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Кучеренко Ірина Миколаївна – аспірант Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень НАН України. Коло наукових інтересів торкається 
проблем теорії та практики політичної науки.  

Автор статті аналізує проблему співвідношення моралі і політики, розглядає структуру та 
тенденції розвитку політичної науки, місце і роль політичної етики в структурі політичної 
науки у зарубіжному досвіді і вітчизняних реаліях. 

 
The author of the article analyzes the problem of parity of morals and policy, considers structure 

and tendencies of development of political science, place and role of political ethics in the structure of 
political science in foreign experience and domestic realities 

Місце і роль політичної етики  
в структурі політичної науки:             

зарубіжний досвід і вітчизняні реалії 

С піввідношення моралі і політики є 
складною і малодослідженою 
проблемою сучасної політичної 
науки. Саме від вітчизняної 

політологічної думки, від рівня її компетентності і 
професіоналізму (чи, навпаки, некомпетентності і 
непрофесіоналізму) залежить не лише 
міжнародна репутація національної науки, але і 
практика втілення в життя державної внутрішньої 
і зовнішньої політики, рівень державного і 
місцевого управління, діяльність усіх суб’єктів 
політичного життя. Для країни це особливо 
важливо у періоди, коли на порядку денному 
актуалізуються питання демократичного розвитку 
і формування політичної культури.  
Починаючи з релігійно-міфологічного 

трактування крізь призму раціоналізації 
політичних поглядів, з’являються перші 
політичні категорії і дефініції, які знайшли своє 
відображення в філософсько-етичних поглядах 
Платона і Арістотеля. Згодом закони і самі 
форми держави перестають сприйматися на 
віру, їх починають обговорювати, критикувати і 
навіть відхиляти. Зародилася ідея політичної 
справедливості, у рамках якої закони і 
політичні інститути піддаються моральній 
критиці, що й стало передумовою виникнення 
першого наукового знання про політику. В ході 
подальшого свого розвитку наука про політику 

разом з тим заклала і її структуру, яка була 
признана  Американською  асоціацією 
політичних наук (далі ААПН), заснованою 1903 
року і котра до сьогоднішнього дня є найбільш 
впливовою з усіх політологічних організацій у 
світі), а також Міжнародною асоціацією 
політичних наук (МАПН), створеною в рамках 
ЮНЕСКО 1949 року. У другій половині ХІХ 
століття американська політична думка, 
перебуваючи під значним німецьким впливом, 
складалася  із  чотирьох  дисциплін : 
американська державна влада; зарубіжна 
державна влада: порівняльні дослідження; 
політична теорія або філософія; основи права 
[1]. 
Орієнтація на фундаментальну теоретичну 

освіту гармонійно поєднувалась з орієнтацією 
на спеціальну освіту для роботи в суспільних та 
приватних службах, що в свою чергу призвело 
до необхідності розширення “спеціалізації” 
американської політичної науки, котра на 
початку ХХ століття стає домінуючою в світі як 
досліджувана і академічна дисципліна. Після 
Першої світової війни вона розширила свої 
напрями і мала наступну структуру: політична 
теорія/філософія; політичні партії, громадська 
думка, зацікавлені групи (групи спеціальних 
інтересів), політична комунікація (пропаганда, 
семантика); публічне право (часто як два      
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окремих напрями – конституційне право і 
адміністративне право); державне і муніципальне 
управління; міжнародні відносини, дипломатія, 
міжнародна політика, міжнародне право, 
міжнародні організації; американська державна 
влада: федеральна, штатна, місцева; зарубіжна 
державна влада: порівняльні дослідження; 
законодавчі органи та законодавство; державна 
влада і економіка. Приблизно такою самою 
виглядала структура політичної науки і в Європі. 
Різницю складали лише політична економія, 
політична історія і політична соціологія, котрі в 
США розглядалися як субдисципліни.  
Наприкінці 60-х років структура політичної 

