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Лекція 9. Політико-етичний стан 

сучасного українського суспільства 

 

 

Мета: розглянути та проаналізувати політико-етичний стан україн-

ського суспільства. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 визначити та проаналізувати становлення етичних цінностей в 

українському суспільстві; 

 розглянути моральну політику як нову цінність демократії; 

 розглянути етико-моральні імперативи політичного процесу; 

 охарактеризувати політико-етичний стан українського суспільства. 

 

 

 
9.1. Фактори формування та особливості 

політичної етики в Україні 

 

Політична етика сучасного українського суспільства багато в чому 

зумовлена викликами й випробуваннями національних цінностей: 

національної гідності, національної незалежності, свободи, культури, 

мови. Динамічні зміни відносин раніше непідконтрольної влади з 

громадянами, які отримали внаслідок революційних змін 2014 р. 

можливість самим стати владою, визначають особливості факторів 

формування політичної етики в Україні. 

Безліч прикладів історії переконують, що східна політика орієнто-

вана на могутність, силу, а не на право чи політичну етику. Україні 

частіше випадало мати справу саме з такою політикою, і, зрозуміло, 

у її політичній етиці можна знайти чимало «азійських» слідів – 

автократизм, геронтократію, патріархальність, таємну дипломатію, 

схильність до силових методів тощо. 

У цьому зв’язку важливо визначити деякі протиріччя між 

політикою та мораллю, що розриває цілісність політичної етики в 

суспільній свідомості. Ці протиріччя є тлом, на якому формуються 

політичні відносини в суспільстві [13]. 

Першим із них є морально-психологічне протиріччя між «бажаним 

і дійсним». Вельми тривалий розрив між ними майже завжди знаменує 

розкол, внутрішню кризу особистості, а нерідко лукавство й облудність 
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душі. Те саме відбувається, якщо народові не вдається організувати своє 

життя за власними принципами, узгодити свої бажання із соціальним 

порядком. Явища такої незгоди спостерігалися в минулому, наприклад 

коли суспільство так і не дочекалося здійснення обіцянки М. Хрущова 

«про остаточну побудову комунізму». Простежуються вони і в 

теперішній українській історії. Так, прийняття нової Конституції 

України дало підставу для твердження про завершення початкового 

етапу становлення демократичної, соціальної, правової держави і про 

початок переходу до наступного періоду – «утілення принципів та 

норм Конституції в реальне життя суспільства й держави, у життя 

кожної конкретної людини, що живе в Україні». Та через деякий час із 

новою гостротою постала суперечність між декларованими нормами, 

реальною можливістю й бажанням їхнього втілення. Ідеться насамперед 

про тричленну вербальну конструкцію: «демократична, соціальна, 

правова держава», яка й досі є недосяжною. 

Навіть реальні зрушення щодо ідеалів демократії не викликають 

адекватної реакції у зв’язку з невірою в політичні ідеали, що їх 

висуває влада, і в можливість їх здійснення. Більшість подій останніх 

років XX – початку XXI ст., схоже, відбуваються «поза народною 

душею» [1]. 

Інша етична колізія, пов’язана з поняттями «ми» й «вони», утворює 

основний нерв етичної проблематики в індивідуальній і політичній 

моралі. «Ми» – це ті, хто не має влади, вважає себе «простим 

народом», і «вони» – ті, які цю владу мають і розпоряджаються нею. 

Зміст політичної моралі «ми» відповідає явному, офіційному, що 

підлягає правовому контролю; «вони» – таємному, неофіційному, що 

випадає зі сфери правовідносин. Але якщо велика частина соціальних 

відносин випадає зі сфери суспільного та правового контролю, це 

свідчить про неадекватність соціальної системи суспільній практиці. 

У помірних розмірах ця неадекватність може компенсуватися 

політичною мораллю, у непомірних – призводить до розкладу 

політичної моралі, руйнації соціальної системи. Факти аморальності 

представників вищої влади сприймаються як моральна індульгенція 

для широких верств населення, що виражається у відхиленні від 

оподаткування, ліцензування професійної діяльності, у діяльності в 

обхід законів, подвійній бухгалтерії, співробітництві правоохоронних 

органів із тіньовими структурами тощо. Доки така практика  

визнаватиметься населенням морально припустимою, про реалізацію 

ідеалу соціально-правової держави й мови не може бути. 

Ще одна колізія, яка набуває відчутного значення для формування 

політичної етики, пов’язана зі зростанням претензій громадян до 
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апарату щодо участі їх в управлінні державою. Апарат усупереч 

претензіям громадян, прагне відтиснути від політики маси людей, 

намагаючись водночас створити ілюзію їхньої участі в ній. Для цього 

культивуються загальні форми участі громадян у політиці: вибори, 

референдуми, інші політичні акції, за допомогою яких людей 

залучають до політичної сфери. Квазіполітика охоплює всю сферу 

зв’язків держави з суспільством, усі типи політичного мислення. Але 

якщо політичні функції існують у межах певних форм, то індивіди 

змушені керуватися абстрактними критеріями. Люди не аналізують 

того, що політичні форми соціального буття витворені ще до їхнього 

народження, існують поза волею і свідомістю індивідів. Індивід може 

лише вибирати, керуючись щодо них своїм політичним ідеалом (якщо 

він є) [1]. 

Сприяючи політиці правлячих сил, він може одержати свою частку 

влади: стати партійним або державним діячем, членом державного 

апарату тощо. У свою чергу, влада розподіляється серед індивідів. 

Звичайно, свою частку влади він може одержати і не поділяючи 

політики правлячих сил, а просто прагнучи певного статусу в 

суспільстві. А це і є питанням етичного порядку. До влади приходить 

багато випадкових людей, а політична етика передбачає наявність 

моральних переконань і відповідальності за свої вчинки. Це 

насамперед стосується професійних політиків, які повинні виходити 

не з кон’юнктурних міркувань, а мислити державними категоріями, 

зіставляти свої дії з моральними цінностями та нормами, оцінювати 

наслідки своїх діянь. Тому моральна культура політичного діяча 

передбачає не просто професіоналізм у роботі, а й виняткову повагу до 

інтересів країни та її громадян, уміння раціонально користуватися 

владою, демократично поводитися з опонентами, опозицією, бути здатним 

до компромісів, принципово відстоюючи державну та громадянську 

позиції. Свідченням моральної цілісності державних і громадсько-

політичних діячів є їхні вольові риси, уміння дотримуватись єдності 

слова і діла, виявляти реалізм в оцінці власних результатів і державної 

політики, нетерпимість до некомпетентності, догматизму, застою. 

Соціально-політична мораль – дещо інший культурний феномен, 

ніж індивідуальна: вона належить до іншої сфери, має інші критерії, 

норми. Але не можна ігнорувати їхнього взаємозв’язку і взаємозумов-

леності. Якщо члени суспільства є аморальними, таким буде й суспільство. 

Українському моральному клімату завдають шкоди лихослів’я, 

злодійство, хуліганство, пияцтво, неохайність, непунктуальність тощо. 

Не на належному рівні перебуває повага до особистості, моральної 

та фізичної гідності, недоторканності майна, прав. Зумовлено це тим, 
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що етика індивідуалізму, трактована в нас як егоїзм, зазнала в 

українському етносі осуду. Причина цього – у слабкій сформованості 

раціоналізованої індивідуальної моральної свідомості, зумовленої 

пріоритетністю родових зв’язків вітчизняної культури з її традицією 

перенесення центру ваги з індивідуальної відповідальності на колективну; 

в ослабленій здатності до моральної самоідентифікації, що спричиняє 

нерозвиненість усвідомлення категорії індивідуальної совісті та 

самоцінності поглядів людини [14]. 

Спираючись на моральний плюралізм (погляд, що визнає множинність 

ціннісних відносин, зобов’язань і планів життя, які часто несумісні), ця 

теорія передбачає необхідність людини робити вибір між тим, що вона 

вважає морально правильним і морально хибним. Моральний плюралізм 

не вимагає толерантності до морально хибного, примиренності добра й 

зла. Держава непримусовими діями може заохотити людей дотримуватись 

гідних форм життя на основі вироблених нею етичних норм і водночас 

може відбити охоту дотримуватись морально неприйнятного способу 

життя, викорінюючи умови, які роблять його принадним. Тому вона не 

повинна вдаватися до примусу, щоб застерегти «самоцінних» осіб від 

неприйнятної діяльності, поки вони не шкодять іншим. 

Визнання державою самоцінності особистості, однак, надає їй право 

використовувати примус, щоб не було завдано шкоди іншим людям, 

оскільки її завдання – забезпечити людям реальні можливості для 

особистого життя й реалізації самоцінної позиції. Вона може примусово 

втручатися в автономію одних, щоб захистити автономію інших. Водночас 

держава не може втручатися в їхню автономію з будь-яких інших 

причин. Фундаментальне моральне обґрунтування самоцінності особис-

тості та принципу морального плюралізму повинно стати важливим 

аспектом політичної етики, в основі якого лежить толерантність, а не 

нейтралітет [27]. 

Сучасне тло формування політичної етики українського суспільства 

характеризують традиції розладу зовнішнього і внутрішнього життя 

нації, висока питома вага таємного, перевага права сили над 

етикою, квазіполітика тощо, які спричиняють глибокі структурні 

диспропорції, а також зміни масової політичної свідомості після 

«Революції гідності», прояв патріотизму й активізація процесу 

формування громадянського суспільства. 

Невідповідності між ідеалами й реаліями нашого суспільства зумовлені 

нерозвиненістю політичної та соціальної етики. Невиконання посадових 

обов’язків, нереалізованість угод, несвоєчасно виплачені зарплати, 

несплачені податки, проігноровані закони й суспільні інтереси – усе це 

є розходженням між ідеалом і соціальною дійсністю. Усунути його – 

означає відновити моральне здоров’я суспільства. 
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У демократичному суспільстві політична етика є одним із важливих 

вимірів політичного життя, вона слугує невід’ємним компонентом 

стабільності політичної системи, суттєвим показником розвитку суспільства 

і його політичної свідомості. 

Першою складовою системи етичних відносин у політиці є індивіду-

альна етика чеснот. Законом України «Про статус народного депутата» 

зазначається, що: «У своїй діяльності народний депутат повинен дотриму-

ватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, 

поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та 

посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що 

компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, 

державу». Подібне зазначається в Законі «Про статус депутатів місцевих 

рад», згідно з яким депутат місцевої ради повинен дотримуватися 

низки правил депутатської етики: 

 керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами терито-

ріальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його 

обрано; 

 не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах 

чи з корисливою метою; 

 керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними 

принципами порядності, честі й гідності. 

На другому рівні йдеться про нормативно-інституційне формування 

розгорнутої системи професійних політичних етик, тобто етика корпора-

тивних груп, які або беруть безпосередню участь у перебігові полі-

тичного процесу та функціонуванні політичної системи, або за своїм 

фахом є дотичними до цієї галузі суспільних відносин. Професійно-

корпоративна етика відіграє важливу роль у функціонуванні політичної 

системи, адже саме на цьому корпоративному рівні найкраще можуть 

бути задіяні механізми етичних санкцій, наприклад виключення з 

професійних організацій на підставі порушення норм професійної етики. 

В Україні професійна етика політиків і політичних консультантів поки 

не вироблена й усвідомлюється багатьма лише інтуїтивно, зводячись 

при цьому до основоположних норм моралі, якими в політичному 

процесі, як відомо, мало хто переймається. Але з огляду на зростаючу 

роль політичних технологій в житті суспільства з «недорозвиненою» 

демократією, таке ставлення до справи є просто небезпечним. Тому 

саме сьогодні виникає нагальна потреба у формулюванні й підписанні 

основними провідниками політичних технологій у суспільстві документа 

на зразок «Хартії професійної етики» або «Кодексу етичних принципів». 

Увага до цієї проблеми з боку фахівців із політичних/виборчих 

технологій свідчить про дві речі: по-перше, справи з професійною 
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етикою в політичних технологів дійсно скрутні; по-друге, певна частина 

фахівців переймається цим серйозно, що свідчить про наявність у них 

певної професійної етики чи лише хоча б її зародків. Досліджуючи 

особливості місця й ролі політика в суспільстві, а також у системі держа-

вних, законодавчих та владно-адміністративних структур, наголосимо, 

що успіх у політиці залежить від багатьох обставин, але найперше – від 

самого політика, його здібностей, особистісних рис, підготовленості до 

політичної роботи [13]. 

Прикладом корпоративно-групової етики в політиці є етика державних 

службовців. Вітчизняними науковцями робиться етико-персоналістський 

наголос на ролі іміджу чиновника, оскільки в сучасному українському 

суспільстві він переважно характеризується як негативний. Доповідаючи 

на міжнародній науково-практичній конференції «Вибори Президента 

України – 2004: проблеми теорії та практики», голова ЦВК Я. Давидович 

наголосив, що «державний службовець повинен дбати не лише про 

позитивний імідж та авторитет органів державної влади і державної 

служби в цілому, а й дорожити своїм ім’ям та статусом. Державний 

службовець повинен виконувати свої посадові обов’язки, чесно, неупе-

реджено, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, 

дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, 

що можуть зашкодити інтересам державної служби. Державний служ-

бовець зобов’язаний керуватися моральними принципами безкорисливості, 

незалежності, відповідальності і непідкупності, узгоджуючи особисті 

інтереси із суспільними, що є невід’ємною умовою його службової 

діяльності» [4]. 

Політико-етичні проблеми виборчого процесу і, зокрема, проблема-

тика «брудних» технологій не можуть бути вирішеними лише на 

приватному та корпоративно-професійному рівнях. Відчутним є брак 

загальнонаціональних і державних органів, які, з огляду на їхній моральний 

авторитет, змогли б стати органами політико-етичного контролю та 

ключовими структурними ланками системи інституціоналізованої політичної 

етики. Суспільні та державні інститути виявилися неспроможними 

запобігти порушенню принципів вільних демократичних виборів (у 

тому числі принципів політико-етичних), що, крім усього іншого, 

висвітлило істотні системні недоліки функціонування державної влади 

в Україні, слабкість інститутів громадянського суспільства, панування 

правового нігілізму, відсутність інституціоналізованої системи політичної 

етики та засобів політико-етичного контролю, а також заниженість 

моральних стандартів у суспільстві, передусім у його найвищих верствах. 

