає відмову від конфронтаційності 

політичного скрізь, де це тільки можливо, від 

правил політичного радикалізму, віддаючи перевагу 

компромісам, переговорам, діалогу, співробіт-

ництву, досягненню балансу інтересів суперників. 

В. Бакштановський і Ю. Сого-

монов так формулюють поняття 

політичної етики: це – додаток основних цінностей і 

норм суспільної моральності до сфери політичної 

діяльності [3]. 

Ще раз підкреслимо, що ця концепція багато в 

чому ґрунтується на цінностях ліберальної ідеології. 

Економічний лібералізм, на думку названих авторів, 

створює етику громадянського суспільства, полі-

тичний лібералізм – етику держави й інших політичних інститутів, 

інакше кажучи, політичну етику. 

Основні принципи ліберальної політичної етики можна звести 

до такого (рис. 2) [4]: 

1. Ідея політико-правової рівності людей, заперечення станових 

привілеїв. Суспільно-політичний та ідеологічний розвиток країн західної 

цивілізації в Новий час показав, що у відриві від етики політика й 

право самі по собі не здатні виробити дієву концепцію рівності, як, 

утім, і етика без політики й права не має сил обґрунтувати концепцію 

щастя й концепцію обов’язку. 

2. Ідея легітимації конфлікту політичних інтересів, тобто законності 

й моральної виправданості боротьби за завоювання влади, її утримання 

й придушення її опору з боку яких-небудь соціальних груп. 

3. Перехід від підданської і патріархальної політичної культури 

до політичної культури участі. Саме в рамках культури участі і 

формується політична етика. 

Ю. Согомонов 

(1930–2010 рр.) 

В. Бакштановський 

(нар. 1942 р.) 
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4. Головна мета політичної етики формулюється як прагнення 

поставити державну владу під контроль громадянського суспільства. 
Цієї мети має бути досягнуто за допомогою інститутів представ-

ницької демократії, а також принципу поділу й балансу влади. 

Ядром політичної етики в громадянському суспільстві й правовій 

державі, на думку російських дослідників, має стати загально-

демократичний принцип волі в політичній поведінці. Звучить він 

приблизно так: дозволено все, що не заборонено законом, а сам закон 

змінюється лише законним шляхом і не має карального ухилу. Тому 

головне, що потрібно й від влади, і від народу, і від суспільно-

політичних організацій – це дотримання законів. 

Додамо до вже позначених і підхід О. Панаріна, 

який називає політичну етику «професійною 

мораллю політика». І коли ми говоримо про таку 

мораль, мова йде не про зовнішні відносини 

політики як специфічної суспільної практики з 

мораллю, а про моральний етос політика – про 

принципи, що становлять специфічну основу його 

професійної діяльності. Іншими словами, ідеться 

не стільки про те, щоб політик не порушував 

моральний кодекс узагалі, скільки про те, щоб він 

не порушував моральний кодекс політика. Такий кодекс не додається 

до політичної діяльності ззовні, а іманентно пов’язаний із нею, 

зобов’язуючи свого роду професійні правила гри, або кодекс професійної 

честі. Зрозуміло, що саме таке тлумачення припускає, що корпорація 

політиків не замикається в собі й не живе тільки для себе, але виконує 

специфічну суспільну функцію, про яку суспільство має право судити, 

наскільки якісно вона виконується і який її кінцевий суспільний 

продукт (тобто не задуми й наміри, а реальні результати) [27]. 

Отже, для того, щоб розкрити особливості політичної моралі, треба 

розкрити внутрішні умови, специфіку тієї гри, яка називається політикою. 

Необхідно згадати й про визначення німецького вченого Б. Сутора, 

автора книги «Політична етика. Цілісний виклад на основі христи-

янського соціального». Із погляду Б. Сутора, політична етика – це 

методичне вироблення взаємин політики й моралі, глибоке осмислення 

принципів і норм політичних порядків і дій. Саме підхід німецького 

дослідника має найбільшу евристичну цінність, якщо розглядати політичну 

етику як філософську науку, що має власний предмет вивчення. 

