
 19 

3. Шайхутдинов Р. Современный политик: охота на власть / Руслан Шайхутдинов. – 

М. : Европа, 2006. – 616 с. 

 

 

 

 

УДК 327.2 

Лаврук Т. П. 

 

ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ АСПЕКТИ ДИХОТОМІЇ 

ДЕФІНІЦІЙ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Об’єктивні факти та суб’єктивне тлумачення змісту, завдань та методів 

демократії як світогляду та політичного режиму провокують перманентні дискусії 

щодо інтерпретації сприйняття цього феномену. Контроверсійні гіпотези та 

неоднозначні прогнози актуалізують дослідження причин та наслідків практичного 

втілення демократичних принципів та цінностей.  

Ключові слова: демократія, демократичні принципи, рівність, справедливість, 

концепції демократії, елітарна демократія, капіталізм. 

 

Лаврук Т. П. Объективный и субъективный аспекты дихотомии дефиниций 

демократии. 

Объективные факты и субъективное толкование содержания, задач и методов 

демократии как мировоззрения и политического режима провоцируют перманентные 

дискуссии относительно интерпретации восприятия этого феномена. 

Противоречивые гипотезы и неоднозначные прогнозы актуализируют исследование 

причин и последствий практического воплощения демократических принципов и 

ценностей. 

Ключевые слова: демократия, демократические принципы, равенство, 

справедливость, концепции демократии, элитарная демократия, капитализм. 

 

Lavruk T. P. Objective and subjective aspects of the dichotomy of definitions of 

democracy. 

Objective facts and subjective interpretation of the meaning, tasks and methods of 

democracy as outlook and political regime provoke permanent discussions about the 

interpretation of the perception of this phenomenon. Controversial hypotheses and mixed 

predictions actualize research of the causes and consequences of implementation of 

democratic principles and values. 

Despite the highly controversial way of development, repeatedly pessimistic statements 

about its future, democracy is the most desirable form of the state, which continues its 

evolution. 

At present time there are three main approaches to understanding the essence of 

democracy. The first defines it in terms of sources of power (the will of the people), the second 

ascertains its purposes (the common good), and the third defines it in procedures that are 

used in the government. 

The classical theory of democracy may be analyzed through the prism of the theory of 

democratic elitism, which is a combination of classical ideas of social science of the 

beginning of the century with achievements of liberal thought of the end of the XXth century. 

The main emphasis should be made on determining the conditions under which the elites and 

sub-elites may be important factors in the development of democracy and equality. 
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Nowadays prevails conceptual approach of R. Dahl, according to which the ideal of 

representative system is not democracy, but polyarchy – the power of several groups, elites 

and segments, which effectively perform representative functions. 

In future institutions of representative democracy must be changed on forms and models 

of direct democracy, which provide individual and direct participation of citizens in decision-

making. At present the choice in favor of democracy gets more and more characteristics of 

cultural and civilizational choice, axiological and ethical. 

Key words: democracy, democratic principles, equality, justice, concepts of democracy, 

elite democracy, capitalism. 

 

Незважаючи на вельми суперечливий шлях розвитку, неоднократні песимістичні 

вислови про її майбутнє, демократія залишається найбільш бажаною формою 

організації держави, що продовжує свою еволюцію. У праці «Про демократію» Роберт 

Даль зазначав: упродовж двадцяти століть, протягом яких демократія обговорювалася, 

дискутувалася, аналізувалася, ігнорувалася, підтримувалася, стверджувалася, 

реалізовувалася, руйнувалася і зазнавала аргументаційних атак, згоди щодо деяких 

найбільш фундаментальних аспектів, котрі відносять до її сутності, так і не виникло. 

Так, демократія, поза сумнівом, є феноменом, що існує мало не з початку розвитку 

людства, феноменом, що постійно еволюціонує.  