У розстановці політичних сил в Україні складно провести деякий 

моральний вододіл, з одного боку якого опиняться чесні й непідкупні, 
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а з іншого – продажні й підступні. Усі трактують політику як 

мистецтво можливого, що певною мірою виправдовує компроміси й 

угоди. Суб’єкти політичних відносин (партії, громадські організації, 

політичні лідери) стурбовані лише тим, щоб їхня діяльність не 

виходила за рамки чинного правового поля, не викликала застосування 

легітимізованих санкцій. Зовсім інша річ – мораль, адже відступництво 

від її норм карається не законом, а совістю (якщо, звісно, вона є) і 

судом громадськості. Моральні норми – це не правила поведінки, а 

внутрішні імперативи, на яких базуються поняття честі, совісті й 

достоїнства [14]. 

Система етико-правового регулювання парламентської діяльності в 

більшості європейських країн, зокрема у Великобританії, формується на 

основі конкретних прецедентів, практик упровадження, що виявляють 

необхідність, нових і вдосконалення старих елементів системи. В Україні 

формування етико-правового регулювання парламентської діяльності, 

по суті, відбувається в умовах відсутності узгодженого сприйняття 

суспільством і парламентаріями критеріїв етичності й неетичності. Виник-

нення прецедентів виявляє невизначеність і відсутність системності у 

виборі засобів етичного регулювання, заходів впливу. 

На сьогодні для України одним із найбільш актуальних завдань є 

правове закріплення етичних норм парламентської діяльності у формі 

етичного кодексу. Парламентська діяльність являє собою процес безпе-

рервної взаємодії та спілкування парламентарів із колегами, членами 

апарату, посадовими особами, членами уряду, виборцями, представниками 

іноземних делегацій. Цей процес несе в собі етичну складову. Неминучі в 

ході парламентської діяльності конфліктні ситуації, можуть переш-

коджати ефективній реалізації парламентських функцій. Найбільш 

ефективним способом урегулювання конфліктних ситуацій є етико-

правовий супровід парламентської діяльності, що одержує найбільш 

широке вираження в етичних кодексах. У Великобританії етичний аспект 

регулювання різних форм парламентської діяльності виражається як у 

Кодексі поведінки членів Парламенту, так і в статтях регламенту. 

У сучасному світі схвалення дій політичної влади з боку членів 

суспільства відіграє дедалі більшу роль. На жаль, у наш час політична 

боротьба часто перетворюється у війну компроматів, а Україні потрібно, 

напевно, віддати в цій війні пальму першості. У нас прийнято не 

поширювати на професійних політиків принцип презумпції невинності: 

якщо політика – «брудна справа», то й ті, хто нею займається, постійно 

перебувають під підозрою в причетності до недобрих справ – фінансових 

махінацій, незаконного збагачення, зловживання службовим становищем і 

корупційних діянь. 
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Проблема боротьби з корупцією лежить у площині перетину закону 

і моралі. Міжнародний досвід боротьби з цим ганебним явищем свідчить 

про те, що найдосконаліше законодавство, застосування різноманітних 

силових й економічних механізмів боротьби не є гарантією повного 

усунення причин і наслідків корупції у сфері державної політики. 

Виокремлюють два основні джерела морально-етичних ідеалів та фактори 

формування політичної етики в Україні – національне й зовнішньо-

інтернаціональне. Нині ми є свідками відродження репресованих 

тоталітаризмом цінностей національної моральності, які поволі намага-

ються проникнути в систему політичної етики. Серед них – миро-

любність, компромісність, працьовитість, шляхетна патріархальність. 

Другим джерелом морально-етичних ідеалів української політики та 

цінностей її етичної системи є запозичена ззовні система ліберально-

демократичних поглядів, а відтак і відповідна їй система політичної 

етики, що ґрунтується на основних цінностях лібералізму – свободі, 

народовладді, конкуренції, верховенстві закону, приватній власності [22]. 

Різного роду неурядові організації – міжнародні фонди, ресурсні 

та донорські організації, міжнародні громадські організації, які діють в 

Україні, – є «каналами» надходження (індоктринації) ліберально-демо-

кратичних політико-етичних цінностей. 

Діяльність певної частини цих організацій можна вважати спрямо-

ваною на розвиток політичної етики, оскільки вони сприяють поширенню 

цінностей демократії, становленню громадянської активності тощо. Одним 

зі способів, що використовуються ресурсними та донорськими агенціями, 

є створення та підтримка діяльності неурядових організацій. Вони 

опосередковано поширюють певні цінності за допомогою посередників, 

чиє виникнення ними ініціюється та інтенсифікується і чия діяльність 

спрямовується завдяки цільовим грантам і навчанню лідерів та активістів 

цих організацій. Через досвід роботи в мережі перехресних соціальних 

зв’язків, навички громадської діяльності, розуміння ролі громади і своєї 

ролі в ній, довіру й толерантність, людина, набуваючи позитивних 

моральних рис, долучаючись до політичної сфери діяльності, відповідно, 

переносить туди і поведінкові ціннісні установки. Важливим є те, що 

подібні організації, крім своїх прямих обов’язків, виконують ще низку 

інших функцій (зокрема, функцію формування політичної етики), про 

які не йдеться в їхніх статутах, але які є дуже важливими для 

становлення, розвитку та збереження демократичної, громадянської 

політичної етики. 

Варто наголосити, що означені джерела сучасної політичної етики 

України перебувають між собою у відносинах «взаємоврівноваження/ 

взаємодоповнення», адже йдеться про співіснування, а подекуди й 
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конкуренцію залишків тоталітарної політичної етики, національно-

патріотичної етики, етики ліберально-демократичної. 

Політична дійсність настільки складна й суперечлива, що ввести в 

оману виборців сьогодні не так уже й складно. І тільки громадянське 

суспільство, що формується, може поставити реальний бар’єр на шляху 

політичних маніпуляцій. І поки в Україні не створено систему громад-

ського контролю за політичною діяльністю, не забезпечено доступ 

громадськості до інформації, немає серйозних гарантій незалежності 

засобів масової інформації, з одного боку, і корпоративного кодексу 

етичних норм журналістської діяльності, з іншого боку, питання про 

захист громадської думки від маніпуляцій залишається відкритим. Най-

важливішою передумовою становлення громадянського суспільства в 

нашій країні та дієвим засобом захисту від політичних маніпуляцій є 

підвищення рівня правової культури населення [25]. 

 

 
9.2. Особливості української «дефектної демократії» 

періоду 2010–2013 рр. 

 

Особливо соціально небезпечною є професійна некомпетентність 

українського політика. Ефективність влади значною (якщо не визна-

чальною) мірою залежить від професіоналізму тих, хто вважає, що він 

має право, і тому взяв на себе обов’язки і, зрозуміло, відповідальність 

за прийняття рішень. Це дуже важливо для таких держав, як сучасна 

Україна. Сьогодні сформувався нігілізм у професійній політиці: це, 

напевно, єдина сфера, де всі можуть усе. Розвиток професіоналізму 

політичної діяльності є шляхом підвищення професійної компетентності, 

удосконалення професійних навичок і вмінь, освоєння інноваційних 

способів прийняття ефективних політичних рішень, нових високо-

продуктивних алгоритмів вирішення професійних завдань і соціальних 

технологій. Адже радянське минуле і стереотип, що керувати державою 

може кожен, є одним із факторів, що вплинув на формування культури 

політика незалежної України, зокрема на етичний компонент. 

Виходячи з логіки дій владної команди в період з 2010 до 2013 р., 

вітчизняний політолог Ю. Мацієвський проаналізвав особливості гібрид-

ного режиму в Україні, зокрема такого його різновиду, як «дефектна 

демократія», за несприятливих внутрішніх і зовнішніх умов. 

Формулювання означеної проблеми, як зазначає Ю. Мацієвський, 

зумовлене тривалими негативними тенденціями у внутрішній і зовнішній 

політиці України, що загострилися з кінця 2008 р. Перші десять 

місяців президентства В. Януковича свідчили про те, що тема реформ 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

266 

залишалася домінантою інформаційних приводів, але не рішень. Цьому 

було, принаймні, одне пояснення. Президенту з усією його командою 

потрібна суспільна підтримка. Без неї значно важче буде завершити 

будівництво надцентралізованої вертикалі влади, яке він почав відразу 

після виборів. Підживлення інформаційного простору повідомленнями 

про плани проведення спортивних заходів (Євро – 2012 та ідеєю 

проведення зимової олімпіади) повинні мали підтримати створений 

імідж реформаторів і тим самим забезпечити легітимність. 

Проте відсутність реформ далі погіршувала добробут населення, 

що неодмінно вдарило по рейтингу, а спроба реформ мала ті ж самі 

наслідки. Але почати реформи значно важче, ніж про них говорити, 

тому реформи були принесені в жертву боротьбі за повноваження. 

Падіння довіри до президента і до всіх ключових інститутів влади 

зафіксоване соціологами в серпні 2010 р. [26]. Проблема забезпечення 

легітимності вирішувалася за допомогою медійних засобів. Але  

презентації інноваційних проектів чи заяви про входження протягом 

наступних десяти років до групи 20 найбільш розвинутих країн світу 

не покращили ситуацію. Такі дії влади, попри особисту поразку, мали 

значно гірші наслідки для держави. 

На момент обрання В. Януковича Президентом України тип режиму 

визначався в Україні як «гібридний», із такими уточненнями, як 

«електоральна демократія», «неліберальна демократія» чи «дефектна 

демократія». Останній концепт дає змогу чітко відмежувати ліберальну 

демократію від «дефектної» на основі трьох показників: політичної 

участі, політичної конкуренції та конституціоналізму. Останній принцип 

означає дотримання Конституції всіма головними політичними гравцями і 

гарантії прав та свобод громадян [18]. 

Якщо в Україні політична участь і політична конкуренція прояв-

лялися хоч і з різною інтенсивністю, проте протягом усього періоду 

незалежності, то дотримання Конституції і прав людини так і не стало 

звичкою. Навпаки, домінування неформальних практик, на противагу 

формальним інститутам, або постійна «гра з правилами» стали виразною 

ознакою політичної культури українських еліт. Отже, відсутність правової 

держави, порушення прав громадян і постійне намагання змінити 

правила стали суттєвими дефектами української демократії. Крім того, 

протягом понад 20 років Україна не змогла здійснити необхідні 

структурні реформи, тому й опинилася у своєрідній «сірій зоні». 

«Блукання манівцями» (muddling along) стало типовою метафорою для 

характеристики українського транзиту [35]. 

Україні, на відміну від латиноамериканських чи східноєвро-

пейських країн, крім побудови демократичних та ринкових інститутів, 
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довелося вирішувати питання національного та державного будівництва. 

На жаль, протягом понад 20 років незалежності жодне з цих завдань до 

кінця не було виконано. 

Несприятливі структурні чинники обтяжувалися відсутністю політичної 

стабільності й деструктивною поведінкою політичних еліт. Із таким 

невтішним балансом Україна, тим не менше, склала тест на подвійну 

передачу влади – уперше 1994 р. і вдруге 2004 р. Здавалося б, що 

демократичний імпульс Помаранчевої революції скоригує траєкторію 

українського транзиту, а конкуренті вибори 2010 р. закріплять рух України 

до демократії. Проте президентом стала людина, яка стверджувала, що 

«демократія – це порядок». Порядок, який із точки зору В. Януковича 

був основою стабільності, означав відсутність конфліктів і середовища, де 

вони народжуються, – плюралізму, і, очевидно, групи, яка незгодою з 

діями влади провокує конфлікти – опозиції. Отже, «вимушений плюра-

лізм», який сформувався ще за часів Л. Кучми і зміцнів протягом 

президентства В. Ющенка, став зайвим у планах В. Януковича. Не 

вдалося В. Януковичу замінити таку «вимушену плюралістичну» систему 

моністичною через здатність суспільства в 2013 р. протистояти бюро-

кратичному тискові і сваволі. 

Держава в сенсі політичного утворення, що має законну юрисдик-

цію та контроль над визначеною територією, право на прийняття рішень 

від імені всього населення, монополію на легітимне застосування сили, 

визнаний уряд і суверенітет, дедалі більше втрачає ці ознаки і 

перетворюється на замкнену корпорацію з викачування ресурсів. Вона 

втрачає контроль над своєю територією, не може підтримувати свою 

безпеку і не може виконувати внутрішні й зовнішні функції. За 

визначенням, це «держава, що занепадає». 

Причин цього багато і вони відомі. По-перше, немає Конституції, 

яку виконують. Конституцію порушували з моменту її прийняття, але 

особливо активно після внесення змін у грудні 2004 р. Рішення 

Конституційного Суду від 1 жовтня 2010 р., про введення в дію 

Конституції 1996 р. ухвалювалось без участі Верховної Ради, що супере-

чить принципу внесення змін до Конституції [21]. По-друге, гілки 

влади після п’ятирічної боротьби атрофувалися і зберігали тільки зовнішні 

ознаки. Уряд перетворився на «виконавчий комітет» при адміністрації 

президента і займався здебільшого «освоєнням» бюджетних коштів. 

Верховна Рада втратила роль законодавчого органу в міру збільшення 

пропрезидентської більшості. Якщо раніше суперечності між кількома 

політико-економічними групами (ПЕГ) забезпечували якусь динаміку, то 

з приходом «донецьких» вона зникла. Судова гілка перестала виконувати 

функцію дотримання законності і стала ресурсом у політичній боротьбі. 
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Президент намагався виправити ці вади, вибудовуючи гіперцентра-

лізовану вертикаль виконавчої влади з офіційною метою «наведення 

порядку», а насправді прагнув компенсувати всі свої попередні 

поразки, установити контроль над усіма ресурсами та фінансовими 

потоками й забезпечити максимально можливе перебування при владі. 

Це був шлях у минуле до відновлення системи «патронажного прези-

дентства» [30], що спирається не так на формальні повноваження, як 

на розгалужену мережу неформальних правил, які, проте, виявляються 

більш дієвими, ніж формальні. Президент-патрон за добру службу 

може «віддати в користування» підприємство, галузь чи регіон, або 

навпаки, відібрати останню сорочку. В Україні ця система була створена 

за президентства Л. Кучми, але нікуди не зникла за президентства 

В. Ющенка. Останній, однак, не шантажував і не переслідував політичних 

опонентів чи журналістів. 

Із припиненням через утечу з країни президентських повноважень 

оточення залишило патрона. 

Попри позірну міцність, такі режими нестабільні, неефективні і 

переважно нелегітимні, але найгірше те, що вони паразитичні, позаяк 

засновані на рентоорієнтованій економіці. 

Оскільки патронажно-клієнтелістські відносини є реанімацією 

феодальних відносин у політичній сфері, рентоорієнтована поведінка 

еліт є тим самим явищем у сфері економіки. Рентоорієнтована  

економіка відрізняється від орієнтованої на прибуток тим, що тут 

економічні гравці не інвестують у модернізацію галузей чи технологій, 

а використовують ресурси й інфраструктуру доти, доки ті можуть 

давати зиск. Така економіка є питомо колоніальною, незалежно від 

того, є колонії внутрішніми чи зовнішніми складовими імперії. Коли 

імперії гинуть, колоніальні інститути зберігають свій вплив, якщо 

еліти не можуть чи не хочуть їх змінити. 