Б. Сутор стверджує, що політична етика просто необхідна сучасному 

демократичному, плюралістичному суспільству. Завдання такої полі-

тичної етики – не звільняючи політика від моральної відпо-

О. Панарін 

(1940–2003 рр.) 
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відальності, позбавити його від надмірного, не властивого йому 

морального навантаження. Політичні інститути в правовій державі 

повинні, не втручаючись у внутрішній, моральний світ особистості, 

забезпечувати в суспільстві необхідний мінімум моралі, а отже, і 

необхідний мінімум духовності. А в усьому іншому людині має бути 

надано ту волю, якою вона могла б користуватися для морального 

самовизначення й особистісного саморозвитку. Політика повинна 

завжди відповідати етичним критеріям, але не може керуватися тільки 

ними. Політична етика потрібна для того, щоб осмислювати моральні 

основи політики, її позитивні цілі, дозволені засоби, бажані способи 

поведінки людей у політиці. Вона покликана прояснити етичну сторону 

проблем і ситуацій, однак готових рішень пропонувати не може. 

Політична етика в такому її розумінні здатна не 

покінчити з неминучим політичним протиборством, 

але привнести в нього певну культуру [32]. 

На сьогодні найбільш суворими, мабуть, є два 

визначення політичної етики, наведені в словнику-

довіднику «Вступ до політології» за редакцією 

В. Пугачова. Вони увібрали в себе теоретичний 

та емпіричний, нормативний і дискриптивний 

аспекти етики взагалі й політичної етики зокрема. 

Отже, політична етика – це: 

 специфічна наукова дисципліна, яка офор-
милася в межах політичної філософії і вивчає вплив моральних 
принципів, норм і моральних уподобань людей на політику, а також 
зворотний вплив політики на мораль; 

 нормативна система, що склалася на основі морального 
осмислення людьми своїх політичних цілей і цінностей. Це своєрідний 
синтез моральної й політичної свідомості, форма внутрішньої єдності 
критеріїв морального вибору людини, її політичного цілепокладання [10]. 

Далі визначимо так звані макети політичної етики, за допомогою яких 
О. Дубко дуже яскраво ілюструє різні варіації сприйняття терміна «полі-
тична етика» як повсякденною, так і теоретичною свідомістю (рис. 1) [19]: 

1. Політична деонтологія, перелік чітких і конкретних інструкцій, 
або моральний кодекс політика, обов’язковий для осіб, що виконують 
державні функції, свого роду соціально-моральна дисципліна, що має 
значення для репутації та професійної політичної кар’єри. 

Не секрет, що політика віддавна й протягом багатьох століть була 
заняттям, особливим привілеєм вищих класів і еліт. Філософія 
політики, різні вчення про чесноти, теорії справедливості, принаймні з 
часів Платона, розроблялися представниками вищих привілейованих 
груп, що мали доступ до політичної діяльності. При цьому відбувалася 

В. Пугачов 

(нар. 1949 р.) 
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філософська дискримінація деяких точок зору. Етика виконувала роль 
політичної педагогіки. 

2. Використання імперативної і ціннісно навантаженої лексики, 
мови моралі, демагогії задля переконання, аргументації й апологетики 
проведеної політики, риторики та прийомів словесної містифікації. 
Мова йде, як правило, про нещирі й неправдиві твердження, які 
спотворюють дійсність і вводять в оману суспільну думку заради 
досягнення якихось цілей. Демагогія давно вважається шахрайством, 
дешевим прийомом, поганим смаком у політиці, однак непереборним 
пороком будь-якої публічної політики. 