Безперечно, аргументованою видається позиція, за якою демократія може успішно 

функціонувати лише тоді, коли члени суспільства володіють специфічною політичною 

культурою. Перефразовуючи вищенаведену тезу, зазначимо, що йдеться про готовність 

суспільства загалом та кожного з його членів зокрема жити відповідно до 

демократичних принципів. Коли ж така культура суспільству не притаманна, то про 

демократію не може бути й мови навіть за наявності демократичних інститутів. Серед 

факторів, що впливають на становлення демократичного режиму, визначають його 

стабільність, або, навпаки, стають причиною падіння, виокремлюють культурні, 

інституціональні, політичні та економічні [1, c. 76–77]. 

Спроба скласти перелік визначень демократії як форми правління, політичного 

режиму і способу життя привела Р. Даля до впровадження в науковий обіг терміну 

«поліархія», що означає форму правління більшості громадян (на противагу монархії та 

олігархії). «Концепція поліархії є неоелітистським варіантом плюралістичної 

демократії, за якої акцент робиться на плюралізмі інтересів груп і організацій, на 

змагальності їхніх шансів на перемогу, на здійсненні влади або на вплив на владу. 

Виходячи із взаємозв’язку між ідеальною та реальною демократією, з деяких 

невідповідностей у функціонуванні демократії у сучасному суспільстві, Р. Даль 

аналізує парадокси демократії. У наші дні розбіжності між цими двома значення 

демократії (емпіричною та ідеальною, метою та ідеалом) призвели до складного й 

неоднозначного визначення концепції демократії. Справді, демократія, по суті, є 

елітарною і прагматичною. Вона має як певні переваги, так і вади. Участь у здійсненні 

владних повноважень вимагає підбору осіб, що беруть участь в обговоренні й 

ухвалення рішень незалежно від рівня їхньої компетентності, підготовленості та 

спеціалізації. У цей контекст списується і функціонування сучасної бюрократії, котра 

науково обґрунтована М. Вебером як необхідний інструмент для організації 

раціонального й ефективного функціонування сучасного суспільства, а згодом стає 

нефункціональним, руйнівним фактором соціального механізму» [1, с. 77–78].  

Серед інших дослідників, які аргументовано сформулювали елітистські концепції, 

в тому числі елітистські концепції демократі, варто назвати Р. Міхельса та Г. Моску. 

Зокрема, Р. Міхельс виходив з того, що демократія потребує особистої участі усе 

більшої кількості людей у прийнятті рішень, що досягається лише завдяки розширенню 
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бюрократичного контролю над діяльністю політичних партій і профспілок, а також 

зосередженню влади в руках невеликої групи осіб – бюрократів. Але у результаті 

демократія зустрічає суперечність, яку неможливо подолати. «Г. Моска ставив під 

сумнів саме поняття «демократія», оскільки публічне правління зосереджується в руках 

домінуючих меншостей (еліти), а підлегла більшість (маси) свідомо чи неусвідомлено 

зважають на цю обставину. Він вважав, що будь-яка політична влада є олігархічною, 

вбачаючи в представницькому парламентському правлінні «вироджену форму 

демократії». На думку Г. Моски, демократія Аристотеля була, по суті, аристократичною 

для більшості членів суспільства (демосу). Нині ж демократія є маскуванням 

міноритарної влади, «плутократичної» демократії. Він вважав демократію утопією, 

міражем, у гонитві за яким некомпетентні маси, стаючи об’єктом маніпуляцій з боку 

демагогів, прокладають шлях диктатурі в її сучасних виявах (соціалізм та 

фашизм)» [1, с. 80]. 

За будь-якого підходу принцип рівності є базовим для демократії. Як згадував 

А. де Токвіль, ніщо так не вражає за результатами знайомства зі США, як всезагальна 

рівність умов. Більше того, в ХХІ ст. часто обговорюється зміст поняття «американська 

мрія», в ідеальному тлумаченні якого – це правління, устрій та режим, за якого кожен 

вільний та рівний апріорі. Але не все так ідеально однозначно. Хоча, безперечно, 

рівність є фундаментальним фактом американського життя. Більше того, вона 

поширюється значно далі законів США, панує над усіма сферами суспільного буття, 

інтенсивно генерує громадську думку, породжує почуття, навіює відповідний спосіб 

дій і модифікує будь-яке суспільне явище.  