У політично й економічно слабких суспільствах політико-економічні 

групи здатні визначати формування «правил гри» шляхом купівлі 

урядовців і політиків. Бізнес завжди тяжіє до влади і навпаки, але там, 

де немає ефективних механізмів стримування цього руху, бізнес 

зливається з владою і держава стає «захопленою» кланами [33]. 

Україна є майже типовим прикладом постколоніальної економіки, 

що стала жертвою рентоорієнтованих політико-економічних груп. Що 

є емпіричними ознаками «захоплення»? 

По-перше, це регуляторне законодавство, по-друге – відсоток 

тіньової економіки, і, урешті, показник корупції. 

У рейтингу сприятливості податкових систем за 2010 р. Україна 

виявилась на 181-й сходинці зі 183 країн [8]. У рейтингу сприятли-
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вості ведення бізнесу – на 142-му місці зі 183 країн [7], а в рейтингу 

економічної свободи стала 162-ю зі 179 країн і 43-ю із 43 серед тих, що 

були включені до рейтингу в Європі [9]. Який відсоток економіки 

перебуває в тіні? Як зізнаються самі податківці, у тіні – не 30, не 50, а 

всі 90 % економіки [20]. 

За індексом сприйняття корупції Україна стабільно перебуває 

серед найбільш корумпованих країн Європи. Станом на 2009 р. ми 

були на 146-му місці зі 180 країн [19]. Станом ще на 1999 р. за 

індексом захоплення держави з 22 посткомуністичних країн Україна 

опинилась на третьому місці поряд із Росією після Азербайджану й 

Молдови [31]. 

Існують ще два індекси, про які рідше згадують. Це індекс 

«недієздатності» держав (Failed State Index – FSI), що складається 

американською дослідницькою організацією «Фонд Миру» (Fund for 

Peace) [29] й індекс «крихкості» держав (State Fragility Index – SFI) 

[32], який визначається колективом американських учених у рамках 

проекту дослідження динаміки політичних систем – Polity IV, що 

охоплює період із 1800 до 2009 рр. 

За рейтингом «недієздатності» держав станом на 2010 р. Україна 

залишалася на 110-му місці зі 177 країн із 69,7 балами зі 120 (чим 

вищий індекс, тим гірша ситуація). Україна потрапила до найбільшої 

групи держав зі значним потенціалом виникнення внутрішнього 

конфлікту чи занепаду. Для порівняння: найгірша ситуація в Сомалі 

(перше місце зі 114 балів), де фактично немає держави і триває 

громадянська війна, а найкраща – у Норвегії (177-ме місце з 18,7 балів). 

Протягом п’яти останніх років Україна демонструвала покращення 

свого індексу – із 88,8 балів (39-те місце) у 2005 р. до 69,5 балів 

(110-те місце) у 2010 р. В аналізі динаміки показників країни, автори 

огляду відзначають позитивні наслідки Помаранчевої революції, проте 

країна і далі перебуває в зоні ризику. 

За індексом «крихкості» держав ми перебуваємо у верхній частині 

групи стабільних країн із показником 6 із 25 (чим вищий бал, тим 

вища нестабільність). 

Ці два індекси прямо вказують на стабільність держави, але вони 

дивно контрастують із десятком інших індексів, де Україна виглядала 

значно гірше. Наприклад, за індексом політичної нестабільності,  

що складається розвідувальним підрозділом британського журналу  

«The Economist», ми перебували на 16-му місці зі 165 країн у групі з дуже 

високим ризиком виникнення соціального протесту [34], що й виявився з 

часу Помаранчевої революції в протесті підприємців проти ухвалення 

урядового законопроекту податкового кодексу та «Революції гідності». 
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Проте як же пояснити таку відмінність в індексах? Справа в тому, що 

ці, як і інші індекси, складені для загального порівняння країн і груп 

країн за певними показниками. Вони лише фіксують стан країни і 

нічого нам не кажуть про зміну ситуації в майбутньому. 

Ці індекси не є політично вмотивованими чи суб’єктивними оцінками, 

але й не є абсолютно коректними стосовно особливостей тієї чи іншої 

країни. Вони лише дають загальне уявлення про світову динаміку за 

певними показниками. 

Якщо внутрішньополітична складова всього періоду президентства 

В. Ющенка відзначалася посиленням політичного суперництва, що 

вилилось у декілька політичних криз, то з приходом В. Януковича 

суперництво зникає і наступає період консолідації еліт навколо нового 

«патрона». Економіка в умовах політичної нестабільності залишалась 

«на плаву» (що є парадоксом із точки зору ринкової економіки), доки 

зберігався попит на продукцію хімічної і металургійної промисловості. 

Як тільки попит упав, українська економіка постраждала чи не 

найбільше в Європі. 

На початку 2011 р. економічна криза змінила політичну. Але не 

було видно політичних рішень, які б сприяли виходу з кризи. Була 

централізація влади під гаслами «подолання кризи». Справжнього 

відновлення керованості державного управління так і не було 

досягнуто. Оприлюднення в ніч із 9 на 10 грудня указу президента  

№ 1085 «Про оптимізацію системи органів виконавчої влади», крім 

публічної мети здійснення давно назрілої адміністративної реформи, мало 

ще й приватну – розширення повноважень. Президент за формального 

подання прем’єр-міністра, мав призначати керівників інспекцій, агентств, 

служб, а потенційно й інших структур «центральних органів виконавчої 

влади». Практика «вичавлювання» політичних опонентів з усіх гілок і 

рівнів влади й далі видавалися за ознаку ефективного управління. 

Влада 2010–2011 рр., як і попередня, не визнавала принципу досяг-

нення стабільності – побудови національного консенсусу шляхом 

відмови від ідеї «переможець отримує все». Доки «еліти» в Україні не 

зрозуміють, що перемога на виборах не може бути абсолютною, як і 

поразка, доти вибори відбуватимуться в умовах постійної небезпеки 

зміни «правил гри». 

Україна залишалася погано керованою територією, що зберігала 

формальні ознаки держави. За збігу несприятливих факторів і деструк-

тивної поведінки керівництва така «занепадаюча держава» зазнала 

збройної агресії з боку Російської Федерації і загрози територіальної 

цілісності. 

У 2005 р. В. Ющенко мав можливість почати необхідні реформи, 

але втягнувся в деструктивне протистояння з Ю. Тимошенко і 
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парламентом. Час було втрачено. Україна не наблизились ані до 

НАТО, ані до ЄС. «Вікна можливостей» для України закрились. 

В. Янукович ще мав час, щоб почати справжні структурні реформи, 

хоча зовнішньополітична й економічна ситуація значно погіршилась, 

порівняно з 2005 р. Але президент більше був стурбований концентра-

цією влади, ніж майбутнім країни. Перед владою постало більше 

викликів, ніж п’ять років тому, коли відкривалися можливості. 

Очікувати покращення економічної ситуації ні в 2011 р., ні в 

коротко- чи середньостроковій перспективі не доводилося. Падіння 

української економіки в 2009 р. склало 15,1 %, що становило 62,9 % 

від 1990 р. за 3–4 % росту ВВП. Зростання сукупного державного 

боргу в 2010 р. перевищило 51 млрд дол., що становило близько 40 % 

ВВП, а уряд далі розраховував на кредити. 

На Україну протягом наступних кількох років чекало два сценарії 

розвитку подій із двома однаково негативними наслідками. Ці сценарії 

умовно можна назвати «реформи в обмін на демократію» та «імітація 

реформ і концентрація влади» (рис. 16). 

Реформи в обмін на демократію. Здійснені бюрократичними 

методами представниками радянської номенклатури, вони б полегшили 

податкове навантаження на великий бізнес і переклали його на малий і 

середній. Добробут населення не покращився б, що неодмінно ще 

більше вдарило б по рейтингу президента. 

Якщо б команда В. Януковича пішла іншим шляхом – імітації 

реформ або їх повної відсутності задля максимальної концентрації 

влади і безконтрольного використання ресурсів, Україну чекало б 

збільшення державного боргу, ще більша частка тіньової економіки, 

поглиблення економічної кризи й або дефолт із непередбачуваними 

наслідками, або нові стратегічні поступки кредиторам, що означатимуть 

втрату суверенітету. 

І перший, і другий сценарії є кризовими, тому однаково негативними. 

Якщо криза не вирішується, відбувається вимушена зміна сутнісних 

характеристик об’єкта, що перебуває в стані кризи, тобто наступає 

розпад [15]. 

Це не означає, що третього не дано. Можливий був і позитивний 

варіант розвитку, але він вимагав здатності еліт приймати ефективні 

рішення в кризовій ситуації. Українські «еліти» не демонстрували 

такої здатності, тому цей сценарій був малоймовірний. 

Ситуація в Україні на початок 2013 р. мала ознаки системної 

кризи, хоча політична система ввійшла у фазу стабілізації. Це вказує на 

те, що відновлення керованості (або повернення до квазіавторитаризму), 

те, до чого інтуїтивно прагнула команда В. Януковича, мало б стати 
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порятунком України. На жаль, авторитарні режими рідко бували 

ефективні, тому розбудова єдиної вертикалі влади з усіма її супро-

відними елементами та практиками є метою в собі (хоча її автори 

сподівалися отримати однопартійну конституційну більшість у парламенті 

після виборів 2012 р.), яка ніякої користі суспільству не принесла б. 

Отож залежно від того, наскільки глибоким і різким було падіння 

народного добробуту, відчутним зовнішньополітичний тиск, радикалізо-

вана права/ліва опозиція і яким був вибір влади, можливими могли 

бути два наслідки завершення кризи – «м’який» і «жорсткий» (рис. 16). 

Перший, «м’який» сценарій означав би приєднання України до 

нового євразійського союзу, що призвело б до повної втрати політичної 

суб’єктності і перетворення України на сателіта Москви. Відкритим 

питанням постало б, як на це зреагують інтелектуали і населення 

Західної України, чи захочуть галичани залишатися в такому союзі. 

Майже відразу після закінчення президентських виборів в Україні в 

західних ЗМІ знову заговорили про ймовірний розпад України [28]. 

Якщо інтелектуали обґрунтують переваги роз’єднання, а США та ЄС 

погодяться на домагання РФ повернути Україну в їхню «зону відпо-

відальності», проект геополітичної деконструкції України на два чи 

три парадержавні утворення може стати реальністю. 

Другий, «жорсткий» сценарій означав би використання радикалами 

(популістами) масового незадоволення (відчуття депривації) задля 

тиску на владу. Небезпека цих дій полягає в тому, що вони могли б 

перерости в неконтрольовані акції протесту на зразок Греції, тільки, 

імовірно, із гіршими наслідками. 

Очевидно, що обидва сценарії досить подібні. Їхня відмінність у тому, 

що в першому випадку дезінтеграція країни могла бути контрольо-

ваним ззовні процесом, тоді як у другому Україна була б наодинці зі 

своїми проблемами. 

Обидва сценарії могли бути варіантами одного процесу – завершення 

розпаду посткомунізму на території України в умовах глобальних 

геополітичних змін. Понад 20 років незалежності України, на жаль, не 

стали часом народження нової української держави та повноцінної нації. 

Протягом усього цього часу країна залишалась у руках егоїстичного 

політичного класу, що виріс із радянської номенклатури і перетворився на 

новітню олігополію. 

Згідно з висновком свого попереднього аналізу, Ю. Мацієвський 

визначає, що наслідки розпаду такого квазіавторитарного режиму не 

мають бути обов’язково негативними. Територія і населення, хоч і в 

меншому обсязі, мала залишатися, проте його якість (здатність до 

виживання в надскладних умовах) і територіальний патріотизм суттєво 
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мав би зміцнитися. Як зі старої зернини вибивається молодий пагін, 

так загибель посткомунізму дасть поштовх до народження Нової 

України. 

 

 
 

Рис. 16. Майбутні сценарії розвитку українського суспільства 

(за Ю. Мацієвським) 

 

 
9.3. Шляхи морально-етичного вдосконалення української 

політики крізь призму європейського досвіду 

 

Криза моральних основ людства давно набула всезагального характеру, 

а панування мас її значно поглиблює. Особливо відчутно аморальність 

стала певним «барометром» сучасної політичної системи України. 
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Моральне оздоровлення українського суспільства слід вирішувати за 

допомогою імперативів політичної етики. Це мають робити професійно 

компетентні й національно свідомі патріоти, враховуючи таку константу: 

«Політична мораль не може впасти з неба, вона не вписана в природу 

людини. Єдність Realpolitik, Розуму і Моралі має допомагати створенню 

сприятливих умов для становлення універсуму незалежних агентів, де 

їхня діяльність за допомогою критики підлягала б своєрідному постійному 

тесту на універсабельність, що практично введений у саму логіку поля: 

немає більш реалістичної дії (хоча б для інтелектуалів), ніж та, яка, 

піддаючи політичну силу етичній критиці, сприяє пануванню політичних 

полів, що володіють найбільш універсальними логічними й етичними 

диспозиціями» [2]. Власне, мораль може наблизитися до політики в 

тому випадку, коли будуть створені для неї належні умови чинними 

інститутами влади. 

Сучасний політичний процес набуває «космополітичного» формату і 

тяжіє до публічності, але часто за межами морально-етичних координат. 

Такі тенденції характерні для українських реалій, де політичне буття 

глибоко деморалізоване. Відтак наші вчені-політологи піддають критиці 

моральний рівень українських суб’єктів політичного процесу. У літературі з 

політології про етичні аспекти української політики наголошується на 

тому, що державні діячі мусять зіставляти свої вчинки не тільки з 

нормами чинного законодавства, а й з імперативами людської моралі. 

Зазначається також, що, «будучи важливим елементом політичної культури, 

політична етика створює механізм суспільної довіри, а тому забезпечує 

стабільне функціонування соціальної системи, перешкоджає виникненню 

протиріч, спроможних руйнувати систему зсередини, якщо політична 

етика й політична система узгоджуються між собою. Але неодноразово 

політична етика зазнавала глибоких деформацій, вироджуючись у 

політичну ідеологію, наприклад марксизм, націонал-соціалізм [3]. 

Базуючись на етичних нормах, політичні відносини мають кращу  

перспективу вдосконалюватися, аніж набувати авторитарних ознак. 