3. Синонім політичного ідеалізму, політичної наївності й благо-
душності, безнадійного ідеалізму, романтичних ілюзій, які зазвичай викли-
кають у суспільстві співчуття, але не заслуговують довіри. Варто пам’ятати 
про те, що ідеальності, ілюзії, спрощення, фантазії й т. п., покладені в 
основу політики, можуть викликати жахливі катастрофічні наслідки. 

4. Політична культура, культура поведінки, практика толе-
рантного спілкування, ввічливість, благопристойність. У цьому сенсі 
неетичною є скандальна, така, що не відповідає етикетним правилам, 
поведінка політика, що допускає вчинки, жести й вирази, засуджувані 
мораллю суспільства, які принижують престиж нації, держави, інститутів. 
Неетичними визнаються замах на репутацію суперника або супро-
тивника (диффамація й наклеп), грубі образи, погрози й нестриманість 
у прояві почуттів (роздратування, гніву, ненависті). Етикет пом’якшує 
й обмежує прояв взаємної ворожості, регулює офіційне спілкування та 
взаємодію сторін, які відстоюють прямо протилежні позиції й прагнуть 
до діаметрально протилежних цілей. 

5. Політична етика є процедурою угоди й торгу. Головна проблема 
політичної етики полягає в досягненні консенсусу й балансу інтересів. 

6. Політична етика в широкому сенсі – методичне дослідження 
проблем взаємин моралі й політики, філософське осмислення етичного 
аспекту принципів і норм політичної діяльності, прояснення етичної 
структури конкретних політичних проблем і ситуацій, моральних 
підстав, позитивних цілей політичних дій. 

7. Політична персоніфікація як оповідання про «гарних людей» 
та аналіз мемуарів і мови політиків. 

8. Теорія політичного гуманізму, гуманізації політики, гуманної 
політики, єдності політики й гуманізму («гуманна демократія», «соціалізм 
із людським обличчям» і т. п.). 

9. Морально-політична критика, деякий спосіб ставити політиці та 
її представникам незручні питання, форма проблематизації політики. 

10. Концепція іманентної моралі, реальної моралі. Теорія 
передбачуваної особливої моралі, адаптованої до політики, що не 
викликає ідіосинкразії в політиці. 
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11. Філософія справедливості. 
12. Вивчення етичного багажу політичних партій і рухів. 
Узагальнюючи наведені концепції політичної етики, О. Дубко 

пише: «Мова йде про моральний зміст політики й перспективи її 
гуманізації. Багато хто розуміє, що дидактичні демарші не є гарним 
вирішенням проблеми. Зустрічаються спроби додати політичній етиці 
прикладного характеру. Такий підхід, очевидно, припускає, що 
моральні цілі суспільства встановлені, а основні стандарти соціальної, 
і в тому числі політичної поведінки добре всім відомі, виймаються 
«з рюкзака». Нам здається, що політична етика містить виклики, 
відповіддю на які може бути подальше поглиблене вивчення взаємо-
зв’язків політики й моралі й навіть, якщо завгодно, огляд і ревізія 
наших моральних координат, нашої моралі» [19]. 

 

 
 

Рис. 1. Макети політичної етики (за О. Дубко) 
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1.3. Функції політичної етики як науки 

 

Із характеристики етики як теорії моралі й моральності, що має 

нормативно-практичну спрямованість, витікають дві найважливіші функції: 

 пізнавальна (досліджує поведінку людини щодо ціннісних 

орієнтирів); 

 нормативна (розкриває закономірності функціонування моралі 

і забезпечує її розвиток). 

Політична ж етика має три основні функції [9]: 

 імперативність; 

 нормативність; 

 оцінюваність (рис. 2). 

Імперативність – це форма вираження повелінь, приписів, форма 

чи спосіб їх реалізації, що орієнтує особистість залежно від конкретно-

історичних умов, адаптація до встановлених суспільством стандартів 

поведінки. 