науки зазнала ряд змін під впливом праць 
Д. Істона, Р. Даля, Т. Алмонда, концепцій 
Т. Лассуела, Т. Парсонса, П. Лазарсфельда, що 
знову призвело до скорочення дисциплін 
політичної науки. У 1968 році рішенням ААПН 
кількість дисциплін політичної науки звелось 
до наступних: сучасні політичні системи; 
міжнародне право, міжнародні організації і 
міжнародна політика; політична теорія і 
філософія. Решта напрямів науки, яких 
нараховувалось  28, набули  статусу 
“субдисциплін”.  Таке рішення було 
компромісною спробою примирити традиційний 
підхід з біхевіористським нахилом і системним 
аналізом. Однак, такий поділ політичної науки не 
прижився, а тому в 1973 році ААПН повертається 
до тих самих наведених вище восьми дисциплін, 
щоправда по новому сформульованих. Як 
свідчать дослідження групи вчених Центру 
соціальних науково-інформаційних досліджень 
Російської академії наук під керівництвом 
Верченова Л.М., сучасний стандарт структури 
почав утверджуватися з появою в 1975 році 
відомого “Керівництва по політичній науці” у 
восьми томах (Handbook of political science /Eds. 
by Greenstein F. and Polsey N. – Reading. Mass., 
Addison-Wesley, 1975. – V. 1-8). Для нашого 
дослідження є важливим і той факт, що в 1985 
році на замовлення ААПН була здійснена 
“експертиза” видання, висновки котрої 
справили суттєвий вплив “на подальший 
розвиток політичної науки, перш за все її 
с т р у к т у р и  в  ц і л о м у  т а к  і 
внутрішньодисциплінарну спеціалізацію в 
різних сферах політології в США та й взагалі в 
усьому світі” [2]. У висновках акцентувалася 
увага (чому раніше мало приділялося значення) 
на всезростаючій ролі гуманістичного 
профілювання наступних фундаментальних 
областей і розділів інтегрованого політичного 
знання політичної науки: державне і 
муніципальне управління, аналіз політики; 
формальна теорія і прикладне застосування; 
національна політика; порівняльна політика; 
політична культура та ідеологія; міжнародні 
відносини; публічне право і теорія права; 
політична економія; політична філософія і   

етика; філософія політичного дослідження і 
застосування її результатів (висновків); 
гуманістична політична освіта (і виховання). 
В такому невеликому огляді щодо витоків і 

становлення політичної науки та її складових, 
як бачимо, знаходить своє місце і така наукова 
дисципліна, як політична етика, котра націлена 
на аналіз політичної поведінки суб’єктів 
політичного процесу.  
У вітчизняних навчальних посібниках, 

довідкових  виданнях  певною мірою 
проілюстровано історико-теоретичний аспект 
питання про роль моралі в політиці. Однак 
сучасний політичний процес настільки 
динамічний, що часом окремі його ситуації 
відображають доволі проблемний відтінок, 
закладаючи підвалини для втілення традиційно 
усталеної думки-репліки: “політика – брудна 
справа”. Така поширена оцінка політичної 
діяльності спонукає до обґрунтованих коментарів, 
виваженого аналізу тих чи інших політичних 
ситуацій. І перший крок в цьому напрямку 
покликана зробити наука, розкриваючи ключові 
проблеми теоретизації і конкретизації 
політичного знання, що в свою чергу забезпечує 
гідну інтерпретацію навколишньої дійсності.  
Для початку в з’ясуванні місця та ролі 

політичної етики в структурі вітчизняної 
політичної науки буде доречним звернутися до 
загального стану та тенденцій розвитку останньої. 
Такий огляд показово ілюструє дослідження 
станом на 23.03.2001 р., проведене за Критеріями 
аналізу навчально-методичної літератури з 
політичної науки, виробленими в ході роботи 
навчально-методичної групи у м. Сімферополі [3]. 
Хронологічна межа аналізу літератури 
визначалася виданнями 1991-1999 рр., сам аналіз 
здійснювався за наступними критеріями: 

− Систематизація і структурування навчальної 
літератури. 