Консолідуючою основою для українського етносу впродовж багатьох 

віків була релігія. Ми обстоюємо тезу про те, що «релігія християнства 

звертається до душі й розуму віруючого й допомагає йому навіть у 

скрутних ситуаціях ставити на перше місце духовні потреби, вірити в 

добро, справедливість і чесність, а також самостійно формувати певну 

соціальну поведінку» [1]. Християнська віра не тільки визначає головні 

соціально-культурні орієнтири життєдіяльності української нації, а й 

стає духовною основою етичного виміру політики. Християнство сприяло 

гуманізації держави, насиченню її принципами моральної відповіда-

льності, збагатило її ідеями справедливості, милосердя, спасіння душі. 
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Упродовж віків виразником духовно-моральних цінностей нашого 

народу намагалася бути Українська православна церква. Інтеграційна 

її місія полягала в тому, що вона не обмежувала свободу людей, але 

виховувала в них смиренність духу, толерантність і шляхетність. Це 

допомагало витримати утиски і поневолення з боку зовнішніх ворогів. 

Нинішня українська влада страждає на корумповану девіантність. 

Саме тому це призвело до революційних змін, оформлення запиту в 

суспільстві на очищення влади, стихійну «вуличну люстрацію», прийняття 

Закону України «Про очищення влади». Імперативи морально-етичної 

політики сучасної України мають формуватися на основі макси-

мального врахування інтересів і запитів громадян і спиратися на 

національно-державні традиції [11]. 

Слід наголосити, що етичний аргумент є одним із найвпливовіших 

у процедурі легітимації політики і влади. Єдиним інститутом, що 

забезпечує порядок і законність у суспільстві, є держава. Але держава 

інтегрує суспільство і забезпечує його цілісність за допомогою примусу і 

насилля, часто забуваючи про етичний арсенал політики. Цей етатизм 

влади урівноважує явище легітимності. Тобто легітимність є противагою 

насильства, вона надає владі морального авторитету. Керуючись такою 

логікою, А. Дібіров називає політичну легітимність «спільною рефлексією 

влади й суспільства, це їхній постійний запит щодо причини підкорення, 

постійне співвідношення суспільного порядку підкорення з деяким 

більш високим етичним началом, що визнається як суспільством, так і 

владою» [5]. Тобто політична легітимність у цьому випадку розуміється 

як етична характеристика суспільного підпорядкування. Здобуваючи 

легітимність, влада узаконює суспільну підтримку, що допомагає їй 

ефективно здійснювати управлінські функції. 

Етичні імперативи політики – це ключовий атрибут її ефектив-

ності, що залежить від багатьох факторів. Якщо в суспільстві немає 

демократії, свободи та пріоритету права, то в ньому мораль і політика 

значно віддалені одне від одного. Перехідні держави про мораль не 

дбають, вони використовують її як популістську технологію. 

Парадокс моральної комунікації полягає в тому, що люди, які 

могли б судити інших, ніколи цього не роблять, а люди, які судять 

інших, не мають на це жодного права. Тому утримуватися від образ і 

моральних оцінок означає сприяти утвердженню здорового середовища в 

суспільстві. 

Українська влада створила політичне середовище, яке найбільше 

піддається деморалізації й етичному виродженню. У нас періодично 

відбувається інтервенція імморалізму в політику, який своїм невіг-

лаством і маргінальністю блокує демократичні перетворення. В умовах 
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демократії морально-етичні імперативи апріорі визначають формування 

політичної свідомості людей і слугують невід’ємним компонентом 

стабільності політичної системи та ефективним засобом консолідації 

суспільства. «Демократія починається з тієї культури, де центром світу 

є людина, – зауважує О. Пахльовська. – Тому демократія в автентичному 

вимірі існує поки виключно на Заході – у цивілізації, закоріненій в 

античній культурі та Відродженні – культурних епохах, які зробили 

людину мірилом Всесвіту. Відтак країни Східної Європи, що мають 

культурну самоповагу, вибирають виключно Європу» [23]. Європейські 

стандарти політики передбачають забезпечення самодостатнього буття 

людини шляхом реалізації її духовно-культурних інтересів. Тоді політика 

стає важливим інструментом морального вдосконалення суспільства. 

У період тривалої соціально-політичної та духовної кризи українського 

суспільства моральні вимоги майже втратили свою обов’язковість. 

Тому політика перетворилася на арену боротьби різних угрупувань за 

сфери впливу й розподіл ресурсів, де закони цивілізованої конкуренції 

витісняються егоїстичними розрахунками. Діяльність вітчизняних політиків 

підпорядкована якійсь утилітарній меті, корисливим інтересам, що 

вимірюється певним матеріальним еквівалентом і здійснюється за 

межами моралі та права. До цього звикає і більшість громадян. Такі 

процеси згубні навіть для усталених демократій. Ж.-Ф. Равель: «Якщо 

громадяни демократичної держави звикають до насильства як до 

засобу найшвидшого досягнення своїх цілей (байдуже, легітимних чи ні), 

оскільки без цього державна влада їх не чує, таке становище вказує на 

глибоке виродження правової держави. Це є свідченням тяжкої хвороби 

демократії» [25]. Відтак можна констатувати: без культивування морально-

етичних засад політики, що забезпечує культурну самодостатність 

громадян, не може бути стабільної демократії. 

Моральний дефолт, який проявився наприкінці 2013 р. в Україні, 

вразив своєю несподіваною глибиною та непередбачуваними наслідками. 

У найкоротший термін сторінка новітньої історії українства перетво-

рилася на живу картину, у якій практично кожний українець став 

суб’єктом політичного (історичного) процесу в тій чи іншій ролі. 

Приводом для протестних виступів українських громадян – прихи-

льників європейського напряму зовнішньо-політичного розвитку України 

в листопаді 2013 р. стало призупинення владою підписання угоди з 

Європейським Союзом про асоційоване членство України. Гасла мітингу-

вальників Євромайдану в Києві відображали вимогу та нагадування 

громадянами владі про виконання ними зобов’язань щодо підписання 

Угоди, яка була логічним етапом продовження попередніх рішень щодо 

європейського вибору розвитку України. І тільки після брутального 
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порушення владою прав мирних громадян, неадекватної реакції влади 

на мирні виступи громадян, побиття студентів на Майдані в ніч на 

22 листопада 2013 р. відбувся соціальний вибух, який набув націо-

нального поширення та революційного політичного змісту щодо 

усунення чинної влади на чолі з президентом В. Ф. Януковичем. 

Причиною соціального вибуху стала втрата довіри до збанкрутілої 

влади, або моральний дефолт. Конвертація українцями своїх прав 

розпоряджатися національними ресурсами та визначати національний 

розвиток у кредит довіри політичному лідерові з передачі цих прав, 

який не виконав обов’язки перед виборцями, не діяв в інтересах 

суспільства, асоціюється із запозиченим у використанні кредитно-

грошових відносин терміном дефолт (англ. default – невиконання 

обов’язків), що є синонімом поняття «банкрутство». Оскільки в ролі 

кредиту в цьому розумінні виступає аксіологічна категорія «довіра», 

що є характеристикою моральних чеснот політичного діяча, саме 

«моральний дефолт» може вважатися виправданою термінологічною 

конструкцією, яка характеризує безвідповідальну, «збанкрутілу» владу. 

Крім того, відбулося усвідомлення частиною громадян загрози 

поширення в самому суспільстві аморальної системи відносин, коли 

нормою стає несправедливість, нечесність, цинізм, порушення прав людини, 

хабарництво, корупція. Частина людей, для яких мораль, честь, 

совість, довіра є важливим життєвим мотиватором, покладала надію на 

вступ до ЄС як на концентровану силу очищення європейською системою 

цінностей. Політику люди сприйняли як ліки від банкрутства морального 

життя, як інструмент, який, на їхній погляд, спроможний змінити 

морально збанкрутілу систему суспільного життя. 

Мета протестного руху набула концентрованого вигляду в прого-

лошених гаслах та написах на плакатах протестувальників: «проти» 

(«Дістало!», «Ганьба!», «Банду геть!», «Зека геть!») та «за» («За Євро-

союз!», «За гідне життя!», «Слава Україні!») й інституціоналізувалася 

прийнятою голосуванням на віче активістами Майдану програмою 

дій: відставка уряду Азарова, повернення до Конституції 2004 р., до 

парламентсько-президентської республіки, звільнення політв’язнів, 

скасування «драконівських законів», вибори Президента України в 

2014 р. та підписання Угоди з Європейським Союзом про асоційоване 

членство України. 

Рушійною силою протестного руху став неймовірно високий та 

потужний життєвий потенціал учасників Майдану, спрямований на 

моральне оздоровлення суспільства, повернення збанкрутілого кредиту 

ДОВІРИ (моральний дефолт) у різноманітних проявах – відновлення 

ДОВІРИ учасників Майдану один до одного, до державних інститутів, 
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до держави в цілому, до нових політиків, до національних та між-

народних законів. Люди на Майдані не відступали в мороз, заметіль, 

незважаючи на застосування владою проти них водометів, снайперських 

куль, більших за чисельністю озброєних військ спецпризначення 

«Беркут», «Альфа», «тітушок» (переодягнених злочинців). Навпаки, 

застосування владою сили проти мирних протестувальників призвело 

до різкого збільшення їхньої чисельності, кількість їхня зростала до 

сотень тисяч учасників протестів та поширення протестів по всій 

Україні. Жертвами гніву протестувальників стали пам’ятники Леніну 

(«Ленінопад») у всіх містах України, які уособлювали тоталітарний 

режим. Авангардом революційної боротьби стала переважно молодь, 

рівень патріотизму й національної свідомості якої за час революційної 

боротьби зросли в рази. Середній рівень підтримки Майдану грома-

дянами України становив 60 % (західні регіони – 90 %, південно- 

східні – 30 %). 

Результатом революційного етапу періоду від 16 листопада 2013 р. 

до 21 березня 2014 р. стала перемога українських громадян над 

морально збанкрутілою владою, накопичення значного морального 

капіталу революції. Найголовнішим результатом революції стало 

утворення української політичної нації. Відставка попереднього уряду 

М. Азарова та самоусунення від виконання обов’язків Президента 

України В. Януковича, повернення до Конституції 2004 р., до  

парламентсько-президентської республіки, звільнення політв’язнів, 

скасування «драконівських законів», формування тимчасового технічного 

народного уряду, призначення та підготовка до виборів Президента 

України на 25 травня 2014 р. та підписання політичної частини Угоди з 

Європейським Союзом 21 березня 2014 р. – чималий перелік результатів 

чотиримісячної боротьби українських громадян за свої законні права 

мати гідне, заможне життя у своїй незалежній суверенній державі. 

Занадто дорогу соціальну ціну сплачено життями загиблої «Небесної 

сотні» за ці здобутки. А через те й високі соціальні очікування та 

критична оцінка результатів діяльності новопризначених урядовців 

українцями. Саме конвертація морально-етичного соціального капіталу 

революції в поступове моральне оздоровлення суспільства, відновлення 

довіри один до одного, до нової влади, до держави, до законів, поява 

самоорганізації, солідарності, спільне визначення принципів, правил, 

регламенту розподілу влади, національних ресурсів, відповідальне 

ставлення до обрання політичних лідерів та прозорий і відкритий 

контроль за здійсненням їхніх повноважень мав стати закріпленням 

здобутих результатів. 

Особливістю вказаного протестного руху слід визнати інституці-

оналізацію прямої (вуличної) демократії. Основним центром протестів 
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був Майдан у Києві, на якому учасники з різних міст України 

облаштували наметове містечко та, самоорганізовуючись, утворили чітку 

дисципліновану систему функціонування громадських організацій. У 

періоди перемир’я і штурму силовиками на Майдані функціонувала 

Рада Майдану, Віче, система технічного забезпечення комунікації, 

трибуна для виступів учасників протестів, депутатів, гостей, артистів, 

система охорони громадського порядку, самооборони від наступу 

силовиків, пунктів обігріву та харчування, медичної допомоги, адво-

катської допомоги, відкритий університет. Учасниками були люди 

різного віку, переважно середнього та молодь, ті, хто працює, із 

вищою й середньою освітою. Їм вдавалося брати відпустки на роботі 

та, змінюючи в чергуванні на Майдані один одного, забезпечувати 

добровільною волонтерською роботою практично всі можливі напрями 

функціонування Євромайдану. Люди, які підтримували протесту-

вальників у всіх регіонах і містах, збирали й передавали на Майдан 

теплі речі, ліки, харчі, кошти та виходили на місцеві майдани з 

плакатами й політичними гаслами, демонструючи свою солідарність та 

підтримку. Лідери опозиційних партій співпрацювали з громадським 

Майданом, але виразно не очолювали його. Депутати Верховної Ради з 

опозиційних партій («Батьківщина», «Удар», «Свобода») та позафракційні 

депутати постійно виступали перед активістами Майдану, звітуючи 

про роботу в парламенті, співпрацювали з активістами з різноманітних 

питань функціонування Майдану, узгоджували підготовлені для розгляду 

питання в парламенті, попередньо схвалені на Віче. 

Оцінка протестних дій, розуміння сутності соціального вибуху  

та прогнозування подальшого розвитку подій як українцями, так і 

світовою спільнотою виявилися неоднозначними й емоційно забарвленими. 

Зрозуміло, що об’єктивний аналіз в епіцентрі подій ускладнюється 

певними суб’єктивними враженнями та динамізмом. Додається в 

зображенні подій із місць конфлікту використання в медійному 

просторі маніпулятивних технологій на догоду різним представникам 

груп інтересів, а по суті, інформаційна війна в медійному просторі, яка 

набула вирішального впливу на об’єктивну оцінку подій. Активісти 

Майдану, протестувальники, мітингувальники, патріоти, герої Майдану 

через медійні маніпулятори (здебільшого російські телеканали та провладні 

урядовці й депутати) оголошувалися «бандерівцями», «фашистами», 

«злочинцями», «екстремістами», «терористами». Прихильників анти-

майдану, силовиків, меншість громадян України корумпована влада 

влаштовувала, оскільки шляхом хабарів привчила вирішувати всі 

питання, не докладаючи зусиль до продуктивної праці, якісного 
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навчання, дотримання законів. Антимайданівці намагалися продемонстру-

вати навздогін організованими мітингами свою прихильність до влади 

В. Ф. Януковича та засудження активістів Майдану. Пізніше вони 

стали провідниками («троянськими конями») російсько-путінського 

завойовницького плану щодо окупації російськими військами України. 

Зрадницька позиція співгромадян – прихильників антимайдану, які 

не склали іспит на моральність, для яких нечесність, порушення законів, 

хабарництво, індульгенція нечесній владі стала нормою і традицією 

повсякденного життя, посилила глибину морального дефолту. Переважно 

такі співгромадяни мешкають у південно-східних регіонах, здебільшого 

ті, хто переселився з Російської Федерації протягом багатьох років та 

років незалежності України зокрема. Вони мають маргінальну культуру, 

законсервовані пострадянські стереотипи та компенсаторну після впливу 

тоталітарного режиму ілюзію благополуччя. Анексія Криму Російською 

Федерацією виявилася можливою завдяки зрадницькій позиції переважно 

таких українських співгромадян, вона стала цинічною та зухвалою по 

відношенню до України та світової спільноти. Окупація території 

України військами Російської Федерації підірвала довіру до братнього 

сусіднього слов’янського народу, що є проявом морального дефолту. 