Золоте правило моральності: «Стався до інших так, як хочеш, щоб 

вони ставились до тебе». Імперативність як моральна необхідність 

й особиста свобода – дві взаємопов’язані сторони моралі, що 

розглядають свободу як свідомий вибір і відповідальний спосіб дій у 

межах моральної необхідності. 

Нормативність моралі виражає моральну необхідність, що існує 

в суспільстві в дотриманні відповідних норм, правил, вимог для 

досягнення необхідного результату в стосунках між людьми. 

Норми, правила, приписи, табу програмують поведінку людини. 

Нормативність – це спосіб відтворення в суспільстві типових стосунків 

через одиничні дії, вчинки індивідів. 

Оцінюваність моралі пов’язана з її здатністю схвалення чи осуду. 

Оцінюваність установлює відповідність чи невідповідність дій 

соціальних суб’єктів, їхніх результатів і наслідків вимогам соціальної 

системи. Оцінки надаються громадською думкою стосовно будь-яких 

соціальних явищ: економічних, політичних, соціальних тощо. 

Специфіка моралі в політиці полягає в тому, що мораль є способом 

практично-духовного, імперативно-ціннісного освоєння діяльності. Особлива 

форма стосунків між соціальними суб’єктами і поведінкою людини, 

яка ґрунтується на глибоко особистісній суб’єктивній мотивації 

поведінки, свідомому й добровільному прийнятті зобов’язань слідувати 

вимогам моралі і підтримується тільки особистими переконаннями. 

Функція політичної етики на сьогодні полягає в наданні діям 

політиків певних правил, норм поведінки у своїх професійних діяннях. 

Вона займається такими нормами політики, як принципи справедливого 
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соціального устрою, критерії легітимного правління, співвідношення 

прав, обов’язків керівників і громадян, проблеми справедливості у 

відносинах між державами тощо. 

Розробляючи власний понятійний апарат, формуючи свої принципи 

і нормативи, політична етика спирається на методологічну базу 

соціальних і гуманітарних наук про суспільство, людину, політику, 

мораль. Вона враховує здобутки філософської концепції особистості 

та її соціалізації, політичної антропології, психології та аксіології, 

конфліктології та консенсології. 

 

 
 

Рис. 2. Функції та принципи політичної етики 
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Характерною особливістю політичної етики є орієнтація на своєчасне 

виявлення конфліктних ситуацій, готовність виходити гідно з будь-

якого конфлікту. Політична етика – це наука і мистецтво використання 

засобів і прийомів компромісної технології. Поширені в минулому 

оцінки компромісів як чогось безпринципного поступаються місцем 

визнанню їхньої значущості як ефективної форми досягнення згоди 

конфронтуючих сторін. 

Політична етика не розв’язує проблему зла як таку. Політик не 

може ігнорувати те, що вчинки на користь одного, як правило, 

пов’язані з певними втратами іншого. Політик діє морально, якщо 

добро від його вчинків перебільшує зло. А взагалі не творити зла він 

просто не може, доводиться жертвувати одними частинами добра 

заради інших, як зауважує теоретик політики О. Денисов. Ця далеко 

не безсумнівна думка містить у собі раціональне зерно: політична 

діяльність, в основі якої – моральні критерії, має враховувати й 

негативні моменти, які супроводжують політичне рішення; якщо вона 

неспроможна розв’язати проблему зла, то, принаймні, зобов’язана 

передбачити небажані наслідки, мінімізувати їх, компенсувати 

людям втрати від них. 

Важливими в політичній етиці є засоби розв’язання конфліктних 

ситуацій. За підрахунками американського професора Д. Шарпа, існує 

близько 200 методів ненасильницького розв’язання політичних проблем – 

ненасильницький протест і переконання, відмова від соціального, 

економічного, політичного співробітництва, ненасильницьке втручання 

та ін. [32]. 