− Наявність методологічних засад. 
− Відповідність змісту до методологічних 
засад. 

− Визначення об’єкта і предмета політичної 
науки. 

− Мова видання та стиль викладання 
матеріалу. 

 
В поле зору вказаної дослідницької групи 

потрапили 36 навчальних посібників. Серед них 3 
підручники, 32 навчальних посібники, 1 
хрестоматія. За грифом Міністерства освіти і 
науки України – абсолютна більшість. Деякі 
книги зазнали двох або навіть трьох перевидань.  
Характерною особливістю видань, як 

констатують автори дослідження, є відсутність 
єдиного підходу стосовно структури та 
систематизації політологічної літератури. Вони, 
як і все перше у будь-якій науковій галузі, містять 
в собі елемент новизни в порівнянні з 
попередніми періодами і відображають процес 
творчого пошуку. На початку 90-х років це було 
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особливо важливим для становлення політичної 
науки, яку впродовж кількох десятків років у 
колишньому Радянському Союзі здійснював 
марксизм-ленінізм.  
Подальший процес наукового пошуку 

відображає бажання авторів поставити 
українську політичну науку в один ряд з 
європейською, що зводить політологію 
фактично до державознавства і саме з цих 
позицій розглядає всі наукові школи та теорії 
українських вчених.  
Особливістю ж побудови навчальної 

літератури з політичної науки є відсутність 
аналізу політичного як такого, що замінюється 
висвітленням окремих підходів до нього з 
якогось одного або кількох боків. Наприклад, 
акцентується увага лише на методологічних 
засадах політичної науки і на практичній 
політологі ї ;  здійснюється  ґрунтовне 
дослідження політичної думки, її етапів та 
логіки; аналіз явища держави і т.п. 
Лише видання кінця 90-х років починають 

характеризуватися чіткою структурою, 
спрямованою на детальний розгляд конкретних 
політичних проблем, що носять переважно 
прикладний характер: історія виборчого 
процесу, сутність сучасних політичних виборів, 
виборці та обранці. В цьому контексті 
аналізуються, зокрема, типи виборчих систем, 
головні процедури виборчих компаній, 
політичні вибори в Новітній історії України, 
теорія політичного лідерства, технології 
реалізації влади. Піддається аналізу політична 
діяльність, її стилі, політичний маркетинг, його 
поняття, функції та види. Значне місце 
відводиться виборчій інженерії і політичному 
менеджменту. 
Ахіллесовою п’ятою в політичній науці 

залишається наявність методологічних засад. 
Згідно з результатами зазначеної вище науково-
методичної групи дослідників практично жоден 
навчальний посібник чи підручник з політології 
не визначає тих чи інших методологічних засад, 
на яких він базується. Виключення в цьому 
контексті одиничні. Тому аналіз вказаної 
літератури на предмет наявності методологічних 
засад, швидше всього, побудований за двома 
основними параметрами. Перший з них ілюструє 
традиційні посібники і підручники. В них просто 
йдеться про основні методи, якими користується 
політична наука. А другий передбачає аналіз саме 
тих видань, які роблять спробу визначити як 
власну методологію, так і методологію політичної 
науки взагалі.  
Кінець 90-х років значно розширив горизонти 

щодо методологічних підходів, окреслюються 
навіть відповідні рівні: 

 - загальнотеоретичні дослідження політики на 
рівні філософського обґрунтування її природи, 
основних принципів генезису і функціонування 
політичних інститутів, ролі особи в політичному 

процесі; 
 - теорії середнього рівня, спрямовані на 

дослідження і формування окремих концепцій 
політичного маркетингу; 

 - конкретні емпіричні дослідження різних 
елементів політичної ситуації. 
Говорячи про відповідність змісту до 