Оскільки порушилася система міжнародної безпеки, на міжнародному 

рівні почала втрачатися довіра до гарантій міжнародної безпеки. І це 

можна вважати ще одним проявом морального дефолту. В органах 

місцевого самоврядування на сесіях регіональних рад надавалась оцінка 

протестному руху та сепаратизму. У цілому результати були схожі на 

дослідження підтримки/непідтримки Майдану. Деякі політичні діячі, 

як і екс-Президент України В. Ф. Янукович, утекли в Російську 

Федерацію, продовжуючи зрадницьки паплюжити в ЗМІ всі зміни, які 

відбуваються в українському суспільстві після перемоги революції, 

намагаючись применшити її величезний моральний капітал. Значна 

кількість, на жаль, непатріотично налаштованих українських громадян 

свідомо або несвідомо, активно або пасивно сприяла дестабілізації, 

сепаратизму та поширенню радикальних настроїв у суспільстві. Кожна 

допущена новою владою або активістами Майдану помилка перетво-

рювалася на серйозні деструктивні наслідки. Так, наприклад, ухвалене 

рішення Верховною Радою з питання мовної політики викликало 

негативну реакцію серед російськомовного населення, яка була  

використана російськими агресорами для так званого їхнього захисту – 

«повзучої окупації» ворогом за сприяння непатріотично налаштованих 

співвітчизників. 

Легітимність здобутої народом України наприкінці 2013 – на 

початку 2014 р. перемоги над корумпованою, морально збанкрутілою 
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владою стала можливою завдяки активній діяльності депутатів Верховної 

Ради України, опозиційних партій, переформатуванню складу Верховної 

Ради, виходу деяких народних депутатів із Партії Регіонів, створенню 

нових фракцій та підтримка голосуванням рішень, які визначили 

подальший мирний розвиток демократичних перетворень. Частина 

народних депутатів, які вороже сприйняли перемогу революції (а їх 

близько 100 осіб із загальної кількості складу Верховної Ради України) 

покинули депутатські крісла та зникли невідомо куди. Фракція комуністів, 

крім лідера П. Симоненка, залишалася в Раді, але не голосувала з 

ключових питань. Екс-Президент України В. Ф. Янукович, який покинув 

територію України, самоусунувся від виконання обов’язків Президента, 

через ЗМІ нагадував про своє існування, незгоду з рішеннями 

Верховної Ради та не визнавав їх легітимними. Його звернення до 

Президента Російської Федерації В. Путіна з проханням захистити 

російськомовне населення України від «бандерівців» стало приводом 

до окупації Криму, реалізації давніх завойовницьких планів путінської 

адміністрації. Оголошений у розшук за результатами висунутих йому 

звинувачень щодо розправи над мирними демонстрантами, В. Янукович 

більше практично не впливав на розвиток подій. Подальше проведення 

так званого референдуму в Криму 16 березня 2014 р. та анексії Криму 

РФ продемонструвало повне ігнорування національних і міжнародних 

законів, ставши черговим проявом морального дефолту. У визначенні 

легітимності важливу роль відіграють міжнародні арбітражні інститути. 

Саме визнання міжнародними організаціями (ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, 

Венеціанською Комісією), офіційними представниками інших країн 

легітимності ухвалених українською владою політичних рішень підтверджує 

закономірність демократичного розвитку українського суспільства. 

Визначним є те, що загроза територіальній цілісності України стала 

умовним індикатором зрілості політичної нації, справжнього значення 

національних цінностей, переосмислення відносин людей між собою 

та визначення, «хто є хто». Дослідження політико-етичного аспекту 

революційних подій 2013–2014 рр. із використанням аксіологічного 

методу та методу історизації є одним із варіантів визначення ролі 

морального дефолту як каталізатора формування політичної нації в Україні. 

За змістом і характером політичні події кінця 2013 – початку 2014 рр. 

можна умовно визначити як революційно-визвольні та націєтворчо-

визвольні. По-перше, процеси є революційними, оскільки відбулася 

зміна кримінально-кланової політичної влади псевдодемократичного/ 

неототалітарного політичного режиму на національно-патріотичну політичну 

владу демократичного політичного режиму. Важливою запорукою 

закріплення здобутої перемоги українців цього разу, на відміну від 
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попереднього досвіду, має бути занадто висока соціальна ціна перемоги 

та усвідомлення громадянами власної ролі в закріпленні здобутків 

через самоорганізацію, організацію інституцій функціонування демо-

кратичної влади та здійснення контролю за діяльністю нової влади. 

Доцільно нагадати, що події Помаранчевої революції 2004 р. не мали 

революційного характеру за змістом подальших змін суспільно -

політичного устрою, оскільки учасники Помаранчевого майдану,  

отримавши тимчасову перемогу, у подальшому надали великий кредит 

довіри у здійсненні демократичних змін політичному лідерові В. А. Ющенку. 

Це призвело до фактичного повернення тієї ж моделі організації 

політичної влади та рентоорієнтованої олігархічної політичної еліти в 

особі В. Ф. Януковича. По суті, конвертація завойованої українцями 

перемоги в кредит довіри політичному лідерові, який не виконав 

обов’язки перед виборцями, є проявом морального дефолту. 

По-друге, процеси є націєтворчими, оскільки відбулося/відбувається 

прискорене формування української політичної нації в процесі боротьби 

за свої конституційні права і свободи та територіальну цілісність. 

Зовнішня загроза територіальній цілісності України з боку Росії стала 

потужним консолідуючим фактором солідарності та згуртованості 

української нації. 

Споконвічна мрія українства мати свою державність («держати», 

«утримувати разом»), бути господарями на своїй землі випробо-

вувалась періодичною втратою та відновленням через визвольну боротьбу 

незалежної державності як умови повноцінного гідного життя держав-

ницької нації. Держава – це сила, яка збирає людей у єдине ціле. 

Держава – це інституціонально реалізований стан сумісного життя у 

вигляді інститутів права, моралі, традицій. І дуже важливим є дотри-

мання вимоги політичної справедливості (внутрішньонаціонального 

розподілу влади), що є умовою забезпечення соціального прогресу та 

в подальшому максимально демократичного політичного режиму. 

І головне – вироблення принципів, правил, процедур і ритуалів 

розподілу влади належить саме політичній нації. Як історичний 

феномен, нація є соціокультурною, економічною, політичною та  

комунікативною єдністю людей, що забезпечує їм цивілізоване життя 

в межах світової спільноти. Нація створює життєздатне суспільство 

й державу, які гарантують його безпеку та життєві інтереси. У 

сучасному світі саме нація виконує функцію носія мети (національна 

ідея) розвитку суспільства в цілому. 

Нація не стає геополітичною реальністю, суб’єктом та об’єктом 

міжнародних відносин і права доти, доки вона не сформує національну 

державу як легітимацію свого права на самовизначення та організацію 
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суспільства. Щоб визначити роль морального дефолту як каталіза-

тора формування політичної нації в Україні під час революційних 

подій 2013–2014 рр., доцільно проаналізувати окремі історичні етапи 

становлення української політичної нації. 

Відтворення правдивих сторінок минулого є однією з умов 

формування політичної нації та прикладом соціальної синергії (спільне 

утвердження зразків взаємодії влади й суспільства). Також це є кроком 

до критичної «переробки» минулого, тобто «історизації» минулого як 

модернізації сучасного. 

Термін «історизація» належить французькому вченому П. Бурд’є і 

означає «історизувати», тобто розмістити в історичну перспективу. 

Фактично це вимога застосувати критичний метод для усвідомлення й 

розуміння минулого. Ідеться про важливість створення інституту 

пам’яті в Україні, розсекречення архівних матеріалів голодомору 

1932–1933 рр. та ролі усвідомлення українськими громадянами влади 

фактів з історії. Наприклад, інтерпретації примусової колективізації 

для приховання політичних репресій або використання образу 

С. Бандери («бандерівці») для виправдання сепаратизму та  

дестабілізації в суспільстві. 

Дослідження вітчизняних і закордонних учених, зокрема П. Бурд’є, 

М. Едельмана, Х. Вельцера, С. Лур’є, П. Рікера, Х. Кеніга, М. Хайде-

ггера, З. Фрейда, Р. Шнайдера, К. Науманна, П. Нора, Т. Адорно, 

А. Еткінда, М. Ферретті, С. Аверінцева, Г. Ділігенського, Е. Фрома, 

Ю. Левади, Л. Гудкова, С. Романенка, Б. Дубіна, І. Глєбової, присвячені 

ролі пам’яті в житті суспільства [1]. Так, Б. Дубін наголошує, що 

«… невикорінене минуле, вимагаючи «розрахування», «нав’язує» себе 

сучасному. Напевне, тому «… уявлення про минуле набуває тут 

структури медичного симптому. До історії належить саме те, що не 

прожите як досвід і не вирішене як проблема, а тому постійно 

повторюється» [2]. Успішність формування політичної нації в сучасній 

Україні залежить від громадянськості особистості, індивідуалізації 

громадянського суспільства, яка проявилася в організаційній та ідейній 

моделі Майдану. Демократична громадянськість – це готовність і 

здатність людини, громадянина до активної участі у справах 

суспільства й держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав та 

обов’язків, у тому числі критичне переосмислення минулого своєї 

нації й відповідальності за нього перед собою і перед іншими [211]. 

Нагадаємо, що критерієм громадянськості особистості як складової 

політичної нації вважається співвідношення власної життєдіяльності 

з громадянськими цінностями буття, яке проявляється у їх ствердженні 

словом і справами у власному способі життя; дотримання прав 
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людини; дієве ставлення до громадянських цінностей за одночасного 

впровадження їх у життя в умовах труднощів, поважне ставлення 

до вивчення історії країни, її традицій та державної мови; інтерес до 

суспільно-політичного, економічного та культурного життя країни; 

бажання працювати заради країни й у її межах; ступінь спів-

відношення особистісно-значущих цілей із громадянськими; ступінь 

громадянської відповідальності; ступінь ідентифікації себе з іншими 

громадянами країни; характеристики зв’язку між уявленнями про себе 

й уявленнями про свою країну. 

Відповідно до ступеня активності прояву в особистості визначених 

критеріїв, рівень її громадянськості визначаєтьcя як високий, середній 

і низький. Згідно з забезпеченням прав і свобод особистості державою, 

співвідношенням інтересів особи й держави та політичного режиму 

розрізняються такі моделі громадянськості особистості: деструктивна 

(радянський період із тоталітарним режимом, коли людина слугувала 

державі), перехідна (період незалежності з проголошеною демо-

кратизацією, 1991–2004 рр.) і раціональна модель (період незалежності 

з 2004 р. донині, період формування соціального капіталу, громадянського 

суспільства, політичної нації). 

Педагогічний і народознавчий аспекти громадянськості досліджували 

П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька, 

психолого-педагогічний – М. Й. Боришевський, О. В. Сухомлинська, 

І. В. Тисячник, К. І. Чорна, політико-психологічний – М. С. Іванов та 

ін. Але розуміння суті становлення громадянськості, аналіз процесу 

формування політичної нації в умовах «критичної роботи пам’яті», 

заглиблення в зміст того, що відбувалось із суспільством у минулому, 

зокрема раціоналізація історичного досвіду періоду колективізації 

1932–1933 рр., діяльності С. Бандери, досліджено не було через 

засекречення архівних матеріалів або замовчування. Минуле стає місцем 

проектування самоорганізації суспільства, а у фокусі минулого 

актуалізується майбутнє. Досвід вивченням розсекречених архівних 

матеріалів, залучення до аналізу цих матеріалів студентів-політологів 

старших курсів та виступи в прямому радіоефірі «Патріотична сторінка» 

надали можливість: по-перше, визнати важливість дослідження влади 

фактів як образу «правди минулого» на формування стилю мислення і 

молодого, і старшого поколінь; по-друге, зробити припущення про те, 

що факти щодо політики вирішення більшості питань, зокрема 

питання морального виховання громадян, питання майнових прав в 

Україні, які розділені часом, підтверджують: минуле стає місцем  

проектування самоорганізації суспільства, а у фокусі минулого 

актуалізується майбутнє. Сучасні інформаційні комунікативні 
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технологічні можливості управління минулим («політика пам’яті»), 

підвищують його образність, а отже, і соціальне значення образів. 
Ми, на жаль, маємо не кращі приклади використання таких технологій 

у передвиборчій боротьбі, зокрема на виборах 2004 р. та в рево-

люційних подіях 2013–2014 рр. і, як результат, – «дві України» в 

електоральній свідомості, «бандерівці» в мілітаристській риториці. 

Забуття, яке передбачає зникнення минулого, є свідоцтвом «короткої» 

пам’яті, небажання й неспроможність суспільства пам’ятати, а значить 

і розуміти самих себе. «Ті, хто не може згадати минуле, – вказував 

М. Хайдеггер, – приречені на те, щоб спочатку його вигадувати». 

Категорія «обтяжливе минуле» здатна стати об’єктом політичної 

експлуатації, перетворитися на зброю політичної боротьби. Як визначає 

Т. Адорно, «чистим розумом» розсікається прокляття минулого. 

Перехід до критичних споминів передбачає зняття табу-заборони з 

травматичного минулого, проведення публічних дебатів та активізацію 

політичного просвітництва. Перший досвід таких споминів стосується 

Німеччини. ФРН продемонструвала приклад зміни ролі пам’яті в 

легітимації політичного устрою, включення в нормативний фундамент 

її колективної ідентичності темного злочинного минулого. Це стало 

однією з підстав політичного консенсусу, у межах якого відбувся 

відхід від ідеї «особливого німецького шляху»; німцям вдалося 

інтегруватися в європейський світ і стабілізувати нову німецьку 

демократію [211]. 

Сучасну політичну культуру українського суспільства характеризує 

яскраво виражена функціональна диспропорція, що веде до системного 

дисбалансу. Це при тому, що загальновідомо: українці завжди були 

добрими господарями й тяжіли до приватного ведення господарства, 

навіть ціною свого життя. Психологія мати своє господарство, 

володіти майном, розпоряджатися своїм добром, бути свідомим, 

незалежним були і є архетипними рисами українського менталітету. 

