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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема морального виміру політики 

цікавить дослідників вже багато століть, не втрачаючи своєї актуальності. 

Основною причиною такої зацікавленості є те, що людям притаманно 

оцінювати вчинки з точки зору моралі. Не є винятком і політика. Якщо до ХХ 

століття аналіз морального виміру політики стосувався переважно діяльності 

правителів, то сучасна епоха, характеризуючись політизацією масової 

свідомості та плюралізацією моральних орієнтирів, диктує нові умови, в яких 

на рівні з правлячими елітами досліджуються широкі маси населення, 

насамперед, виборці. Тож після укорінення демократичної ідеї загального 

виборчого права саме на громадян покладена відповідальність за обрання влади 

і навіть її контроль. Розширення політичних прав громадян мало б гарантувати 

те, що межа легітимного використання насильства не буде перейдена. Проте 

існування прикладів, коли залученість мас до політики не завадила, а іноді й 

сприяла встановленню тоталітарних і авторитарних режимів, змушує 

сумніватися в абсолютній дієвості таких гарантій. Практична неможливість 

знайти єдино правильне тлумачення морального виміру політики й вирішити 

моральну дилему в політиці породжує безліч дискусій і різноманітність 

позицій.  

Незважаючи на спроби звільнити політику від моральних максим, саме 

події ХХ століття ще раз продемонстрували безглуздість цих намірів і показали 

жахливі наслідки відповідних процесів. Однак реальне здійснення політики 

доводить неможливість використання критеріїв абсолютної моралі до 

політичної сфери, що актуалізувало пошук компромісу. Ряд теоретиків почали 

займатися розробкою етичних принципів, які могли б застосовуватися саме до 

політики. Проте досі немає єдино прийнятого підходу до тлумачення 

морального виміру політики, тому тільки різнобічний аналіз існуючих 

концепцій може наблизити до зняття суперечностей між політичними метою та 

засобами її реалізації. 

Тож дослідження морального виміру політики має важливе теоретичне 

значення для політичної науки в цілому. Адже виклики, з якими людство 

зіткнулося в ХХ столітті, зокрема, масовізація суспільства та встановлення 

тоталітарних політичних режимів, значно вплинули на сучасні політичні 

системи в світі. Тому ігнорування політичною наукою ціннісного виміру цих 

процесів можуть призвести до непередбачуваних наслідків у майбутньому і 

навіть до відродження тоталітаризму.  

У вітчизняній науковій літературі дослідження морального виміру 

політики носить фрагментарний характер, а значна частина теоретичного 

доробку мислителів ХХ століття залишається поза увагою науковців. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі політології Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної наукової програми  

«Модернізація  суспільного  розвитку  України  в  умовах  світових  процесів  

глобалізації»  та  теми  науково-дослідницького  проекту  філософського  
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факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  

«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі  

міжнародних освітньо-наукових стандартів» (16БФ041-01). 

Метою роботи є розкриття змісту основних підходів до дослідження 

морального виміру політики в зарубіжних концепціях ХХ століття. 

Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання таких 

завдань:  

- розглянути існуючі підходи до тлумачення морального виміру політики 

та особливості морального виміру політики в ХХ столітті; 

- уточнити зміст поняття «моральний вимір політики»; 

- систематизувати підходи до тлумачення морального виміру політики та 

обґрунтувати доцільність класифікації на три основні підходи: етизацію 

політики, деетизацію політики та компромісний підходи; 

- охарактеризувати інтерпретацію етизації політики як способу 

розв’язання моральної дилеми в політиці на основі концепцій Лео Штрауса та 

Ісайї Берліна; 

- виявити специфіку деетизації політики як засобу вирішення 

суперечностей між політикою і мораллю на прикладі концепцій Ханни Арендт і 

Майкла Оукшотта; 

- розкрити особливості компромісного підходу до тлумачення морального 

виміру політики в концепціях Макса Вебера і Джона Ролза. 