методологічних засад слід відзначити суттєвий 
прорив у побудові навчальних видань середини 
90-х років, де чітко спостерігається позиція 
визначити сутність саме української політичної 
науки, її відповідність не до запозиченого, а до 
свого методологічного ґрунту, який міститься у 
фундаментальних творах добре відомих 
мислителів, починаючи від митрополита 
Іларіона, Івана Вишенського, Г.Сковороди і 
закінчуючи М. Грушевським, В. Винниченком, 
Д. Донцовим, В. Липинським та іншими. 
Цілком доречним є те, що авторські колективи 
рецензованих видань поряд з ґрунтовним 
аналізом змісту, особливостей й завдань 
української політології, присвячують цілі 
розділи, в яких досліджуються питання 
зародження й становлення української 
політичної думки княжої доби, розвитку 
національної ідеї в козацько-гетьманську добу, 
української політичної думки Нової доби. 
Політологічні видання все більше стають 
націленими на всебічне та комплексне 
розуміння і усвідомлення державницької 
національної ідеї як концептуального стрижня 
всієї системи ціннісних орієнтацій, духовно-
ідеологічних координат сучасного українського 
суспільства, котре ще має обґрунтувати, 
сприйняти та втілити в практику побудови 
громадянського суспільства інтегруючу 
загальнонаціональну ідею на основі теорії 
самодостатності нашого народу, потенційної 
можливості його безумовної консолідації. 
В цілому потрібно зазначити, що питання 

про відповідність змісту навчальних посібників 
до їх методологічних засад, як і попереднє 
питання про наявність самих методологічних 
засад є досить невизначеним і проблематичним. 
Вирішення цих питань варто пов’язувати з 
майбутнім розвитком політичної науки в 
Україні. 
Слідом за проблемами методології наукового 

дослідження стоять принципові питання про 
визначення об’єкта та предмета політичної 
науки Цей напрямок також характеризується 
відсутністю якоїсь усталеної точки зору. Адже 
визначення як об’єкта, так і предмета 
політичної науки є одним з визначальних 
питань. Його чітке теоретичне вирішення є 
обов’язковою умовою формування цієї нової 
наукової та навчальної дисципліни. 
У вітчизняній науці вирізняється три 

основних підходи до визначення об’єкта та 
предмета політичної науки. Перший з них 
передбачає чіткий поділ об’єкта і предмета. 
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Другий полягає в тому, що об’єкт політичної 
науки та її предмет певною мірою 
о т о т о ж н ю ю т ь с я .  Т р е т і й  п і д х і д 
характеризується аналізом чи то об’єкта, чи то 
предмета. Такий розподіл швидше породжує 
різнорідність та суперечливість. 
Що ж до мови видання та стилю викладання 

матеріалу, то із 36 рецензованих підручників, 
навчальних посібників та хрестоматій 
абсолютна більшість написана державною 
мовою.     Виняток складають ті книги, які 
видавалися в Україні на початку 90-х років і 
були фактично першими у народженні 
політичної науки як такої. Наявна вітчизняна 
політологічна література характеризується: 1) 
традиційним для вітчизняної освіти підходом: 
а) сухим, важким для сприйняття студентами 
викладом; б) далекими від публіцистичної, 
стилем та манерою викладання, але при цьому 
доступною  мовою ,  коли  текст  не 
перевантажений складними зворотами, 
специфічними термінами. Терміни та 
положення підкріплені прикладами та 
поясненнями. Іншу категорію видань складають 
академічні виклади дисципліни. Як правило, 
вони написані в класичному стилі, з високим 
рівнем абстракції і наукового узагальнення. 
Суто за формою – то це книги, в яких 
теоретичне, логічне викладення навчального 
матеріалу представлене з мінімальною 
кількістю ілюстрацій та пояснень. 
Сьогодення  політолог ічно ї  науки 