Це яскраво підтверджує наведений дослівно зміст документа розсекре-

ченого архіву: «3/Х 33 г. № 40/4351 СПЕЦДОНЕСЕНИЕ. На колхозных 

посевах с. Тарасовки Первомайского района (нині Миколаївська обл. – 

прим. авт.) объездчиком была задержана и подвергнута приводу в 

Сельсовет раскулаченная того же села ДИДЫК, занимающаяся 

хищением зерна. Председатель Тарасовского С/совета МАНЬКОВЕЦ 

Мойсей Архипович, 38 лет, канд. КП/б/у, распорядился поместить 

задержанную в погреб, откуда последняя пыталась бежать. Тогда по 

распоряжению МАНЬКОВЦА на задержанную ДИДЫК одели железное 

лошадиное «путо», которым обычно спутывают лошадей. Спустя 

некоторое время раскулаченная ДИДЫК бежала и была задержана 
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через 4 дня вторично в колхозной кукурузе. Председатель С/совета 

МАНЬКОВЕЦ привлечен к ответственности за нарушение револю-

ционной законности. Дело закончено и направлено Народному 

Следователю для предания Суду. О результатах суда будет сообщено 

дополнительно. Врид. НАЧ. РК. МИЛИЦИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ/ 

ЦЕРТОВИЧ/ [211]. 

Після аналізу подібних документів, які в 1934 р. за наказом ВКП(б) 

було вилучено з архівів та засекречено, зрозуміло, що це прямі докази 

злочинів тоталітарної більшовицької держави проти своїх громадян. 

Прояви геноциду або доміциду (знищення державою своїх громадян) 

підтверджуються майже кожною сторінкою пожовтілих документів. 

«Чорні дошки», «зачистки», «концтабір», «розкулачення», «донесення», 

«план хлібозаготівлі», «заготзерно», «ГПУ», «змагання», «колективізація», 

«колгосп», «продкрам», «консерви», «сипний тиф у дитячому будинку», 

«підбурення до непокори», «кулацькі елементи», «одноосібники», 

«не робіть нас рабами», «пожалійте голодних дітей», «терористична 

група», «заб’ємо палицями», «ще не вмерла Україна», «село Піски. 

Баштанка» – такі ключові слова містять розсекречені документи, які 

сьогодні представлено науковцям у Миколаївському обласному архіві 

[211]. 

Такими є докази суб’єкт-об’єктних відносин держави й особи, які 

ґрунтувались на «революційній законності» та були спрямовані на 

репресії (вилучення) державою разом із хлібом гідності й непокори 

своїх громадян. Від 43 до 146 сіл у Миколаївській області зникли з 

мапи в результаті голодомору 1932–1933 рр., а тривалі роки ці факти 

не були документально відомі. Єдиним джерелом цих свідчень були 

спомини сьогоднішніх бабусь і дідусів, тодішніх дітей. Неважко 

погодитися з тим, що вони відчуження до держави передали своїм 

дітям й онукам майже генетично. Зі 100 студентських робіт у  

ЧДУ імені Петра Могили в 2013 р. з генеалогічних розвідок свого роду 

11 студентів вказали на факти, коли родичі по одній із ліній роду 

постраждали від голодомору 1932–1933 рр. Студенти, які долучилися 

до аналізу архівних матеріалів, з особливою сумлінністю поставилися 

до завдання. Слухачі прямого радіоефіру в Миколаївській області, 

здебільшого люди похилого віку, після повідомлення про враження від 

розсекречених документів виявили надзвичайну емоційність і полярність 

поглядів у дзвінках до студії. Зокрема, дехто не відрізняв події 

голодомору 1921–1922 рр., 1932–1933 рр. та 1947 р., дехто намагався 

провиною визначити хворобу Сталіна. А були й такі, хто пропонував 

надати документи із сімейного фонду. Цим можна пояснити 

особливості політичної культури суспільства з травматичними  
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позначками в сприйнятті образу держави. Тож, безсумнівно, історизація 

є викликом часу. Недосконалість та неузгодженість законів, 

порушення прав людини, на жаль, закладало умови окремим спритним 

«ділкам» скористатися незаконними засобами як «кротячими норами» 

для заволодіння чужою власністю. Через майже 100 років актуальність 

дослідження функціонування інституту власності як важливого елемента 

взаємодії економічної і політичної систем зумовлена відсутністю в 

сучасній Україні ефективної моделі організаційно-регулятивної системи 

соціально-економічних відносин, які координуються через політику. 

Передвиборчі обіцянки майже всіх політиків в Україні за період 

незалежності щодо сприяння формуванню середнього класу (що є 

ознакою укріплення інституту власності) перетворювалися насправді 

на декларації та, навпаки, перешкоджали зміцненню середнього класу, 

поглиблювали майнове розшарування, збагачення олігархічного прошарку. 

Підтвердження конкретних фактів, які вразили своєю цинічністю, 

стало можливим після перемоги революції 2013–2014 рр. Загрозливого 

поширення з кримінальним змістом набували випадки розпаювання 

земельних фондів колишніх колективних та державних господарств, а 

також укладання новими власниками землі договорів оренди на наділені 

паї. Одночасно, поряд із традиційними схемами протиправного 

розподілу та перерозподілу земельних ресурсів, з’являлися факти 

прихованої купівлі земельних ділянок, які здійснюються під виглядом 

оформлення довгострокової оренди на умовах незворотної передачі 

права власності. Викликають занепокоєння стійкі тенденції до 

«тіньового» скуповування значної кількості земель сільсько -

господарського призначення фізичними та юридичними особами  

України, у тому числі на замовлення іноземців. 

Поширення таких фактів викликало в суспільстві прихований 

соціальний протест, зниження рівня довіри населення до влади, 

моральну кризу, відтік працездатного населення за кордон та стало 

складовою загальної причини соціального вибуху в листопаді 2013 р. 

Якщо порівняти події давнини із сучасним станом вирішення 

найважливіших питань в Україні, то приховані, а через те й не 

проаналізовані факти та не зроблені нацією висновки мають негативну 

проекцію на сучасність у вигляді перешкод на шляху демократичної 

трансформації. Розсекречення архівних документів є критичною, 

раціональною «переробкою» минулого, яке пов’язане з «історизацією» 

минулого й модернізацією сучасного та, безперечно, сприяє становленню 

раціональної громадянськості особистості в Україні як основи 

політичної нації. Оскільки в демократичному суспільстві мораль є 

одним із важливих вимірів політичного життя, слугує невід’ємним 
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компонентом стабільності політичної системи, суттєвим показником 

розвитку суспільства і його політичної свідомості, то становлення 

української політичної нації вимагає формування спільної грома-

дянської культури, яка органічно поєднує традиційні цінності 

українського народу з цінностями представників національних меншин 

у їхньому сучасному цивілізованому вигляді. Сукупність проявів 

морального дефолту – втрата довіри до політичних діячів, держави, 

національних і міжнародних законів, братнього російського народу, 

співвітчизників-зрадників одночасно відіграла роль каталізатора 

формування української політичної нації. Для України злочинна влада 

та загроза з боку зовнішнього агресора виявилася потужним  

каталізатором консолідації суспільства. Залишки посттоталітарних 

стереотипів стрімко витісняються зі свідомості колишніх радянських 

підлеглих, які стрімко перетворюються на громадян демократичної 

європейської країни. Опитування, яке проводив український телеканал 

«1+1» 9 березня 2014 р., надало абсолютно феєричні результати: вступ 

України в ЄС підтримали 77 %, вступ до НАТО – 70 % населення. 

Реакція українців на моральний дефолт призвела до такого результату 

прискорення формування політичної свідомої нації, для досягнення 

якого в мирні часи пройшли б тривалі роки [211]. 

Збереження результату революційного етапу кінця 2013 – початку 

2014 рр. в Україні потребує: 

 захисту територіальної цілісності Української держави; 

 конвертації морально-етичного соціального капіталу революції 

в поступове моральне оздоровлення суспільства, відновлення довіри 

один до одного, до нової влади, держави, законів; 

 удосконалення самоорганізації, солідарності, спільного визначення 

принципів, правил, регламенту розподілу влади, національних ресурсів; 

 на хвилі високих соціальних очікувань – критичної оцінки 

результатів діяльності новопризначених урядовців українцями, проведення 

люстрації та реальної боротьби з корупцією; 

 успішного проведення виборів Президента України у призначений 

термін 25 травня 2014 р. – обрання мудрого, авторитетного лідера 

нації, «морального маяка»; 

 підписання економічної частини Угоди з ЄС; 

 вступу до НАТО; 

 продуманого проведення реформ сфер розвитку суспільства, 

адаптації до європейських і світових стандартів, в основі яких  – 

дотримання прав людини та збереження національних цінностей; 

 об’єктивного осмислення історичного досвіду України з усвідом-

ленням катастрофічних наслідків безкомпромісного суперництва  
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політичних еліт, формування історичної пам’яті, ліквідації «білих 

плям» минулого. 

Українська політична нація буде спроможною сприймати й реалізо-

вувати інноваційні напрями розвитку; забезпечити незворотність 

демократичного вибору; концентрувати сили й ресурси на суспільному 

розвитку; продукувати високу сучасну культуру в усіх її виявах; 

здійснити державно-національну ідентифікацію України; забезпечити 

державі необхідний рівень політичної стабільності; відкрити широкі 

перспективи для успішного розвитку країни [211]. 

Основою успішного переходу до громадянського суспільства 

мають бути еволюційні методи реформування суспільства. Отримані 

політичні знання, перетворення цих знань на внутрішні переконання 

громадянина стають основою практичних політичних дій, адекватними 

їм. Без справжньої масової політичної культури народ перетворюється 

на натовп, ним маніпулюють політики-аферисти. 

Політична культура формується і розвивається через засвоєння 

і збереження народом певних норм, стандартів, традицій. Саме 

громадяни, які засвоїли політичні цінності та зайняли відповідне  

місце й роль у політиці, створюють політичну культуру. Сьогодні 

актуальним є демократичний потенціал суспільства, пов’язаний із 

докорінною економічною реформою, формуванням громадянського 

суспільства. Лише на цій основі можна формувати в кожного  

громадянина політичну культуру демократичного, громадянського 

типу. Через політичну культуру здійснюється адаптування особистості 

до політичної системи і політичної діяльності [25]. 

Процес морально-етичного вдосконалення української політики 

слід розпочати з морально-етичного виховання населення України, 

насамперед молоді. 

Недолугість державотворчих процесів в Україні визначається 

низьким рівнем освіти, культури, браком морально-етичної свідомості 

нашого «істеблішменту», який сповідує переважно макіавеллістську 

парадигму політичних відносин. Згідно з її вимогами, у політиці для 

досягнення мети треба керуватися не моральними імперативами, а 

використовувати будь-які засоби. Дотримуючись таких принципів, 

український політичний клас справляє деморалізуючий вплив на 

суспільство і є джерелом соціального й морального зла. 

Без морально стійких і патріотично переконаних, непідкупних 

чиновників, правників, узагалі свідомої інтелектуальної еліти, від 

якої залежить доля держави та людей, важко буде сподіватися на 

більш динамічний розвиток України, на гармонійні відносини влади й 

держави. Деморалізоване впродовж багатьох століть суспільство, не 
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пройшовши через моральне очищення, а відтак оздоровлення, може 

бути приреченим на подальшу деградацію [12]. 

Тож починати боротися з політичною корупцією, свавіллям влади 

необхідно з утвердження нової моралі у свідомості людей. 

Країни Європи намагаються створити єдину спільну систему ціннісних 

орієнтацій та впровадити її в підготовку державних службовців. 

Здійснюється пошук єдиного підходу до розуміння понятійного  

апарату. У контексті інтеграції до європейського співтовариства згадують 

так звані «три Е» – economy, efficiency and effectiveness, тобто 

економіку, ефективність (дієвість) та результативність (продуктивність). 

До них дедалі частіше додають ще й четверте «Е» – ethics, етику, 

відповідальність, відкритість i прозорість діяльності державних 

службовців. Тому зміни в державній службі України вимагають також 

упровадження етичних стандартів діяльності на державній службі [10]. 

Будь-яка політична система та її суб’єкти, наділені владними 

повноваженнями, мають корелюватися з морально-етичними критеріями. 

У посткомуністичних суспільствах брак раціонального менеджменту, 

ефективної влади часто компенсується «ручним управлінням», 

адміністративним ресурсом, примусом, брехнею тощо. Такі засоби 

здійснення політики не збігаються з імперативами моралі. Політика, 

що не апелює до морально-етичних чеснот, далека від гуманізму й 

позбавлена актуальності. Тому в демократичному суспільстві мораль 

має бути первинною стосовно політики. 

Основними критеріями ефективності політичного процесу є не 

стільки бездоганна реалізація владних повноважень у суспільстві  

за допомогою будь-яких засобів, скільки утвердження в ньому 

демократичних цінностей, панування толерантності, гуманізму, 

злагоди. Ми схильні вважати: «Якщо нова влада буде базуватися на 

засадах публічності, толерантності й плюралізму, то в нашій державі 

будуть створені умови для конституювання відкритого суспільства. 

Реформування політичної системи України означає не тільки зміну 

форми державного устрою, удосконалення виборчого законодавства, 

реформування органів місцевого самоврядування, а й заміну конфронта-

ційної культури на етику толерантності» [3]. 

Владно-управлінську діяльність будь-якого політичного режиму 

необхідно піддавати морально-етичній і правовій експертизі. Моральною 

влада може стати за умови моніторингу й контрою її діяльності з боку 

громадянського суспільства. Якщо всі учасники політичного процесу 

системно контролюватимуться суспільством, то вони змушені будуть 

дбати про його інтереси і діяти більш ліберальними методами. Саме 

вплив громадськості може змусити державні інститути здійснювати 

свої повноваження на основі політичної етики. 
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Процес оновлення політичної системи чи проведення економічних 

реформ, яких потребує українська держава, необхідно здійснювати 

на морально-етичних засадах. Це передбачає використання засобів 

компромісних технологій, відкритість влади, ротацію кадрів, циркуляцію 

еліт, ідеологічний плюралізм, терпимість до опонентів. 

Моральні критерії визначають імперативи політичної етики, створюють 

умови для утвердження і розвитку громадянського суспільства як 

альтернативи засиллю етатизму й дегуманізованої влади. 

Для реалізації демократичних перетворень у нашої політичної еліти 

ще бракує професіоналізму, патріотизму, жертовності, світоглядно-

моральних та етико-психологічних чинників. Це актуалізує необхідність 

морально-етичного вдосконалення політики, утвердження авторитету 

й довіри до вітчизняного політичного класу, відповідальності влади 

перед народом, трансформації свідомості людей від байдужості, 

інертності й абсентеїзму до патріотизму, активності й конструкти-

візму. Виховання молодої генерації в нових моральних координатах 

дозволить рекрутувати у владні структури не кон’юнктурно налашто-

ваних людей, а професіоналів, спроможних мислити державними 

категоріями, бути чесними, патріотичними і неодмінно зіставляти свої 

дії з моральними цінностями. Отже, формування етико-моральних 

імперативів політичного процесу в українській державі означає вибір 

демократичного шляху її розвитку [10]. 