Об’єктом дослідження є моральний вимір політики. 

Предметом дослідження є моральний вимір політики в зарубіжних 

концепціях ХХ століття. 

Методи дослідження. За допомогою системного та структурно-

функціонального методів були проаналізовані політична система та система 

моральних цінностей як цілісні об’єкти дослідження, були виокремлені спільні 

та відмінні їх риси, з’ясовано місце та роль в суспільному житті, що допомогло 

виявити зв’язки між цими двома системами.  Порівняльний метод дослідження 

був використаний при розкритті спільних та відмінних рис політичних 

концепцій ХХ століття, в яких розкривається моральний вимір політики. Крім 

того, за допомогою цього методу дослідження було виявлено, що, навіть в 

рамках одного концептуального підходу, позиції мислителів можуть суттєво 

різнитися. Використання історичного методу допомогло проаналізувати 

розвиток поглядів щодо співвідношення політики та моралі й виявити 

особливості тлумачення морального виміру політики саме в ХХ ст.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній 

політичній науці розкрито проблему морального виміру політики в зарубіжних 

концепціях ХХ століття. 

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних положеннях: 

- уперше у вітчизняній політичній науці розкрито особливості морального 

виміру політики у ХХ столітті. Зазначено, що погляди теоретиків політики 

цього періоду розвивалися на тлі двох світових воєн і цивілізаційної кризи, що 
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призвели до трансформації ціннісних орієнтацій. Серед особливостей 

морального виміру політики ХХ століття, що вплинули на формування 

відповідних концепцій, виокремлено вплив загального виборчого права та 

появу на політичній арені людини-маси і масових суспільств, а також 

виникнення тоталітаризму;  

- запропоновано авторське визначення поняття моральний вимір політики 

як співвідношення політики та моралі з урахуванням їх конфліктності через 

специфічну природу політики, яка суперечить традиційним нормам моралі, 

наслідком чого є наявність моральних дилем в політиці й пошук розв’язання 

моральних дилем в політиці з метою гармонізації взаємодії політики та моралі; 

- на новому науковому рівні обґрунтовано доцільність класифікації 

підходів до тлумачення морального виміру політики на етизацію політики 

(ціннісний підхід), деетизацію політики (ціннісно-нейтральний підхід) та 

компромісний підхід. Базуючись на розкритті особливостей перелічених 

підходів, доведено, що кожен з них є внутрішньо неоднорідним та 

багатовимірним, адже охоплює умовно різні, подекуди протилежні й часом 

парадоксальним чином поєднані в одному підході концепції. Поряд з двома 

традиційними підходами, започаткованими ще Арістотелем та Нікколо 

Мак’явеллі, виокремлено компромісний підхід як найбільш перспективний 

напрям дослідження морального виміру політики, що актуалізувався в ХХ 

столітті та не втрачає своєї теоретичної цінності донині; 

- поглиблено розуміння етизації політики як засобу вирішення 

суперечностей між політикою і мораллю на основі концепцій Лео Штрауса та 

Ісайї Берліна, які, аналізуючи ціннісний вимір політики, підкреслювали її 

залежність від норм моралі; 

- уперше виявлено специфіку деетизації політики (або ціннісно-

нейтрального підходу до співвідношення політики та моралі) на прикладі 

концепцій Ханни Арендт і Майкла Оукшотта, які наголошували на тому, що 

природа політики та моралі є настільки різною, що штучне їх поєднання може 

призвести до встановлення недемократичних політичних режимів; 

- уточнено особливості компромісного підходу до морального виміру 

політики в концепціях Макса Вебера та Джона Ролза, які враховували 

специфіку політики – конфліктність, перманентну боротьбу за владу і 

можливість застосування легітимного насильства, та водночас наголошували на 

необхідності  регулювання політики нормами моралі, які слугують певними 

рамками для обмеження конфліктогенних чинників політичного процесу. 