характеризується суттєвими напрацюваннями і 
здобутками. Організація і проведення 
численних заходів, на які виносяться 
найгостріші проблеми політологічного знання, 
переконливо свідчать про небайдужість як 
вищих органів влади так і наукової 
громадськості щодо кола наукових знань, стану 
вітчизняної науки загалом. Адже суспільні 
перетворення і активізація демократичних 
процесів в Україні зумовлюють потребу в 
спеціальних політологічних розробках, які б 
вивчали комплекс внутрішніх проблем та 
процесів, що мають пріоритетне і важливе 
значення .  Актуальними  напрямками 
досліджень стають формування та розвиток 
нових демократичних політичних інститутів в 
умовах перехідного суспільства, аналізуються 
закономірності та основні тенденції сучасного 
політичного процесу в суверенній Україні, 
завдання, перспективи та здобутки на шляху до 
становлення громадянського суспільства. 
Дослідження свідчать про цікаві концептуальні 
вітчизняні розробки, доцільні для практичного 
використання у політичній діяльності. 
Формуються стійкі наукові інтереси до 
політичної психології, соціології, елітології, 
етнології, іміджмейкерству, конфліктного 
менеджменту та ін. [4].  
Як констатує В. Ребкало, загальний стан 

українських політичних наук, предметом яких є 
дослідження актуальних та перспективних 
внутрішньополітичних проблем, залишається 
складним і суперечливим. Це в першу чергу 
пояснюється тим, що процес формування 
наукових дисциплін почався лише недавно, 
традиції ж підготовки наукових кадрів лише 
починають закладатися, науковий рівень 
політичних     досліджень та викладання 
дисциплін невисокий, часто не відповідає 
світовим зразкам. Дослідник виокремлює дві 
принципові проблеми українських політичних 
наук – їх провінційність та дилетантство. 
Провінційність виявляється, з одного боку, у 
поверховому, школярському сприйнятті 
світової, фактично західної традиції. З іншого 
боку – таким же поверховим є намагання 
висловити  українську  унікальність . 
Дилетантство простежується у поєднанні 
недоопрацьованості теоретико-методологічних 
засад політичних досліджень з наміром швидко 
отримати вражаючі результати (або амбіційні, 
або добре оплачені). Характерний спосіб 
приховати дилетантство – це претензія на так 
звану міждисциплінарність [5]. Звісно, такі 
підходи лише ускладнюють розуміння та 
дослідження наукових проблем, а значною 
мірою і принижують інтелектуальний 
потенціал, належний рівень вітчизняних 
політологічних досліджень на міжнародній 
арені.  
Звісно, на відміну від інших держав з 

розвиненою демократією, де політологічні 
науки функціонують понад сторіччя, для 
України ці знання відкриваються як новий 
напрям дослідження. Для вітчизняної 
політологічної науки напевно ще довго буде 
актуальним питання щодо співвіднесення 
процесу  суспільних  та  політичних 
трансформацій з розвитком політології, 
політичних досліджень в Україні [6]. Інша 
справа, якою мірою політики, урядовці та всі 
активні суб’єкти політичного процесу 
спроможні прислухатися і використати у своїй 
діяльності здобутки вітчизняних наукових, 
зокрема, політологічних досліджень.  
Цікавим та й по своєму особливим 