Влада в демократичній державі, її авторитет й ефективність багато 

в чому детермінуются довірою громадян до державних службовців. 

Люди висувають до державної служби підвищені вимоги, нереалізація 

або погана реалізація яких відразу стає предметом пильної уваги 

громадськості, тим паче, якщо громадськість роздратована, налякана 

владою, охоплена страхом й агресивністю через постійне порушення її 

прав. 

Сучасна українська вчена, доктор політичних наук, професор 

Антоніна Колодій позитивно оцінює зміни в українському суспільстві 

після «Революції гідності», Євромайдану. На фоні зростання української 

національної ідентифікації, патріотизму народ і 

партії в Україні на позачергових парламентських 

виборах продемонстрували високу громадянську 

позицію та остаточну підтримку європейського 

напряму розвитку. 

Результати позачергових парламентських 

виборів 2014 р. 

А. Колодій вважає, що вибори пройшли 

загалом успішно і принесли більше ніж 
А. Колодій 

(нар. 1943 р.) 
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задовільні результати. Вибори треба оцінювати з позицій не бажаного, 

а можливого; не сподівань на раптове перетворення суспільства,  

а з розрахунку на ще один крок у просуванні в напрямі миру, 

європейських цінностей і демократії. На її погляд, саме такий крок 

було зроблено, і позитивний вплив виборів 2014 р. на суспільно-

політичну ситуацію в країні обов’язково переважить ті негативи, які 

мали місце під час виборів та одразу після них. Як вважає А. Колодій, 

«не можна забувати про час та умови проведення виборів, про ті 

виклики, які стоять перед країною і які наклали свій відбиток і на 

виборчий процес загалом, і на поведінку лідерів перегонів, включно з 

допущеними ними помилками, і на позицію виборців, особливо в 

східних та південних областях, де було обрано (на жаль!) значну 

кількість одіозних «колишніх» політиків, які залишаються – волею 

виборців – нинішніми. Як передбачає А. Колодій, партії Блоку Петра 

Порошенка, «Народний Фронт», Об’єднання «Самопоміч» утворюють 

демократичну більшість, отримавши 249 місць у парламенті (цифра не 

остаточна), до якої формально чи неформально мусять приєднатись 

18 депутатів від «Батьківщини» та 20 – від Радикальної партії Олега 

Ляшка. До конституційної більшості бракуватиме 13 (чи менше) 

депутатів, яких на важливих голосуваннях буде нескладно добрати з 

незалежних. Отже, парламент працездатний, проєвропейський і, 

хотілося б вірити, прореформаторський. Якщо ж Радикальна Партія не 

увійде до коаліції (я це припускаю), то чисельно більшість трохи 

зменшиться, але зате буде більш стійкою. А поряд із нею в парламенті, 

як завжди, будуть працювати дві опозиції: чисто популістська на чолі з 

О. Ляшком та олігархічно-популістська на чолі з Ю. Бойком». 

Здійсненню реформ повинна посприяти наявність «молодої крові» 

в партіях коаліції. Можна, звичайно, шкодувати, що молоді політики 

та їхні організації, що проявили активність на Майдані й після нього 

(особливо під егідою «Реанімаційного пакету реформ»), не зуміли 

об’єднатись в одну політичну силу та пройти в парламент самостійно. 

Але таких надій вони й не подавали. Тож добре, що все ж знайшли 

свій шлях у політику, і можна сподіватися, що вони не розчиняться й 

не розгубляться у специфічних умовах українського парламентаризму 

(тактичних помилок уже наробили). 

Народ (виборці) на дострокових парламентських перегонах. 

Були деякі розходження між передвиборчими опитуваннями, екзит-

полами й результатами голосування. Основна їх причина – багато 

виборців до останнього моменту не мали визначеності, за кого їм 

голосувати, але, як виявилось, не тому, що були необізнані, а тому, що 

прискіпливо зважували можливості кожної партії, весь час тримаючи 
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руку на пульсі. До цього слід додати короткотерміновість позачергової 

виборчої кампанії та наявність великої кількості нових колективних 

суб’єктів виборчого процесу. Звичайно, чимало було й розчарованих 

(із думкою «нема за кого голосувати»), які в результаті не прийшли на 

вибори. Але позитивним є вже той факт, що вибори відбулися (бо ще 

навесні це здавалося занадто складним завданням), пройшли мирно 

(без терактів і «тітушок»), були прозорими, виборці не зазнавали тиску 

з боку влади. 

Другим важливим позитивом, можна вважати здійснене виборцями 

достатньо компетентне ранжування політичних сил – відповідно до 

їхнього потенціалу щось зробити в державі. Зрозуміло, що з погляду 

партій, які не добрали голосів, або їхніх аналітиків, політтехнологів та 

виборців, у цьому рейтингу є чимало несправедливості. Але таким є 

життя, а оцінка виборців завжди найсправедливіша. Принаймні, на 

сьогодні. Тож замість нарікати або ображатися на виборців, краще 

проаналізувати свої помилки та/чи прорахунки і не допускати їх у 

майбутньому. Бо серед помилок були як недооцінка, так і переоцінка 

політичних технологій; як залежність, так і незалежність від 

грошовитих спонсорів; як уміння і бажання дійти до кожного виборця, 

відповідаючи на його очікування, так і зверхність у ставленні до 

загалу, у надії, що переможе інтелект, досвід чи якісь колишні заслуги, 

про які начебто всі мають знати. Ще один позитив: виборці показали, 

що вони цінують плюралізм української політики і розглядають його 

як запобіжник проти узурпації влади. Підтримка Арсенія Яценюка  

як ефективного Прем’єра (на думку майже чверті виборців), а також 

бажання запобігти можливій концентрації влади в одних руках 

(Президента) мали своїм наслідком швидке нарощування рейтингу 

партії «Народний Фронт». Наслідок: у парламенті замість одно-

партійного домінування буде коаліційна більшість, вплив Президента, 

як і Прем’єра, буде зрівноваженим, що дозволить уникнути звичної 

для українських державних керівників спокуси розширювати свою 

владу позаконституційними методами, знизить загрозу можливих 

секретних домовленостей із Кремлем чи іншими політичними суб’єктами і 

загалом зробить політику більш відкритою та конкурентною. Завдяки 

всім цим позитивам, можливо, вдасться уникнути імітації реформ із 

сумними наслідками у вигляді застою і/або насильницького конфлікту 

з народом (хоча з реформами перспективи поки що туманні). 

Що не задовольняє в позачергових парламентських виборах 

2014 р.? 
1. Найголовнішим негативом є низька явка (52,42 %). Багато 

говорилося про молодь як суб’єкт Євромайдану, про те, що тепер уже 
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все буде по-іншому, бо підросло нове покоління, але це покоління, 

на жаль, залишилось пасивним під час виборів, і цьому немає 

виправдання. 

2. Наявність «сімейного підряду». Непотизм – може й не таке 

ганебне явище як корупція, але й воно не додає нашому політичному 

класу ознак модерності. Це риса традиційного, патріархального 

суспільства. 

3. «Бруд» виборчих перегонів: особливо бридко виглядає, коли 

«мочать» своїх, вдаючись до страшенної дріб’язковості. Чорний піар 

серед демократів та ще й після «Революції гідності» – це щось таке, що 

принижує всіх – і продуцентів, і споживачів цього піару, ба, навіть 

його мимовільних свідків. 

4. У зв’язку зі зміною поколінь у політиці випливла на поверхню 

соціальна заздрість в усій її потворній багатоманітності, особливо – 

у навколополітичних тусовках. Дуже прикро це спостерігати. 

Виявляється, далеко не всі хочуть виходу на політичну арену нових 

молодих осіб, або, принаймні, не всім до снаги проковтнути той факт, 

що ось такі самі, як вони, люди з громадянського суспільства (може й 

того самого віку чи однокурсники) здатні злетіли аж так високо. 

5. Низька кваліфікація, а в деяких випадках і мораль, членів 

виборчих комісій також була недоліком цих перегонів, що особливо 

проявилося на так званих проблемних округах. 

6. І, нарешті, стара проблема – наявність спроб підкупу виборців і 

готовність – особливо у випадках непрямого підкупу (вкладання 

грошей в округ, а не персональних подачок) – не просто його 

прийняти, а «прийняти із вдячністю», тобто проголосувати за того, хто 

«багато робить для округу». Це яскраво проявилося навіть на 

політично свідомій та патріотичній Львівщині. Утім, перш ніж лаяти 

людей, задумаймося: чому люди голосують за тих, хто здатний 

обдарувати? 

По-перше, виборців виховують політики (хоч у деяких випадках 

люди таки вчаться й на власному досвіді та починають потім вчити 

політиків). Усі роки незалежності людей привчали ставити знак 

рівності між матеріальною і політичною спроможністю кандидата в 

депутати. Кандидати на округах змагалися, хто скільки здатний 

подарувати, побудувати, розповсюдити. Протидії цьому практично не 

було, можливо, за винятком 2012 р., коли рух «Чесно» з’ясовував, 

звідки статки, чи варто спокушатися на таку допомогу і чим це може 

обернутися. Але вибір, зроблений за партійною ознакою, також не 

виявився вдалим, про що свідчить те, що цього року багато тодішніх 

мажоритарників на Львівщині не були переобрані (С. Курпіль, Р. Ілик, 
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Л. Котеляк, І. Фаріон та ін.). Виборча кампанія була коротша, і 

всі, кого тоді «люстрували» на Львівщині, тепер отримали шанс 

надолужити згаяне, частина – за підтримки партії Президента. 

По-друге, у людей склалося спірне, але не безпідставне уявлення 

про те, що мажоритарні округи для того й створюються, щоб окремі 

територіальні одиниці мали своїх «захисників» нагорі, там, де 

розподіляється бюджет. Адже звернення до місцевих чиновників  

щодо вирішення проблем ремонту доріг, будівництва мостів і т. д. 

розбивається об традиційне «немає коштів». Щоб такий підхід 

подолати, треба: а) провести адміністративно-територіальну реформу 

(разом із бюджетною складовою); б) запровадити нову виборчу 

систему, яка б стимулювала інтерес і кандидатів, і виборців до 

загальносуспільних справ. 

Зрештою, недоліки мажоритарної виборчої системи в умовах 

позачергових виборів добре відомі, і це провина еліти, а не народу, що 

вона діяла на цих виборах. 

Динамічні зміни відносин раніше непідконтрольної влади з 

громадянами, які отримали внаслідок революційних змін 2014 р. 

можливість самим стати владою, визначають особливості факторів 

формування політичної етики в Україні. 

Соціальний запит на очищення влади став підставою прийняття 

16 вересня 2014 р. Верховною Радою України з пятої спроби в другому 

читанні і в цілому законопроекту № 4359а «Про очищення влади» 

(про люстрацію). За закон проголосував 231 народний депутат. 

9 жовтня 2014 р. Президент України Петро Порошенко підписав 

люстраційний закон. Люстраційний закон визначає правові й 

організаційні основи проведення перевірки державних службовців і 

прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого само-

управління «задля відтворення довіри до влади і створення умов для 

побудови нової системи органів влади відповідно до європейських 

стандартів». Перший етап виконання закону – це так звана трудова 

люстрація, яку згідно з заключним положенням має бути проведено 

протягом десяти днів від моменту набрання чинності Законом. Вона 

стосується тих осіб, які обіймали найвищі керівні посади за режиму 

В. Януковича. Приблизно 1 млн осіб має пройти перевірку згідно з цим 

законом і в разі негативного висновку бути відстороненим від 

прийняття політичних та управлінських рішень. Отже, на зміну  

повинна прийти якісно нова політична влада, яка має відповідати 

високому рівню очікування громадян. 

Державних службовців необхідно вчити, щоб вони знали, як 

повинні жити й працювати, щоб не підірвати довіру людей до владних 

структур і влади в цілому. 
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Головною метою етики в уряді, широко визнаною в європейському 

співтоваристві та світі, є передусім установлення дієздатних структур, 

інституцій, що включають розвиток та законодавчу підтримку розв’язання 

етичних проблем. Це передбачає розробку й упровадження Кодексу 

поведінки державних службовців, що дозволить: 

 протидіяти корупції, зловживанням, неетичній та незаконній 

поведінці загалу; 

 звернути увагу державних службовців на дотримання норм 

загальноприйнятої поведінки; 

 захистити тих державних службовців, які виконують свої  

обов’язки належно, добросовісно й чесно; 

 захистити громадян від протиправної поведінки посадових осіб; 

 створити умови праці, що відповідають європейським стандартам; 

 підвищити якість прийняття рішень та адміністративної активності 

в цілому відповідно до потреб громадян за груповими інтересами; 

 заснувати організацію з розвитку управлінського стилю в  

адмініструванні; 

 забезпечити перспективи для відкритої та більш раціональної 

адміністративної діяльності; 

 застосовувати різноманітні форми контролю за роботою державних 

службовців; 

 сприяти громадській довірі на основі самовдосконалення 

особистості кожного державного службовця [14]. 

Отже, адміністративна етика – це вид професійної етики та наука 

про використання моральних принципів поведінки посадових осіб 

(державних службовців) в організаціях, установах державної влади й 

місцевого самоврядування [10]. Мета адміністративної етики – 

подолати нігілізм і невіру в силу розуму й духу людини. 

Функції адміністративної етики (рис. 17): 

 соціально-моральна орієнтація; 

 моральне регулювання; 

 виховання; 

 забезпечення міцності, авторитету, історичної дієздатності держави 

та її структур. 

Предметом адміністративної етики є моральні норми, принципи, 

якими повинні керуватися державні службовці для ефективного 

виконання своїх функцій. Тому сьогодні значна увага приділяється 

вивченню морально-етичних основ державної служби, аналізу морально-

етичної свідомості державних службовців, а також засобам і формам 

соціального схвалення або осуду їхніх дій і вчинків. Отже, основні 

завдання адміністративної етики (рис. 17): 
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 виявити сутність, роль і місце етично-моральних норм у системі 

державно-управлінських відносин, аналіз морально-етичного стану 

персоналу державної служби; 

 теоретично обґрунтувати й розкрити зміст етичних вимог та 

ідеалів, принципів і моральних норм, які властиві системі державного 

управління; 

 проаналізувати найбільш типові для апарату державного управління 

моральні ситуації, конфлікти, запропонувати ефективні способи їх 

подолання; 

 перебороти відрив етики від процесів, які реально відбуваються 

у сфері державного управління, навчити державних службовців 

відмовлятися від форм роботи й відносин, що принижують честь і 

гідність людини, наділеної владою [10]. 