Він зауважив і логічно обґрунтував цю позицію, що демократія більш небезпечна 

для свободи, ніж монархія чи аристократія. Адже авторитет монарха є суто фізичним, 

бо він контролює практично все в житті підлеглих, але не спроможний підпорядкувати 

їхні думки. Натомість демократичний деспотизм більш екстенсивний і м’який: не 

вдаючись до тортур, він змушує людей деградувати. Деспотизм демократії зумовлений 

владою громадської думки, яка придушує і висміює непопулярні погляди, тобто 

індивідуалістичні позиції. А. де Токвіля надзвичайно непокоїв цей тихий терор, який не 

страчує людину, а просто не дає їй жити, не тиранізує, але виснажує настільки, що 

народ перетворюється в легко кероване стадо, а уряд – в пастуха. Також він визнавав, 

що коли бачиш величезну юрбу істот, подібних одна одній, де ніхто не вищий і не 

нижчий, то мимоволі здригаєшся від такої одноманітності й починаєш жалкувати про 

минуле – незалежно від того, якими б не були його недоліки.  

Однак свою фундаментальну працю А. де Токвіль все-таки завершує 

оптимістично, висновуючи, що, можливо, рівність менш піднесена, однак вона більш 

справедлива, і саме в цій справедливості – джерело її безальтернативної величі й краси. 

Він наголошував, що індивід не повинен вважати себе безпомічним на тлі дії сліпих 

сил – історії, природи, раси тощо. Безперечно, кожен знаходиться в межах деякого 

фатального кола, переступити через яке він не в змозі. Все ж в межах цього кола 

індивід має майже необмежені можливості. Аналогічна концептуальна теза стосується і 

суспільств: ми не можемо завадити поширенню тенденцій рівності, але від нас значною 

мірою залежить, до чого вони призведуть – до свободи чи рівності, варварства чи 

просвітництва, злиднів чи процвітання.  

Інтегральні складові демократії виокремив К. Поппер у праці «Відкрите 

суспільство та його вороги». Автор зазначив, що основною критеріальною ознакою, 

атрибутом «відкритості» суспільства є демократія, яка володіє потужним критичним 

потенціалом індивідуальної та суспільної свідомості. У такому суспільстві, з його точки 

зору, не лише ставляться терпляче, а й усіляко стимулюють інакодумство, 

інтелектуальну свободу як окремих індивідів, так і соціальних груп, спрямовану на 
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розв’язання соціальних проблем і динамічне реформування суспільства. Для 

К. Поппера надзвичайно важливою була строга ієрархія цінностей. Можливо, саме тому 

демократія мала шанс на позитивні оцінки. Отож, свобода має бути номером один, а 

лише потім – справедливість. У вільному суспільстві засобом критики і 

реформаторських перетворень з’являються непогані шанси для досягнення 

справедливості; натомість у суспільстві, закритому для критики, як правило, й мови не 

може бути про справедливість.  

Переконливою є гіпотеза, що «іронія демократії» полягає в тому, що саме еліти, а 

не маси, найбільшою мірою втілюють демократичні цінності сучасного суспільства; 

демос же здебільшого виявляється носієм авторитарних, екстремістських і загалом 

антидемократичних тенденцій: «Маси не надають переваги демократичним «правилам 

гри»; коли вони політично активовані, то практично завжди виходять за межі цих 

правил і вдаються до насилля» [8, с. 500]. З огляду на це з метою послідовної реалізації 

власних принципів і задля надійної стабілізації демократія має істотно обмежувати і 

знижувати рівень безпосередньої залученості громадян у процеси вироблення, 

прийняття і реалізації політичних рішень. Небезпека для такої реалізації чатує не 

стільки з боку окремих кланів, які акумулюють в своїх руках джерела і ресурси влади, 

скільки і насамперед з боку мас, котрі претендують на безроздільну монополію. Відтак 

другою «іронією демократії» є те, що саме маси, а не еліти є найбільшою небезпекою 

для демократичних перспектив сучасного суспільства. 