компонентом таких досліджень виступає 
політична етика. Якщо продовжити коротко 
наведений вище огляд вітчизняної навчально-
методичної літератури, зокрема, визначення 
місця політичної етики у структурі 
вітчизняного політологічного знання, то 
ключові  проблеми політичної етики 
висвітлюються в розділах “Політична 
свідомість, культура та ідеологія”, “Політика і 
влада”, “Політичні системи та інститути”. Як 
правило, загально-етичні питання політичного 
життя висвітлюються в підрозділах під 
загальною назвою “Мораль і політика”. Для 
порівняння: в окремих російських підручниках 
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висвітлення ключових проблем політики та 
моралі входить до переліку загального кола 
питань, що розкривають предмет політології. В 
інших виданнях означеним проблемам 
виділяється окремий розділ. Тобто висвітленню 
питання моралі та політики, політичної етики, 
зокрема, надається окреме місце в структурі 
політологічних знань. Йдеться про принципову 
диференціацію із такою галуззю знань як 
“Політична культура”. На українських теренах 
ця дисципліна більше утвердилася під назвою 
“Політична культура та ідеологія”, що 
традиційно заклалася в системі вітчизняної 
політологічної науки. На наш погляд, політична 
етика має достатньо повноважень бути 
самостійним підрозділом в структурі 
загальнотеоретичних політологічних знань як 
напрям загальної етики, “що досліджує 
моральні засади політики, моральний аспект 
діяльності та відносин самих суб’єктів 
політичної влади” [7]. Враховуючи здобутки 
філософської концепції особистості та її 
соціалізації, політичної психології та аксіології, 
конфліктології та консенсології політична етика 
як наукова дисципліна сформувала і продовжує 
формувати власний понятійний апарат, свої 
принципи і нормативи, ґрунтовно опирається на 
методологічну базу соціальних і гуманітарних 
наук про суспільство, людину, політику, 
мораль. Політична етика – відкрита система 
положень, аргументів, поглядів. Їй притаманна 
гнучкість, здатність до творчого оновлення 
норм.  
Розгляду проблем суперечливого взаємозв’язку 

етики і політики в історії європейської культури і 
в сучасному світі приділяється увага дослідників 
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди, зокрема, 
В.А. Малахова, А.М. Єрмоленка, О.О. Кисельова, 
Є.І. Мулярчука, А.Є. Фінько, В.І. Гура, 
Т.В. Щириці [8]. Висвітленням проблем моралі 
політики займаються дослідники М. Головатий, 
В. Корнієнко, Б. Кухта, В. Пазенок.  
В. Трипольський, досліджуючи ключові 

аспекти політичної етики, слушно зазначив, що 
адекватність етичної і політичної аргументації 
перевіряється тим, якою мірою вони 
відповідають вищим інтересам особи і 
суспільства [9]. І якщо суть моралі складають 
непохитні усталені ідеали, норми і цінності, то 
політиці швидше властива така константа як 
“інтерес”, а не “ідеал”. Саме цим обумовлена 
необхідність постійних змін політики, 
орієнтованих на реалізацію інтересу. Це не 
означає, що політика за визначенням є 
безморальною: просто базовий критерій 
моральності тут інший. Суть його – у 
відповідності політики національно-державним 
інтересам. Звідси простий і інструментальний 
критерій оцінки ступеня моральності (чи 
неморальності) політики: курс, що відповідає 
інтересам своєї країни, є моральною політикою. 
І нша  с п р а в а  я к  с п рийма є т ь с я , 

характеризується, а відповідно і оцінюється 
діяльність суб’єктів політичного процесу 
пересічними громадянами. Адже саме на рівні 
такої громадської думки, точніше, від індивіду 
та його інтересів, закладаються первинні 
уявлення про соціальну реальність, зокрема, 
політичного життя суспільства, яке почасти і 
асоціюється з “брудом”.  
Спосіб сприйняття політичної реальності та 

особливості бачення політичного світу, як 
правило, призводять до відповідних умовиводів 
та складають особливість політичної поведінки 
індивіда. Скажімо, розглядаючи об’ємний 
предмет,       неможливо одночасно розглянути 
усі його грані. Таке бачення швидше буде 
характеризуватися фрагментарністю та 
недостатньою повнотою. Окрім того, згаданий 
розгляд здійснюється під різним кутом зору, з 
різних боків, з різною ступінню прозорості, 
чіткості та зацікавленості і т.п.  
Сучасний інформаційний простір подекуди 