Практичне значення результатів дослідження визначається його 

актуальністю та новизною. Основні положення дисертаційної роботи 

поглиблюють знання про моральний вимір політики в зарубіжних концепціях 

ХХ століття. Сформовані у дисертаційному дослідженні теоретико-

методологічні аспекти можуть використовуватися для розробки лекційних 

курсів та спецкурсів для студентів-політологів, а також при написанні 

навчальних посібників з політології.  
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 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015» (м. Київ, 

2015 р.), Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2016» (м. Київ, 2016 р.), Міжнародна наукова конференція  «Дні 

науки філософського факультету – 2017» (м. Київ, 2017 р.). Крім того, 

положення дисертаційного дослідження обговорювалися на міжнародній 

конференції «Суспільні науки: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 2016), 

міжнародній практичній конференції: «Зимові наукові читання» (м. Київ, 2016) 

та на VІІ Національному конвенті МАСПН (Україна) (Одеса, 2017). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 11 

публікаціях, зокрема в 5 наукових статтях, які опубліковані у вітчизняних 

фахових виданнях з політичних наук, з яких 2 статті − у фахових виданнях, що 

внесені до міжнародних наукометричних баз та 6 тезах доповідей на наукових 

конференціях. 

Cтруктура та обсяг дисертації визначена її змістом, метою та 

поставленими завданнями. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

201 сторінку, список використаних джерел налічує 207 найменувань на 23 

сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У  “Вступі”  обґрунтовується  актуальність  теми  дослідження,  

зазначається  її  зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

визначаються мета, завдання,  об’єкт,  предмет  та  основні  методи  

дослідження,  формулюються  положення  його  наукової  новизни,  

характеризуються  практичне  значення,  апробація  одержаних  результатів і 

структура дисертації. 

В межах першого розділу – «Теоретичні засади дослідження 

морального виміру політики» викладено концептуальні засади дослідження, 

систематизовано категоріально-понятійний апарат з досліджуваної 

проблематики, зокрема, наведено авторські визначення ключових понять 

дисертації. Крім того, узагальнено підходи до тлумачення морального виміру 

політики та проаналізовано теорії, які стали витоками для концептуального 

оформлення трьох основних підходів до тлумачення морального виміру 

політики: етизації політики, деетизації політики та компромісного підходу. 

Також у цьому розділі здійснено аналіз наукової літератури, яка стала  основою  

дослідження та з’ясований  стан  наукової  розробленості порушеної  проблеми.  

Оскільки і політика, і мораль – є об’єктивно необхідними регуляторами 

суспільного життя, вони мають підставу претендувати на захист загального 

блага та соціальної справедливості. Проте якщо політика – це регулятор 

гармонізації публічного простору, то мораль – індивідуального, який є 
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необхідним для створення публічності в цілому. Політика та мораль мають ряд 

спільних рис: вони є одними з найбільш ранніх регуляторів суспільного життя, 

обидві сфери є всеохоплюючими, характеризуються інклюзивністю й 

виконують функцію соціалізації. Але є і ряд відмінностей, серед яких варто 

відзначити персоніфікованість моралі й колективний характер політики; 

можливість легітимного застосування насильства, що передбачає політична 

сфера суспільного життя та яка суперечить принципам моралі; абсолютність й 

ідеалістичність моральних норм, в той час як політика потребує реальних дій, 

які оцінюються з точки зору ефективності. Всі ці суперечності передбачають 

існування морального виміру політики.  

Моральний вимір політики визначається як співвідношення політики та 

моралі з урахуванням їх конфліктності через специфічну природу політики, яка 

суперечить традиційним нормам моралі, наслідком чого є наявність моральних 

дилем в політиці та пошук розв’язання моральних дилем в політиці з метою 

гармонізації взаємодії політики та моралі. Тож, взявши за основу дане 

визначення,  варто розшифрувати, в чому саме полягає «специфічна природа 

політики» та що означають «традиційні норми моралі». Під специфічною 

природою політики маються на увазі ті її характеристики й особливості, які 

вступають у суперечність з нормами моралі. До таких можна віднести 

парадоксальність політики, її конфліктогенність, що пов’язана з ситуацією 

перманентної боротьби за владу, легітимізоване використання насильницьких 

засобів. Традиційними моральними нормами є ті, що склалися на основі 

духовних і культурних цінностей, що характерні для конкретного суспільства. 