Історія державництва, особливо минулого століття, переконливо довела, що 

демократичні системи із гранично широким представництвом якраз і призводять до 

некерованості держави. Беручи до уваги цю особливість, влада повинна бути істотно 

незалежною від настроїв виборців, інакше вона виявиться неспроможною здійснювати 

відповідальну політику. Р. Даль влучно зауважив, що напружена конкуренція цілком 

об’єктивно змушує політичні еліти чутливо реагувати на потреби виборців. Втім, не 

менш об’єктивно це відкриває шлях для тотального популізму і охлократичної 

трансформації демократичної системи. Отож, необхідна не лише чутливість, а й деяке 

дистанціювання управлінської ланки від поточних вимог і тактичних інтересів мас, в 

іншому випадку результат може бути не лише не відповідним очікуваному, але й 

діаметрально протилежним.  

На противагу поширеному стереотипу фашистська чи комуністична диктатура, як 

правило, не є прямою узурпацією влади, а з’являється в результаті спротиву 

корумпованому режиму. Не варто робити розлогий історичний екскурс, аби 

переконатися в очевидному: тоталітарні рухи мали масовий характер і виникали 

внаслідок широких народних протестів. Безліч концепцій політичної психології, 

аналізуючи рушії тотальних трансформацій, висновують наявність готовності 

суспільства прийняти такий режим через стрімке зростання конфронтаційних настроїв. 

Неможливо уявити перемогу тоталітарного руху за умов суспільного добробуту і 

процвітання. Так, основою успіху тоталітаризму є не політична узурпація, а віра в його 

мету на початковій стадії, тобто в мету, задля якої такий рух і був ініційований. Адже 

маси вірили не стільки в Гітлера, Сталіна чи Мао Цзедуна, скільки в ідеї світлого 

майбутнього, в те, що вожді не лише хочуть, а й спроможні забезпечити настання 

такого майбутнього. І знову ж таки, існуючий стан суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку в кожній із країн не влаштовував активну більшість їхнього 

населення. 

Погоджуємося із Дж. Сарторі щодо того, що «визначаючи демократію лише як 

виборну поліархію, ми ігноруємо аспект ефективності функціонування системи, 

оскільки електоральна конкуренція забезпечує не якість результатів, а лише їх 

демократичний характер. Що ж стосується чеснот кінцевого продукту, то вони 
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залежать від якості, а не від чутливості лідерства» [9, с. 171]. Тому кожна революція 

має сенс лише в тому разі, якщо обрала своєю метою відновлення демократії, але не в 

евфеміністичному сенсі – як «правління народу» або «влада більшості», а тоді, коли 

соціальні інститути в особі всезагальних виборів і права народу змістити уряд 

реалізують суспільний контроль за діяльністю владних структур і здійснюють 

ненасильницькі реформи. 

Не варто виключати корелятивну залежність рівня життя у конкретній державі та 

перспектив демократичного ладу в ній. Чим вищий рівень ВВП на душу населення, тим 

більш реальною є вірогідність демократії. Зокрема, «з 1950 по 1999 роки тривалість 

існування демократії у країні зі середньодушовим доходом менше 1000 доларів 

складала приблизно 12 років. При доходах на душу населення 1000–2000 доларів 

демократичне правління мало шанс тривати 25 років. При доходах понад 6000 доларів 

демократію змінити практично неможливо. Незалежно від будь-яких інших факторів, 

жодного разу демократія не була демонтована в країні із середньорічним доходом 

вищим, ніж у Аргентини в 1976 р. (6055 доларів). Відтак, має рацію Сеймур Ліпсет, 

стверджуючи, що чим багатша країна, тим більше в неї шансів зберегти демократію» [5, 

с. 153]. Гіпотеза не є абсолютною аксіомою. Йдеться про країни-експортери сировини, 

фінансові можливості яких значно превалюють над суспільно-політичними 

трансформаційними перспективами в бік демократії. 

