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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]. 
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The special weight of political ethics acquires in the process of determination of 

fundamental values of individual, group and society. In fact, exactly values influence on 

political cooperation of actors, relations between an individual and a group, social and 

political topology. It is worth to note that «political ethics is instrumental in the normative 

structure and functioning stability in society which is transformed. Public life is regulated by 

three types of norms: legal, social and psychological. Clearly, that political activity is 

regulated in the proper methods. Political ethics, as a theory of moral, has the purpose in the 

ground of model of deserving conduct in the sphere of political relations, and consequently 

comes forward the theoretical model of political moral» [7]. 

Political ethics includes ethics of professional political activity, which is examined in 

wide context of political culture, rationality, different scientific theories, ideological flows and 

religious doctrines. Indeed «the moral measuring is the substantial cut of political culture; it 

contains values, norms, persuasions, moral senses which enable the subjects of policy to 

cognize, to estimate the political field from positions of blessing and emotionally to react on 

political events, which, in a final result, predetermine their conduct» [3]. 

Political ethics is effective institution (in sense of establishment of norms and rules), the 

role of which consists in determination of rules and norms of policy and adjusting at their 

mediation of professional political activity. Political ethics, due to such its description as 

«impartiality», sends to the norms which were formed historically and fastened in traditions 

of social cooperation. Political ethics emphasizes equivalent attitude toward all political 

actors with a simultaneous account of their individual interests and social positions. 

Key words: political activity, political ethics, professional political activity, political 

process, ethics, pluralism, political responsibility. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями. У процесі демократизації суспільства набувають особливої актуальності 

дослідження, присвячені ролі політичної етики у професійній політичній діяльності. Це 

обумовлено становленням простору політичного плюралізму, впровадженням 

принципу розподілу влади, підвищенням відповідальності політичних акторів. 

Демократичний політичний процес потребує від політичних акторів ефективних 

рішень, спрямованих на суспільне благо. Такі рішення з’являються у процесі тривалих 

дебатів, що ґрунтуються на пошуку компромісів та передбачають формування спільної 

картини світу. Останнє в умовах політичного плюралізму неможливо уявити без 

толерантності та «етики плюралізму». Як зазначає А. Гусейнов, «плюралізм справляє… 

істотний вплив на моральні уявлення і реальну систему моральних відносин, він є 

викликом етичної теорії» [8, с. 5]. 

Політичні групи та громадські об’єднання у демократичному суспільстві 

потребують публічного визнання, а діяльність політичних акторів має бути ефективною 

та відповідальною. Варто погодитись із тим, що «дотримання представниками влади 

моральних принципів, етичних норм є шляхом до легітимації їхньої діяльності в очах 

суспільства» [3, с. 242]. 

У свою чергу процес пошуку загальносуспільного консенсусу базується на 

визначенні основних принципів політичної діяльності. Принагідно згадаймо питання 

А. Гусейнова: «Чи етика плюралістичного суспільства обов’язково передбачає 

плюралізм етики?» [8, с. 6]. 

У демократичних суспільствах утворено дієву модель вирішення конфліктів та 

протиріч, обумовлених політичним плюралізмом. Мова йде про дискурсивну етику. У 

сучасних пізнавальних умовах зберігає актуальність, теоретичну та практичну 

значимість думка К.-О. Аппеля, який вважав, що «…сьогодні в декого виникають 

сумніви в тому, що можливо, зважаючи на конфлікти нашого часу та притаманні їм 
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ідеологічні контроверзи, раціонально обґрунтувати щось на кшталт етики солідарної 

відповідальності» [1, с. 16]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Дослідження ролі етики у 

політичній діяльності почались з часів Давнього світу, зокрема у роботах Платон та 

Аристотеля, Цицерона та Полібія, Конфуція та Лао Цзи та ін. З позицій теологічної 

доктрини окреслену проблематику розглядали Августин Блаженний, Тома Аквінський, 

Марселій Падуанський та ін. 