нагадує стан, при якому індивіди тонуть в 
глобалізації інформаційних потоків і одночасно 
задихаються від нестачі знань. Ні в кого не 
викличе сумніву той факт, що інформацію про 
суспільство, в якому ми живемо, та й про світ 
загалом ми дістаємо завдячуючи мас-медіа, 
котра є однією з функціональних систем 
сучасного суспільства. Одночасно цікавим та 
парадоксальним є опис реальності, яку 
відтворюють мас-медіа. Адже яке тоді 
суспільство виникає в тому випадку, якщо воно 
тривалий час і безперервно інформує себе про 
самого себе? [10] Внаслідок такого тотального 
самоспостереження суспільство починає 
вимагати від самого себе постійних інновацій, 
котрі в свою чергу породжують “проблеми”, що 
вимагають “вирішень”, котрі породжують 
“проблеми”, що вимагають “рішень”. І лише 
завдячуючи цьому воно разом з тим відтворює 
теми (теми – це необхідна умова комунікації), 
котр і  п ідхоплюються  мас -мед іа  і 
трансформуються в інформації. Така 
односторонність може компенсуватися самими 
мас-медіа, а саме надаючи переваги моральним 
оцінкам. Стосовно американських відносин це 
так званий ефект дистанційної соціалізації 
(Fernsozialisation) отримав значення “moral in-
telligence”. Воно вміщує в собі вимоги 
супротиву певним умовам, витримування 
труднощів, а в разі необхідності ламання 
правил. Хоча в кінцевому результаті повинно 
залишитися впізнаваним, хто є добрим, а хто 
злим. Отже, те, що в реальності не отримує 
достатньої значимості, те пропонується у 
вигляді моралі, у вигляді вимог. Тому при 
виникненні суперечностей перевага повинна 
надаватися консенсусу. Звідси і усталена 
сутність розуміння самої моралі полягає в тому, 
щоб вибирати опції миру, компромісу, 
солідарності, смислу. Однак і тут мас-медіа 
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перебирає на себе повноваження і визначає 
спосіб прочитання миру, натомість окреслюючи 
до цього опису моральні перспективи. З цього 
приводу Луман Н. наводить досить-таки 
ілюстративне свідчення про те, що 
виокремлення консенсусу, солідарності, 
цінностей, пошуків життєвого сенсу з акцентом 
на їх можливу втрату розпочинається лише в 
другій половині ХІХ сторіччя, в епоху масового 
друкування і всезагального розповсюдження 
писемності серед нижчого класу, свого роду 
пастеризації цілісного суспільства. Така 
зосередженість на моралі була пов’язана із 
кодуванням інформації/не інформації або з      
односторонньою презентацією її форм, інша 
сторона котрих хоча і малася на увазі, однак не 
отримувала одночасного зображення; таким 
чином, пов’язана із замовчуванням непорушної 
нормальності, а, отже, з парадоксальністю 
вміщення в свідомості індивіда, – включеного 
як виключення. Адже мораль, рефлексивною 
формою якої є етика в нормальних обставинах, 

абсолютно не потрібна, вона є лише незмінним 
симптомом проступаючих на поверхню 
патологій. З іншого боку, етика в будь-якому її 
конкретному розумінні являє собою практику 
розрізнення. Вона розрізнює стандарти і 
способи поведінки, конформне і відхилене, і 
перш за все в моральному сенсі, добра чи ні та 
чи інша поведінка. Мораль же потребує 
очевидно-скандального, – такі епізоди її лише 
омолоджують; вона має потребу в мас-медіа, і 
особливо – в телебаченні [11].  
Доречно буде взяти до уваги і слушну думку 

О.В. Гаман-Голутвіної про те, що хоча й 
сьогоднішні реалії співвідношення політики і 
моралі значною мірою амбівалентні та 
суперечливі: поряд з наявними негараздами 
вони мають безсумнівний позитив. Сфера 
життєдіяльності суспільства, підпорядкована 
моральній регуляції, звужується за рахунок  
обмеження використання “індивідуальної” 
моралі в якості регулятора політичних 
відносин, а цей процес раціональний, доцільний 
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