Дискусійним залишається ототожнення демократії та капіталізму. Як зазначає 

Олексій Якубін, «вільна економіка і капіталізм напрочуд добре почувають себе не за 

демократії, а за авторитарних способів керівництва, коли незначна меншість за 

допомогою наявних у неї силових та управлінських важелів може нав’язувати свої 

інтереси більшості населення. З іншого боку, відсутність дикого капіталістичного 

ринку у багатьох випадках не заважає, а сприяє розвитку демократії і свободи у 

найрізноманітніших формах: регулювання ринку, потужний державний сектор і 

«велика держава» сприяють вираженню інтересів більшості населення» [7, с. 2].  

Класичну теорію демократії можна аналізувати через призму теорії 

демократичного елітизму, що є поєднанням ідей класичної соціологічної науки початку 

століття з досягненнями ліберальної думки кінця XX ст. Головні акценти повинні бути 

зроблені на визначенні умов, згідно з якими еліти й субеліти можуть стати важливими 

факторами розвитку демократії й рівності. Міркування над соціальними функціями 

еліти отримали розвиток в ідеях поділу гілок влади. Так, Й. Шумпетер підкреслював 

важливість «недержавних еліт», не залучених до офіційних структур влади [6, с. 6]. 

Обравши політичних лідерів, маси гублять контроль над ними. Це можуть робити лише 

незалежні від них  автономні еліти. Й. Шумпетер серед неправлячих еліт виділяв 

університетську й академічну. У міру посилення їхньої автономності від державних 

структур, на його думку, буде зростати їхня роль у демократизації влади. Він виклав 

свої погляди у праці «Капіталізм, соціалізм і демократія». Політичну демократію він 

осмислює за аналогією з конкурентною боротьбою, що ґрунтується на інтересах 

економічного ринку, а політичний процес розглядає як процес ринковий, у якому 

виборці мають певний попит, а бюрократи і політики виступають з пропозицією. 

«Залишаючи за автономними елітами відповідальність за ухвалення політичних рішень, 

демократія сприймається ним як щось сумісне з бюрократичними, політичними та 

економічними інститутами» [1, с. 80].  

Дослідницька інтрига зберігається і щодо співвідношення демократії та 

бюрократії. Уведений у науковий обіг Ж. Гурне термін «бюрократія» спочатку 

тлумачився як система управління, за якої суспільні інтереси підпорядковуються 

інтересам чиновницької адміністрації. У наш час цей термін має такі смислові 

значення: «1) адміністративна система, створена на постійній основі відповідно до 
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певних традиційних професійних правил; 2) система правління, за якої вищі 

виконавські функції належать професійним адміністраторам, а не обраним 

представникам влади; 3) корпус державних професійних службовців, визначних 

окремою соціальною групою з певними інтересами і ціннісними орієнтаціями. Якщо 

раніше поняття «бюрократія» вживалося лише щодо урядових установ, то зараз його 

використовують щодо будь-якої великої організації, котра має розгалужений штат 

управлінців. Цей термін використовується і в зневажливому значенні – для 

акцентування характерних вад бюрократичного адміністрування: рутини, байдужості, 

інертності, тяганини, неефективності, марнославства, агресивності та інших негативних 

проявів, що асоціюються з неефективним адмініструванням» [1, с. 78]. Цілком 

природно, що бюрократія як правління бюро часто протиставляється репрезентативним 

системам правління. 

Одним із найвідоміших теоретиків феномену бюрократії є німецький соціолог 

М. Вебер. Він вважав, що вторгнення бюрократії у політичні справи є зловживання 

політичною владою. А чиновник не може мати якості, необхідні для політичного 

вождя-лідера [2, с. 39]. У праці «Господарство і суспільство» він характеризує 

проблематику бюрократії, ґрунтуючись на системному підході, особливо 

підкреслюючи, що «бюрократія є найбільш раціональною формою здійснення влади у 

правовій державі. Згідно з М. Вебером, бюрократична еліта замінила аристократичну 

тяганину. Волюнтаристська влада, заснована на примхах, емоціях і упередженості її 

носіїв, була замінена на правління експертів (професіоналів), покликаних ухвалювати 

оптимальні рішення. Інакше кажучи, ірраціональна адміністрація була замінена 

раціональною владою, а безпосередньо бюрократія почала персоніфікувати панування 

закону, а не людей» [1, с. 78–79].  