У подальшому на різних етапах історичного розвитку роль політичної етики у 

процесі політичної діяльності досліджувалась у працях Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, 

Е. Дюркгейма, Ф. Ніцше, М. Вебера, Л. Штрауса та ін. Така величезна увага до ролі 

етики у політиці та політичній діяльності обумовлюється тим, що «політична етика 

визначає місце моралі в системі політичних відносин, аналізує її природу і внутрішню 

структуру. Що ж стосується політичної моралі, то вона відбиває своєрідний 

специфічний тип регуляції політичних відносин, спрямований на їх гуманізацію. 

Поняття політичної моралі фіксує норми поведінки, спілкування, відносин, які 

узгоджують взаємодію суб’єктів політичного життя, послаблюють протиріччя 

альтернативних цілепокладань, політичних партій, груп і громадських рухів… Система 

політичної етики еволюціонує від харизматичної до традиційної чи раціональної. В 

останньому випадку, залежно від типу суспільства (тоталітарне чи ліберально-

демократичне), вона набуває форми світського морально-етичного кодексу або 

ідеології (чи її складової)» [7]. 

В умовах демократичного політичного режиму та плюралізму соціальних груп і 

спільнот дослідження ролі політичної етики у процесі політичної діяльності 

здійснювали Г. Алмонд та С. Верба (у контексті теорії політичної культури та 

активності), К.-О. Апель, Ю. Габермас, О. Гьоффе (теорія дискурсивної етики), 

Г. Арендт та П. Рікер (етика влади), У. Бек, П. Бурд’є, Н. Луман, П. Штомпка (роль 

етики у різних соціальних полях, у тому числі у полі політики) та ін. 

У дослідженнях політичної етики необхідно враховувати деформації моралі в 

умовах тоталітаризму, панування однієї ідеології та монополії комуністичної партії. У 

цьому сенсі важко переоцінити аналіз радянського досвіду політичної діяльності та 

підпорядкування етики пануючій комуністичній ідеології у роботах А. Авторханова, 

А. Гусейнова, О. Зінов’єва, Ю. Шаповала та ін. 

На особливу увагу заслуговують ґрунтовні праці українських дослідників, які 

присвячені проблемі формування етичних норм в сучасних умовах. Мова йде про таких 

авторів, як В. Малахов, Т. Василевська, І. Кучеренко, О. Сорба, А. Рубан, С. Стадник 

та ін. 

Ролі політичної етики у процесі демократизації українського суспільства 

присвячено роботи Т. Аболіної, О. Білого, А. Єрмоленка, В. Котигоренка, А. Лоя, 

М. Михальченка, Л. Нагорної, Л. Ситніченко, В. Якушика тощо. 

Незважаючи на достатньо велику кількість досліджень політичної етики, окремого 

висвітлення потребують певні проблеми, зокрема визначення ролі політичної етики у 

професійній політичній діяльності.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – дослідити роль 

політичної етики у професійній політичній діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна політична діяльність є 

важливою складовою демократичного політичного режиму, без неї неможливо уявити 

демократичні інститути, виборчі кампанії, політичну конкуренцію, ефективне 

урядування тощо. Вона поділяється на діяльність владних акторів та опозиційну 

політичну діяльність. Політична етика формулює особливий (нормативний) підхід до 
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аналізу та оцінювання професійної політичної діяльності. Її вважають «складовою 

сукупної моральної свідомості, її найвищим раціональним проявом, тобто як 

самосвідомість моралі, як моральну («практичну») філософію, або мораль розглядають 

як «предмет»/«об’єкт» етичних пошуків та конструкцій (тобто етика трактується як 

«філософія моралі», «теорія моралі», «наука про мораль»)» [8, с. 7]. 