Дослідженням морального виміру політики займалися провідні західні 

теоретики політики. Теоретичною основою дисертаційного дослідження є праці 

Л. Штрауса,  І. Берліна, Х. Арендт, М. Оукшотта, М. Вебера та Дж. Ролза. 

Вагомий внесок у осмислення морального виміру політики зробили російські 

етики – Р. Апресян, А. Гусейнов, Б. Капустін, С. Нижников, А. Прокоф’єв. 

Важливий вплив на досліджену проблематику справили й роботи київського 

гуртка етиків, зокрема – В. Малахова та А. Єрмоленка. Крім того, серед 

вітчизняних науковців деякі аспекти морального виміру політики вивчали         

Г. Гребенник, Л. Нагорна, Ф. Семенченко, О. Сорба, Ю. Шайгородський.  

 Отже, моральний вимір політики постає сферою існування моральних 

дилем. Тому для всебічного розкриття теми не менш важливим є з’ясування 

змісту поняття поняттям «моральна дилема в політиці». Серед сучасних 

науковців, що займаються теоретичним осмисленням моральних дилем в 

політиці, варто згадати таких авторів, як А. Макінтайр, К. Говенс, Д. Пехар,   

Дж. Періш, Р. Б. Маркус, Е. Оквендо, Б. Вільямс. Спираючись на їхні 

дослідження, моральну дилему в політиці можна визначити як ситуацію вибору 

між двома (або більше) альтернативами, в якій актори сповідують різні цінності 

й принципи і мають протилежні цілі та не мають при цьому змоги обрати всі 

варіанти. В політиці цей вибір часто зводиться до вибору засобів, які могли б 

бути виправдані з точки зору моралі.  

Тож моральний вимір політики по-різному тлумачиться в межах різних 
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інтелектуальних традицій. Прийнято виокремлювати два історично сформовані 

підходи до тлумачення морального виміру політики: арістотелівський і 

мак’явеллівський. Арістотель (як і Сократ, Платон) розглядали політику та 

мораль як гармонійну єдність, яка веде до досягнення суспільного блага. 

Відповідно, прибічники етизації політики тлумачили політичну сферу в межах 

морального універсуму, вважаючи, що її легітимність багато в чому тримається 

саме на моральних аргументах.  Н. Мак’явеллі, навпаки, протиставив політику 

та мораль, відділивши мораль правителя від моралі звичайних людей. А 

послідовники ціннісно-нейтрального підходу до тлумачення морального виміру 

політики вважали, що політику неможливо описати категоріями етики. Тож, на 

їхню думку, моральну дилему в політиці неможливо розв’язати.  Обидва ці 

підходи мали як своїх теоретичних послідовників, так і практичних втілювачів. 

Проте вони так і не змогли вирішити суперечності співвідношення політики й 

моралі, що сприяло появі найбільш актуального нині – компромісного підходу, 

який пропонує зважати на специфіку моральних аргументів у політиці. Отже, 

саме пошук компромісу між політикою і мораллю дає надію на розробку 

ефективної моделі їх співвідношення й наближає до гармонізації морального 

виміру політики та розв’язання моральної дилеми в політиці. 

У другому розділі – «Етизація політики в концепціях Лео Штрауса та 

Ісайї Берліна» проаналізовано позицію прибічників етизації політики, які 

наголошували на тому, що моральний вимір політики може бути гармонійним, 

а моральну дилему в політиці можливо розв’язати. Шлях її вирішення вони 

вбачали у фактичному превалюванні етичних максим над політичними цілями. 