Політична теорія відзначається різними підходами до інтерпретації кореляцій між 

демократією та бюрократією, а також до пояснення причин посилення бюрократизму в 

суспільстві. Зокрема, «теоретики класичного елітизму (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс) 

вважали, що правління обмеженої еліти іншою частиною суспільства (масами) є 

неминучим. Зокрема, італійський вчений-соціолог Г. Моска у праці «Основи політичної 

науки» («Правлячий клас») показав, що більшість суспільних відносин є перш за все 

протистоянням класів – пануючої меншості (еліти) і підпорядкованої більшості 

(народу, маси). Суспільство поділяється на два класи – пануючий «політичний клас», 

що керує суспільством і тому керується привілеями, і клас, яким керують, 

неорганізовану більшість. Крім загальної ієрархії, в самому середовищі еліт 

«відбувається об’єднання людей в групи, в кожній з яких є лідери і рядові 

члени» [4, с. 97].  

На сучасному етапі існують три основні підходи до розуміння сутності демократії. 

Перший визначає її в категоріях джерел влади (волі народу), другий – її цілей 

(загального добра), а третій – процедур, котрі застосовуються під час правління. Згідно 

з підходом Й. Шумпетера, політичні системи відповідають нормам демократії тою 

мірою, якою представники обираються на основі рівних, чесних і періодичних виборів, 

під час яких кандидати вільно конкурують за голоси виборців і в яких має право брати 

участь все доросле населення. Така демократія набуває двох вимірів – боротьби та 

участі, які Р. Даль відрекомендував ключовими поняттями поліархії як «реалістичної 

демократії», що визначає ступінь демократичності політичних систем. Відповідно 

демократія передбачає контроль громадян над політикою, відповідальне правління, 

толерантність і відкритість у здійсненні політичних намірів, раціональний дискурс з 

приводу найважливіших суспільних проблем.  

Р. Даль у парадигмі плюралістичної теорії демократії відзначає, що суть її 

аргументів зводиться до таких положень: демократія плюралістична допускає існування 
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великої кількості організованих інтересів; організовані інтереси конкурують між собою 

у володінні політичною владою і впливом; конкуруючі інтереси взаємно контролюючі, 

тому обмежують владу; плюралістична конкуренція інтересів веде до суспільної 

рівноваги, найкращим чином враховує суспільні і групові інтереси при прийнятті 

політичних рішень. Свобода слова, друку, зборів і організацій є необхідними умовами 

повноцінного здійснення політичної конкуренції і виборчої кампанії, котра 

відбувається на принципах демократії.  

Згідно з критеріально-індикативною шкалою Р. Даля, системи є настільки 

недемократичними, наскільки вони не допускають опозицію до виборів або в яких така 

опозиція є обмеженою чи переслідується, опозиційні газети зазнають цензури і 

закриваються, відбувається маніпулювання голосами виборців та фальшування 

результатів виборів. Уряди, котрі виникають на основі виборів, можуть бути 

неефективними, корумпованими, безвідповідальними і контрольованими різними 

групами інтересів, не здатними до впровадження політики, необхідної для суспільного 

блага, однак якщо існують демократичні норми й процедури, то всі недоліки й похибки 

можуть бути оперативно відкоригованими. 

У наш час превалює концептуальний підхід Р. Даля, згідно з яким ідеалом 

представницької системи є не демократія, а поліархія – влада кількох груп, еліт та 

прошарків, котрі ефективно здійснюють представницькі функції. Симетричним 

відповідником цього типу політичного ідеалу є модель, відповідно до якої поліархія є 

правлінням меншості, права якій делегує народ через вибори. Так, сьогодні демократія 

як влада більшості здійснюється насамперед засобом представницьких інститутів. Як 

зазначають Д. Веймер та Е. Вайнінг, «суспільство підійшло б найближче до прямої 

демократії, якби мало право своєчасно відкликати виборних представників, 

відповідальних за ухвалення рішень. Тоді відповідальні за такі рішення виробляли б 

політику принаймні з урахуванням динаміки вподобань» [3, с. 186].  