Особливої ваги політична етика набуває у процесі визначення фундаментальних 

цінностей індивіда, групи, суспільства у цілому. Адже саме цінності визначальним 

чином впливають на політичну взаємодію акторів, відносини між індивідом та групою, 

соціальну та політичну топологію. Варто погодитись із тим, що «політична етика своєю 

нормативною структурою та функціонуванням сприяє стабільності й порядку в соціумі, 

що трансформується. Суспільне життя регулюється трьома видами норм: правовими, 

соціальними та психологічними. Зрозуміло, що й політична діяльність регулюється у 

відповідний спосіб. Політична етика як теорія моралі вбачає свою мету в обґрунтуванні 

моделі гідної поведінки в сфері політичних відносин, а отже, виступає теоретичною 

моделлю політичної моралі» [7]. 

В історії політичної думки одним із перших відзначив міцний зв’язок між етикою 

та політичною діяльністю античний філософ Аристотель (на що вказує його відомий 

вислів, що «кожна спільнота переслідує певне благо»). Професійна політична 

діяльність була важливою частиною змагання за владу («агон») та мала базуватись на 

етичних принципах. Того з політиків, хто порушував ці принципи, чекали відповідні 

санкції (одна із найбільш м’яких – остракізм, тобто вигнання з полісу на певний час).  

Представники елітарної теорії політичної діяльності (від Платона та Конфуція до 

В. Парето, Г. Моски та ін.) вважали природним явищем виникнення політичних лідерів 

та виокремлення певних елітних груп, які здійснюють професійну політичну діяльність 

і беруть відповідальність за її результат та наслідки для суспільства. 

На наступних етапах політичного розвитку роль етики у процесі професійної 

політичної діяльності досліджувалась з позиції теорій груп, політичних партій, 

громадянського суспільства, публічного вибору, публічного адміністрування, 

політичного менеджменту.  

Варто погодитись із А. Гусейновим у тому, що, «…коли у людей існують різні 

думки щодо політичних, наукових чи інших проблем, коли з’являється напруженість у 

їхніх конкретних практичних взаєминах, то завжди є надія на їх подолання та 

збереження можливості співпраці. Але якщо вони сприймають свої розбіжності як 

протистояння з корінних моральних принципів, якщо одні вважають інших низькими, 

підлими, безсоромними – словом, морально негідними, то шлях до взаєморозуміння 

закривається. Зазвичай на подібне судження заперечують так: а якщо хтось і справді є 

морально негідним, підлим? Можливо і є, але нікому зі сторони не дано судити про це. 

Немає серед людей таких благородних, чесних, морально бездоганних, хто міг би, мав 

би право вершити моральний суд. А якби й були такі люди, то вони якраз і не стали б 

цього робити, бо моральна людина є людиною, яка усвідомлює свою 

негідність» [8, с. 9]. 

Тобто політична етика обов’язково включає етику професійної політичної 

діяльності, яка розглядається у широкому контексті політичної культури, 

раціональності, різних наукових теорій, ідеологічних течій та релігійних доктрин. 

Дійсно, «…моральний вимір є суттєвим зрізом політичної культури; він містить у собі 

цінності, норми, переконання, моральні почуття, які дають змогу суб’єктам політики 

пізнавати, оцінювати політичне поле з позицій блага та емоційно реагувати на 

політичні події, які, в остаточному підсумку, зумовлюють їх поведінку» [3]. 

Політична етика – це дієва інституція (у сенсі встановлення норм та правил), роль 

якої полягає у визначенні правил та норм політики та регулюванні за їх 
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посередництвом професійної політичної діяльності. Політична етика завдяки такій її 

характеристиці, як «безсторонність», відсилає до норм, які сформувались історично та 

були закріплені у традиціях соціальної взаємодії. Саме тому вона виступає ґрунтом, на 

якому може досягатись згода між політичними акторами, які є прихильниками різних 

ідеологій, посідають кардинально відмінні позиції у соціальному та політичному 

просторі і навіть виступають сторонами політичного конфлікту. Політична етика 

робить наголос на рівнозначному ставленні до усіх політичних акторів з одночасним 

урахуванням їхніх індивідуальних інтересів та соціальних позицій. 