Сучасний політик має володіти всім арсеналом «політичної технології» 

бути здатним гнучко й оперативно використовувати його в практичній 

діяльності, враховуючи нові реалії суспільного життя, незвичні проблеми, 

що потребують нового концептуального мислення. Саме такі інноваційні 

підходи пропонують сучасні теоретики політичного життя: положення 

про «реальний прагматизм» (Д. Белл, Ф.-У. Франкен), «справедливу 

нерівність» (Дж. Роулз), «легітимну державу» (X. Карраседо); «справедливу 

державу», згідно з якою етичні вимоги, які передують політичному 

життю, мають «абсолютний характер». 

Політика є не просто еквівалентом утилітарного, раціоналізованого 

підкорення світу, а різновидом удосконалення етосу, важливим меха-

нізмом моральної рефлексії суспільства. 

До політичної етики суспільства відносять переважно загально-

культурні правила поведінки людей і всю сукупність доброчесних 

і шляхетних цінностей: моральні відносини і свідомість, добро і 

порядність, справедливість і обов’язок, честь, совість, гідність тощо. 
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На думку Ж. Мере, саме етика держави оберігає людину від насиль-

ницької смерті і зміцнює принципи суверенітету нації. Унаслідок 

цього відбувається перехід до універсального. Змусити індивіда 

прийняти універсальне як своє власне добро, бажати загального, а не 

лише часткового, котре було причиною його природного нещастя, – ось 

у чому полягає роль етичної основи держави. Політика є вихованням 

універсального. Такий універсальний проект етичної держави, де й 

монополію на примус витісняють моральні цінності, слід брати на 

озброєння суспільствам, що прагнуть утвердити демократичну модель 

розвитку [25]. 

Основні критерії, що забезпечують стабільне функціонування політичної 

системи суспільства – збалансована влада, ефективне управління, 

раціональна організація виробництва і контролю. Успішна реалізація 

цих пріоритетів значною мірою залежить від того, наскільки державні 

інститути і політична система в цілому є надійними, тобто відповідають 

панівним у суспільстві морально-духовним та культурним ідеалам і 

цінностям, які визначають політичну етику націй. 

Істотною рисою сучасної етико-політичної культури політика є 

відмова від монологічного стилю спілкування на користь діалогічного 

та політологічного (політичний та моральний плюралізм). Політична 

етика вимагає розглядати всіх суб’єктів суспільно-політичного життя, 

у тому числі нових, незвичних, як рівноправних, визнає правочинність 

їхніх систем моральних цінностей. І при цьому враховувати істотну 

розбіжність інтересів різних соціальних груп, неминучість, у силу 

цього, їхньої певної конфронтації. Саме тому є вкрай актуальним 

завданням, щоб політичні лідери, суспільство в цілому оволоділи 

культурою діалогічного спілкування. Така культура, її внутрішній 

етос, притаманні їй «правила гри», наприклад визнання цінності не 

лише «свого», але й «чужого», відмова від претензії на монопольне 

володіння істиною, розуміння того, що з першого заходу, як правило, не 

домовитися, найефективніше забезпечують досягнення «згоди незгодних», 

установлення й збереження суспільного миру і злагоди [18]. 

Оволодіння етикою, методологією і «технологією» діалогового 

спілкування – не лише шлях, що веде до розв’язання соціальних 

конфліктів, але й ефективний засіб розвитку особистості політика. 

Участь у діалозі передбачає не тільки толерантне сприйняття аргументів 

«іншої сторони», але й уміння протиставити їм власні, не менш 

доказові. У взаємних звинуваченнях, чварах, стихійних суперечках 

гору беруть, головним чином, нестримувані емоції та сила. А в діалозі, 

дискусії – інтелект, ерудиція, раціональне мислення, сила логіки і 

переконання. Як влучно зауважено вченими, «немає кращого примусу, 
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окрім примусу вагомішого аргументу». Якщо стихійна повінь 

мітингування задовольняється ватажками популістського кшталту, то 

діалогова культура пошуку конструктивного розв’язання політичної та 

соціальної проблеми потребує лідерів демократичного типу. 