У перспективі інститути представницької демократії необхідно замінити формами 

і моделями прямої демократії, котра забезпечить індивідуальну і безпосередню участь 

громадян у прийнятті загальносуспільних рішень. Інтегрально важливим є принцип 

відповідальності як запорука уникнення вседозволеності в умовах рівності та 

справедливості. Економічний успіх та рівень життя все ще залишаються важливими 

індикаторами стабільного суспільства та гарантією реалізації демократичних 

принципів, але з деякими пересторогами. Адже сьогодні вибір на користь демократії 

все більше набуває ознак вибору культурно-цивілізаційного, аксіологічного та 

етичного.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Варзарь П. Демократія і бюрократія: проблема сумісності / П. Варзарь // 

Політичний менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 75–83.  

2. Вебер М. Харизматическое господство / М. Вебер // Социс. – 1988. – № 5. – С. 26–

42. 

3. Веймер Д. Л. Аналіз політики: концепція і практика / Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінг. – 

К. : Основи, 2000. – 382 с.  

4. Моска Г. Правящий класс / Г. Моска ; [пер. с англ. Т. Н. Самсоновой] // 

Социологические исследования. – 1994. – № 12. – С. 97–117. 

5. Пшеворский А. Демократия и развитие: что мы знаем и чего не знаем / 

А. Пшеворский // Ойкумена: Альманах сравнительных исследований 

политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – 

Харьков, 2007. – Вып. 5. – 258 с.  



 26 

6. Танчер В. В. Неоелiтизм в контекстi демократичноi трансформацii / В. В. Танчер, 

О. Ю. Кучеренко // Соцiологiя : тeopiя, методи, маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 5–

16. 

7. Якубін О. Чому капіталізм і демократія – це різні речі [Електронний ресурс] / 

О. Якубін. – Режим доступу :  

pravda.com.ua/columns/2010/07/6/5200305/ 

8. Dye T. R. The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics / 

T. R. Dye, L. H. Zeigler. – Monterey : Duxbury Press, 1981. – 634 р. 

9. Sartori G. The Theory of Democracy Revisited / G. Sartori. – Shatham : Shatham House 

Rublishers, 1987. – 312 р. 

 

 

 

 

 

УДК 321.02 

Сандул В. А.  

 

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕТИКИ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті досліджується політична етика як важлива складова процесу 

професійної політичної діяльності. Визначено роль етичних принципів в умовах 

політичного плюралізму сучасного суспільства, яке потребує «етики плюралізму». 

Окрему увагу приділено етиці професійної політичної діяльності у демократичному 

суспільстві. 

Ключові слова: політична діяльність, політична етика, професійна політична 

діяльність, політичний процес, етика плюралізму, політична відповідальність. 

 

Сандул В. А. Роль политической этики в профессиональной политической 

деятельности. 

В статье исследована политическая этика как важная составляющая процесса 

профессиональной политической деятельности. Определена роль этических принципов 

в условиях политического плюрализма современного общества, которое нуждается в 

«этике плюрализма». Отдельное внимание уделяется этике профессиональной 

политической деятельности в демократическом обществе. 

Ключевые слова: политическая деятельность, политическая этика, 

профессиональная политическая деятельность, политический процесс, этика 

плюрализма, политическая ответственность. 

 

Sandul V. A. The role of political ethics in professional political activity. 

Professional political activity comes forward the important constituent of the democratic 

political regime, without it is impossible to present democratic institutes, hustings, political 

competition, effective management, and other like that. It is divided into activity of imperious 

actors and opposition political activity. Political ethics formulates the special (normative) 

approach to the analysis and evaluation of professional political activity. It is examined as the 

constituent of the combined moral consciousness, as the greatest rational display, as 

consciousness of moral, as moral («practical») philosophy or moral is examined as an 

«object» of ethics searches and constructions (that ethics is interpreted as «philosophy of 

moral», «theory of moral», «science about a moral»)» [8, p. 7]. 