У цьому сенсі політична етика стає «безстороннім» інститутом демократичного 

суспільства, що регулює професійну політичну діяльність та допомагає вирішувати 

політичні конфлікти. «Безсторонність може набувати найрізноманітніших форм… 

Оскільки особисті мотиви й справедливість можуть заходити у конфлікт, теорія етики 

має що сказати з приводу того, як розв’язувати подібні конфлікти. Вона може 

розв’язати його, проголосивши цілковиту перемогу безсторонності, але це лише один із 

можливих варіантів» [6, с. 368]. 

У процесі політичної діяльності актори публічно презентують власне розуміння не 

лише політичної ситуації, певного інтересу, а й свої інтерпретації етичних принципів. У 

них різне уявлення про добро і зло у політиці, якою має бути повага та довіра, межі 

дозволеного у суспільстві і т. п. У професійній політичній діяльності відбиваються не 

лише політичні інтереси, а і цінності та етичні принципи. 

При цьому принципи політичної етики об’єднують індивідів, а конфлікти, 

навпаки, стають на заваді формуванню простору публічного діалогу. Політична етика 

стає фундаментом уявлень про справедливе суспільство, а її дискурс охоплює багато 

питань, пов’язаних із професійною політичною діяльністю (від теорії природних прав 

до теорії публічного вибору). До речі, саме здійснення вибору на користь однієї із 

альтернатив та прийняття рішення стає тим моментом професійної політичної 

діяльності, який найбільше потребує звернення до політичної етики.  

Крізь призму того чи іншого вибору можна побачити особливості професійної 

діяльності того чи іншого політика, спільну «картину світу», характерну для усього 

політичного простору. Хибний вибір політичних акторів може бути обумовлений 

дефіцитом інформації та часу, а також приватним інтересом, який переважає над 

загальносуспільним, корупцією (підкупом) та пристрастями. Не можна недооцінювати 

роль політичної етики у здійсненні політичного вибору.  

Варто погодитись із тим, що «політичний вибір, під впливом процесів медіатизації 

та глобалізації, демократизації та раціоналізації створює умови й формує нові 

альтернативи, а отже – продукує нові політичні ситуації пострадянського періоду: від 

«медіа-шоу» та театралізації політики з розігруванням смислу або владної цензури та 

пропаганди до спроб комунікативної дії, спрямованої на досягнення компромісу та 

порозуміння за допомогою раціональних дебатів, що ґрунтуються на етиці» [9]. 

Політична етика формується у результаті структуризації на рівні індивідів 

(індивідуальні чесноти), груповому (етика різних професійних політичних груп) та 

загальносуспільному рівні. Щодо етики професійної політичної діяльності, то вона 

включає такі складові, як партійна етика, етика публічного адміністрування (державної 

служби), етика політичної журналістики, парламентська етика та ін. 

Принагідно можна навести думку П. Бурд’є про те, що «у моралі є якісь шанси 

долучитися до політики тільки в тому випадку, якщо будуть працювати над створенням 

інституціональних засобів для політики моралі» [2, с. 328]. 

Роль етики у процесі професійної політичної діяльності зростає у час 

демократизації. По-перше, це обумовлено політичними, соціальними та економічними 

трансформаціями українського суспільства. У періоди соціальних змін етика утворює 
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простір стабільності для громадян, впевненості у демократичних цінностях, нормах та 

ідеалах сучасного суспільства у цілому та професійної політичної діяльності зокрема. 

По-друге, відбувається суттєве розширення кола активних учасників політики, тобто 

тих, хто займається професійною політичною діяльністю. Мова йде про появу 

багатопартійної політичної системи, груп інтересів, публічного простору політичної 

боротьби (яка загострюється у період виборів), публічного адміністрування, політичних 

технологій, політичної рекламістики та ін. 