Характерною особливістю політичної етики є її орієнтація на 

своєчасне виявлення конфліктних ситуацій, з’ясування політичних 

і моральних мотивів дії конфронтуючих сторін, їхнього бажання, 

здатності, готовності до укладання угоди, керуючись правилом: із 

будь-якого конфлікту виходити гідно. М. Михальченко вказує, що 

багато українських авторів приділяють достатньо уваги з’ясуванню 

глибинних коренів тих політичних сутичок, які відбуваються на рівні 

опозиційних груп. При цьому справедливо наголошується на тій 

загрозі, яку являють собою «егоїстичні інтереси наживи, бажання 

використати владні важелі для незаконних привілеїв», що спонукає 

частину представників інститутів влади й опозиції чинити тиск на 

державу за допомогою напівкримінальних і кримінальних структур [26]. 

Політична етика – це наука й мистецтво використання засобів та 

прийомів компромісної «технології». У сучасній громадській свідомості 

спостерігаються істотні зрушення в розумінні компромісу. Розповсюджені 

в недалекому минулому оцінки компромісів як чогось безпринципного 

поступаються місцем визнанню значущості компромісу як ефективної 

форми досягнення згоди конфронтуючих сторін. Звичайно, компроміс, 

хоч би яким він не був «радикальним», не здатний забезпечити повної 

узгодженості його учасників, створити ситуацію, коли «ніхто не 

програє, а хтось ще й виграє». «Спілкування і переговори потребують 

моральних, смислових і світоглядних передумов. Вони передбачають 

наявність у суспільстві фактору вільного розуміння, не заангажованого 

ні расовою, ні соціальною позицією, розуміння, яке здатне розпізнавати 

соціальні сили й до певної міри керувати ними» [30]. 

Політична етика – відкрита система положень, аргументів, поглядів. 

Їй притаманна теоретична та «інструменталістська» гнучкість, здатність 

до творчого оновлення власних норм, що визначає її продуктивну силу. 

 

 
 

Висновки 

 

 

 Об’єктивним джерелом та основою політичної етики слугує 

політична моральність. Політична етика формується внаслідок норма-

тивної артикуляції та інституційної структуризації цієї моральності. 
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 Політична етика – це галузь загальної етики, що досліджує 
моральні засади політики і влади (у широкому розумінні), професійну 
етику суб’єктів політичної діяльності (у вузькому розумінні). 

 Суб’єктами політичної етики є учасники політичного процесу 
(партії, рухи, особистості). 

 Виділяють три рівні політичної етики: рівень індивідуальних 
чеснот (індивідуальна політична етика); рівень корпоративно-груповий 
(професійна етика політиків, державних службовців, однопартійців, 
політичних активістів, політтехнологів, а також професійних груп 
діяльність яких дотична до політичної, зокрема працівників ЗМІ); 
рівень загальнонаціональний (загальнонаціональна політична етика). 

 Теорія політичної етики бере свій початок із трактатів старо-
давніх мислителів (Конфуцій, Лао Цзи, Геракліт, Демокрит, Платон, 
Аристотель та ін.). Саме вони поставили на порядок денний проблему 
співвідношення політики та моралі, яка й сьогодні відзначається своєю 
суперечливістю. 

 Самостійного ж значення політична етика як наука та навчальна 
дисципліна набула в західних країнах у 1970-х рр. 

 Політична етика виконує такі найважливіші функції: імпера-
тивність, нормативність, оцінюваність. 

 Основні принципи ліберальної політичної етики можна звести 
до таких положень: ідея політико-правової рівності людей, ідея 
легітимації конфлікту політичних інтересів, перехід від підданської і 
патріархальної політичної культури до політичної культури участі, 
прагнення поставити державну владу під контроль громадянского 
суспільства як головна мета політичної етики. 
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