Європейський досвід свідчить про те, що сучасний політик має 

володіти всім арсеналом «політичної технології», бути здатним гнучко й 

оперативно використовувати його в практичній діяльності, враховуючи 

при цьому нові реальності суспільного життя, незвичні проблеми, що 

потребують для свого пояснення нового концептуального мислення. Саме 

такі інноваційні підходи пропонують сучасні теоретики політичного 

життя [25]. 

Але незмінними, інваріантними залишаються головні принципи – 

визнання значущості та пріоритету моральних чинників у політиці, 

орієнтація на такі цінності, як свобода, права людини, добробут людей 

у найширшому значенні цього поняття. Адже тільки завдяки їм 

політика здатна реалізувати свій моральний потенціал. І в цьому разі 

немає значення, яку саме моральну систему використовує політик: 

секулярну, соціальну етику, моральний кодекс християнства, прагматичне 

правило «моральним бути вигідно», швейцерівське міркування про «живу 

етику» або ж докази сучасної соціоетики про те, що гени співробіт-

ництва, солідарності, взаємодопомоги і співчуття притаманні самій 

природі людини. Сьогодні, посилаючись на величезний відрив практичних 

дій у політичній сфері від усталених моральних критеріїв, знову багато 

говорять, і, як правило, справедливо, про розбіжність політики й моралі. 

Але коли виникає розрив між політикою і мораллю, і він зростає, 

розширюється, наступає момент, коли цей розрив стане надто серйозним 

для існування соціального цілого. Чим він може закінчитись? Будемо 

сподіватися на те, що, усвідомивши загрози такої конфронтації, 

людство зуміє подолати наявну кризу. 

Для підвищення моральної, політичної та юридичної відповідальності 

пропонується оцінювати політичну діяльність Президента України, 

уряду та народних депутатів із позицій як права, так і моралі, для чого 
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слід ухвалити Кодекс політичної діяльності, який має бути водночас 

зведенням моральних і правових правил діяльності політиків, своєрідним 

кодексом честі політика, заснованим на досвіді європейських країн. 

Норми цього Кодексу мають стати для аморальних політиків  

нездоланним бар’єром на шляху до владних структур [25]. 

Суспільство з низьким рівнем політичної культури, самосвідомості та 

гідності його громадян не зможе здійснювати розбудову демократичної 

держави. Без оновлення, перебудови свідомості основної маси людей, 

їхнього духовного збагачення все інше втрачає сенс. А зміни у свідо-

мості, у духовному житті нашого суспільства передбачають передусім 

приведення суспільних відносин у відповідність із загальнолюдськими 

цінностями, етичними та моральними нормами. 

 

 
 

Рис. 17. Функції та завдання адміністративної етики 
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Отже, правила поведінки та стандарти етики народних депутатів 

України доцільно визначити не в Регламенті Верховної Ради України, 

а в окремому відповідному документі (Правилах етики, Кодексі 

поведінки тощо), який установлюватиме правила поведінки депутатів 

у сесійній залі парламенту, на засіданнях комітетів, у відносинах із 

третіми особами. Санкції за порушення норм етики повинні перед-

бачатись за порушення всіх, а не лише окремих норм, при цьому 

відповідні санкції повинні відповідати вимогам превентивності, адекват-

ності та пропорційності. Порядок розгляду профільним парламентським 

комітетом справ, пов’язаних із порушеннями депутатами та особами, 

присутніми на засіданнях Верховної Ради України, норм етики повинен 

визначатись більш детально. Відповідна адміністративна процедура 

досить детально врегульована в низці зарубіжних країн, зокрема в 

країнах Європейського Союзу. 

У співвідношенні етики, політики і моралі політика й етика є 

найбільш рухливими, зі зміною політики змінюється й відповідні 

етичні ідеї; етика стабільності може змінюватися етикою оновлення, а 

остання – етосом виживання. 

Зростання ролі суб’єктів суспільних відносин зумовлює необхідність 

пошуку оптимальних шляхів їх функціонування і в українському 

суспільстві. Для розвитку стабільного та ефективного демократичного 

правління потрібні не тільки визначені політичні й управлінські 

структури. Цей розвиток залежить від політичної культури, яка 

формує керівні принципи політичної поведінки, політичні норми та 

ідеали. Політична система і політична культура перебувають у 

постійній взаємодії, вони є взаємовпливовими регуляторами депутатської 

діяльності. До джерел, що регулюють етику парламентської діяльності 

в Україні на сучасному етапі, можемо віднести Конституцію України, 

норми чинного законодавства, включаючи норми Закону України «Про 

статус народного депутата України», Регламент Верховної Ради 

України, а також неписані правила (традиції та звичаї), якими послу-

говуються народні депутати в багатьох випадках, особливо під час 

розв’язання конфліктних ситуацій. 

Для забезпечення дотримання депутатами Верховної Ради України 

правил парламентської етики, і, зокрема, вимог цього Кодексу, у 

структурі Верховної Ради України функціонує окремий орган – 

Комісія з питань Регламенту та депутатської етики. 

Для реалізації демократичних перетворень у нашої політичної еліти 

ще бракує професіоналізму, патріотизму, жертовності, світоглядно-

моральних та етико-психологічних чинників. Це актуалізує необхідність 

морально-етичного вдосконалення політики, утвердження авторитету 
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й довіри до вітчизняного політичного класу, відповідальності влади 

перед народом, трансформації свідомості людей від байдужості, 

інертності й абсентеїзму до патріотизму, активності й конструк-

тивізму. Виховання молодої генерації в нових моральних координатах 

дозволить рекрутувати у владні структури не кон’юнктурно налашто-

ваних людей, а професіоналів, спроможних мислити державними 

категоріями, бути чесними, патріотичними і неодмінно зіставляти свої 

дії з моральними цінностями. Отже, формування етико-моральних 

імперативів політичного процесу в Українській державі означає вибір 

демократичного шляху її розвитку. 

Отже, тільки зростання рівня політичної культури українського 

суспільства в цілому призведе до підвищення ролі етичних та моральних 

факторів в українській політиці. 

 

 

 
 

Висновки 

 

 

 Сучасне тло формування політичної етики українського сус-

пільства характеризують розлад зовнішнього і внутрішнього життя 

нації, висока питома вага таємного, перевага права сили над етикою, 

квазіполітика тощо, які спричиняють глибокі структурні диспропорції, 

перешкоджають формуванню громадянського суспільства. 

 Політична етика сучасного українського суспільства багато в 

чому зумовлена непідконтрольністю влади, пріоритетністю державних 

цілей перед правами особистості, перевагою прагматичних міркувань 

перед системними гарантіями, переважанням традиціоналізму над 

динамізмом. 

 В українському суспільстві існують деякі протиріччя між 

політикою й мораллю, що є тлом, на якому формуються політичні 

відносини в суспільстві. 

 Першим із них є морально-психологічне протиріччя між «бажаним 

і дійсним». Ідеться насамперед про тричленну вербальну конструкцію: 

«демократична, соціальна, правова держава», яка й досі є недосяжною. 

 Інша етична колізія, пов’язана з поняттями «ми» і «вони», утворює 

основний нерв етичної проблематики в індивідуальній і політичній 

моралі. «Ми» – це ті, хто не має влади, вважає себе «простим 

народом», і «вони» – ті, які цю владу мають і розпоряджаються нею. 

Зміст політичної моралі «ми» відповідає явному, офіційному, що 
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підлягає правовому контролю; «вони» – таємному, неофіційному, що 

випадає зі сфери правовідносин. 

 Ще одна колізія, яка набуває відчутного значення для формування 

політичної етики, пов’язана зі зростанням претензій громадян до 

апарату щодо участі їх в управлінні державою. Апарат, усупереч 

претензіям громадян, прагне витіснити з політики маси людей, 

намагаючись водночас створити ілюзію їхньої участі в ній. 

 Політичний режим, що існував протягом 2010–2013 рр. в 

українському суспільстві, можна оцінити з політико-етичної точки 

зору як квазіавторитаризм або «дефектну демократію», «моральний 

дефолт», який викликав у суспільстві протестну реакцію, «Революцію 

гідності», очищення й обрання нової демократичної влади та формування 

політичної нації. 

 Запорукою успішного розвитку Української держави має стати 

підвищення рівня політичної культури суспільства, національної 

ідентифікації, формування політичної української нації, а також 

зростання ролі етичних та моральних факторів в українській політиці. 
 

 
 

Література 

 

 

1. Бабкіна О. Політологія : [підруч.] / ред. О. Бабкіна, В. Горбатенко. – 

К. : ВЦ «Академія», 2003. – 528 с. 

2. Баллестрем К. Власть и мораль (основная проблема политической 

этики) / К. Баллестрем // Философские науки. – 1991. – № 8. – С. 83–94. 

3. Головатий М. Професiя – полiтик / М. Головатий. – К. : Парла-

ментське вид-во, 2000. – С. 3. 

4. Гордієнко М. Етико-моральні імперативи політичного процесу 

[Електронний ресурс] / М. Гордієнко. – Режим доступу : http://www. 

politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=88&c=2198. 

5. Дибиров А. Н. Теория политической легитимности : [курс лекций] / 

А. Н. Дибиров. – М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. – 272 с. 

6. Дмитриев М. Россия – 2020: долгосрочные вызовы развития. 

Стенограмма лекции в клубе «Билингва» [Электронный ресурс] / 

М. Дмитриев. – Режим доступа : http://www.polit.ru/lectures/2007/ 

12/21/dmitriev.html. 

7. Дослідження Світового Банку «Doing Business – 2010» [Electronic 

resource]. – Mode of access : http://www.doingbusiness.org/Explore 

Economies/?economyid=194. 



В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

302 

8. Дослідження Світового Банку «Paying taxes – 2010» [Electronic 
resource]. – Mode of access : http://www.pwc.com/gx/en/paying-
taxes/data-tables.jhtml. 

9. Дослідження Heritage Foundation [Electronic resource]. – Mode of 
access : http://www.heritage.org/index/country/Ukraine. 

10. Калюгина С. Проблемы административной этики государственных 
служащих в условиях переходной экономики / С. Калюгина, 
Н. Харченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://student. 
ncstu.ru/Science/articles/econom/15/05.pdf/file_download. 

11. Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави : проект Закону України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/. 

12. Колтун В. Етичні чинники формування управлінської регіональної 
еліти України / В. Колтун // Суспільні реформи та становлення 
громадянського суспільства в Україні : матер. наук.-практ. конф. / 
[за заг. ред. В. Лугового, В. Князєва]. – К. : НАДУ, 2001. – 224 с. 

13. Крюков О. Демократизація суспільства та розвиток еліти / О. Крю-
ков // Вісник НАДУ. – 2004. – № 4. – С. 470–475. 

14. Кучеренко І. Етика як інтеграційний елемент політичного процесу / 
І. Кучеренко // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД НАН України – 
2005. – Вип. 27. – С. 236–242. 

15. Мацієвський Ю. Деякі аспекти аналізу феномена кризи у полі-
тичних дослідженнях / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. – 
2008. – № 6. – С. 16–29. 

16. Мацієвський Ю. Який авторитаризм будує Янукович і що з того 
вийде? [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський. – Режим доступу : 
http://eprints.oa.edu.ua/80/1/NZ_POLITOLOG.pdf. 

17. Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных 
демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Полис. – 2002. – № 1. – 
С. 6–17. 

18. Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных 
демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Полис. – 2002. – № 2. – 
С. 20–30. 

19. Міжнародні рейтинги України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

20. Мостова Ю. Слабкість «сильних» [Електронний ресурс] / Ю. Мосто-
ва. – Режим доступу : http://www.zn.ua/1000/1550/70211/. 

21. Мустафін О. Чотирнадцяте термідора Віктора Януковича [Елект-
ронний ресурс] / О. Мустафін. – Режим доступу : http://www. 
dt.ua/articles/61217. 

22. Опанасюк Г. Етика в підготовці державних службовців для органів 
місцевого самоврядування / Г. Опанасюк // Зб. наук. пр. УАДУ. – 
2000. – Вип. 2. – С. 424–428. 



Політична етика 

 

303 

23. Пахльовська О. Юнги на борту Ноєвого ковчега / О. Пахльовська // 

День. – 2007. – 2 листопада. – № 189. – С. 3. 

24. Результати соцопитування Центру Разумкова [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll. 

php?poll_id=67. 

25. Рудакевич М. Ідейні основи та нормативні стандарти етики держав-

них службовців країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / 

М. Рудакевич. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej3/ 

txts/DERJAVNA%20SLUJBA/01RUDAKEVICH.pdf. 

26. Шангіна Л. Незалежний тягни-штовхай [Електронний ресурс] / 

Л. Шангіна. – Режим доступу : http://www.dt.ua/1000/1550/70257/. 

27. Широкова М. Политическая этика как наука и учебная дисцип-

лина: многообразие подходов [Электронный ресурс] / М. Широкова. – 

Режим доступа : http://izvestia.asu.ru/2008/4-1/poli/TheNewsOfASU- 

2008-4-1-poli-07.pdf. 

28. Burger E. Could partition solve Ukraine’s problems? [Electronic resource] / 

Е. Burger. – Mode of access : http://www.opendemocracy.net. 

29. Failed State Index [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=452&Itemid=900. 

30. Hale H. Democracy or Autocracy on the March? The Colored Revolutions 

as Normal Dynamics of Patronal Presidentialism / H. Hale. – Communist 

and Post-Communist Studies. – Vol. 39. Issue 3, September. – 

РР. 305–329. 

31. Hellman J. Sieze the State, Sieze the Day: State Capture, Corruption and 

Influence in Transition [Electronic resource] / J. Hellman, G. Jones, 

D. Kaufman. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers. 

cfm?abstract_id=240555. 

32. Marshall M. Global Report 2009. Conflict, Governance, and State 

Fragility [Electronic resource] / М. Marshall, B. Cole. – Mode of 

access : http://www.systemicpeace.org/Global%20Report%202009. pdf. 

33. Omelyanchuk O. Explaining State Capture and State Capture Modes: the 

Cases of Ukraine and Russia [Electronic resource] / О. Omelyanchuk. – 

Mode of access : http://www.ualberta.ca/CIUS/stasiuk/st-articles/an-

explain.htm. 

34. Political Instability Index [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table

&page=noads&rf=0. 

35. Raibchuk M. What’s left of Orange Ukraine? [Electronic resource] / 

M. Raibchuk. – Mode of access : http://www.eurozine.com/articles/ 

2010–03–04–riabchuk–en.html. 
 