Роль етики у процесі професійної діяльності полягає в утворенні умов для появи 

простору довіри між основними політичними акторами. 

Варто погодитись із тим, що «у сучасному політологічному дискурсі проблема 

довіри стає однією з найактуальніших, позаяк різкі та несподівані соціально-політичні 

зміни підривають довіру індивідів як до державних інститутів, так і один до одного, що 

виключає можливість формування соціального діалогу в суспільстві і, відповідно, несе 

деструктивний вплив як на функціонування окремих сфер суспільного життя, так і 

всього соціуму взагалі. Довіра є невід’ємною складовою комунікації, соціальних 

відносин на всіх рівнях організації суспільства. Дефіцит довіри порушує основи 

соціальних відносин, що негативно позначається на різних аспектах функціонування 

суспільства» [5, с. 239]. 

В умовах політичного плюралізму професійна політична діяльність 

характеризується змагальністю, що потребує відповідного нормативного та правового 

регулювання. Конкуренція політичних акторів за реалізацію приватних та групових 

інтересів повинна відбуватись у визначених за допомогою політичної етики 

процедурних умовах, які у свою чергу стають основою загальних правил політичної 

діяльності.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. Таким чином, професійна політична діяльність у демократичному суспільстві 

характеризується конкурентною боротьбою, що спричиняє політичні конфлікти, 

протистояння та кризи. Політична етика виконує важливу роль у пом’якшенні 

конфліктів, створюючи умови та можливості для пошуку компромісу у процесі 

політичного діалогу. Політична діяльність в Україні відбувається у період 

трансформацій, коли інституціоналізація (тобто утворення специфічних норм та 

правил) політичної етики створює фундаментальні умови для відносин довіри між 

політичними акторами.  
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РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КРАУДФАНДИНГ І КРАУДСОРСИНГ: 

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА НОВИХ ФОРМАТІВ  

ПРОТЕСТНИХ АКЦІЙ 

 
Аналізуються краудфандинг і краудсорсинг, які розширили застосування від 

бізнесу до громадсько-політичної сфери. Аргументовано, що революційна (протестна) 

сфера може бути водночас і об’єктом краудсорсингу (колективної народної 

ініціативи), і краудфандингу (народного фінансування). Підкреслено, що ці новітні 

механізми інтегрування інтелектуальних і матеріальних складових успішності 

громадських акцій цілком відповідні до реалізації завдань протестних антирежимних 

рухів. Визначено етапи еволюції краудфандингу та краудсорсингу для підтримки 

проведення протестних акцій в Україні.  

Ключові слова: краудфандинг, краудсорсинг, Революція Гідності. 

 

Голка В. Е. Революционный (протестный) краудфандинг и краудсорсинг: анализ 

источников финансирования и новых форматов протестных акций. 

Анализируются краудфандинг и краудсорсинг, которые расширили применение от 

бизнеса к общественно-политической сфере. Аргументировано, что революционная 

(протестная) сфера может быть одновременно и объектом краудсорсинга 

(коллективной народной инициативы), и краудфандинга (народного финансирования). 

Подчеркнуто, что эти новые механизмы интеграции интеллектуальных и 

материальных составляющих успешности общественных акций вполне 

соответствуют реализации задач протестных антирежимных движений. 

Определены этапы эволюции краудфандинга и краудсорсинга для поддержки 

проведения протестных акций в Украине. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудсорсинг, Революция Достоинства. 

 

Golka V. Y. Revolutionary (protest) crowdfunding and crowdsourcing: analysis of 

funding sources and new formats of protest actions. 

Crowdfunding and crowdsourcing, which have expanded their area from business to 

socio-political sphere, are analyzed. It is argued that the revolutionary (protest) sphere can 

be both the object of crowdsourcing (collective public initiative) and crowdfunding (public 

funding). It is emphasized that these new mechanisms integrating the intellectual and material 
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