На їхню думку, людська природа характеризується тим, що людина водночас є 

істотою соціальною і політичною, а також тим, що їй притаманно виносити 

оціночні судження.  Ці умовиводи завжди ґрунтуються на зіставленні добра та 

зла, зокрема й відносно політики. Тож реальна політика мусить бути 

зорієнтована на уявлення про ідеальний політичний устрій і загальне благо. 

Лео Штраус, вважаючи, що боротьба між добром і злом – вічна, 

підкреслював універсальність моральних норм. Класична політична філософія, 

на його думку, ставила ряд питань, відповіді на які мали покращити життя 

людей: наприклад, питання про найкращу форму правління, про 

справедливість, про благо. До того ж відповіді на всі ці проблемні питання вже 

давно знайдені тими самими класиками. Тому завдання сучасників – не 

ігнорувати їх, а, навпаки, детально вивчати й намагатися втілити в життя. 

Незважаючи на те, що сучасна наука відкидає ціннісні судження як 

необ’єктивні й непотрібні, ми маємо повернутися до вивчення цінностей. Бо ж 

нехтування цією порадою може спровокувати появу тираній. Отже, безумовним 

є те, що політику неможливо розглядати незалежно від етичних максим. 

Найкращим політичним режимом мислитель вважав аристократію, як ідеальну 

форму правління, та змішаний режим, який можна реалізувати в реальному 

житті. Основна умова побудови гармонійного суспільства –  підготовка владної 

верхівки, яка забезпечить ефективне управління. Саме цього не вистачає 

правителям-демократам, які підміняють загальнолюдські чесноти пріоритетом 
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свободи.  Найгіршою формою правління є тиранія, адже вона є втіленням зла. 

Для того, щоб запобігти становленню тираній, в першу чергу варто зрозуміти її 

ціннісну природу, тобто розглядати політику через призму моралі.  

Ще один прибічник етизації політики – Ісайя Берлін, також виступав 

проти штучного розділення політики та моралі. Він розробив концепцію 

плюралізму цінностей, в основу якої заклав тезу про те, що в суспільстві існує 

величезна кількість суперечливих і неспівмірних цінностей. Кожна людина 

приречена  робити вибір серед цього розмаїття, адже переважна більшість 

цінностей є конфліктними, й, обираючи щось одне, неодмінно жертвуєш 

іншими. Цей вибір можна прирівняти до вибору між добром і злом. Кожна 

цінність претендує на універсальність, що породжує ще більше конфліктів. 

Саме в повсякденній необхідності робити вибір між цінностями й нести за 

нього відповідальність втілюється аксіологічний вимір політичного життя. 

Розуміння важливості й невідворотності цього процесу максимально 

раціоналізує вибір, пом’якшуючи його складність і драматичність. Принципово 

важливим є і здатність людей адекватно ставитися й розуміти вибір інших, 

незважаючи на відмінності. Це свідчить про розвиненість суспільства, його 

здатність до діалогу. Водночас можна виокремити ряд цінностей, які є 

характерними майже для всіх суспільств: любов, дружба, патріотизм, 

справедливість. Моральна зрілість людини наступає тоді, коли вона може 

свідомо обирати цінності, усвідомлюючи їх неабсолютність.  

Третій розділ дисертаційної роботи – «Деетизація політики в 

концепціях Ханни Арендт і Майкла Оукшотта» присвячено аналізу 

концепцій мислителів, які наголошували на неспівставності політики та моралі. 

На відміну від двох інших підходів – етизації політики та компромісного 

підходу, деетизація політики виключає можливість гармонійного співіснування 

політики та моралі за умови їх тісного взаємозв’язку.  

Ханна Арендт, осмислюючи моральний вимір політики, наголошувала на 

протиставленні публічного й приватного. Політика є публічною, адже в її 

природі закладена конкурентність і бажання бути кращим, ніж опонент. Саме 

тому політика окреслює поле для розвитку та дає людині змогу 

продемонструвати свою індивідуальність й унікальність. На противагу цьому, 

моральні максими не терплять публічності та стають руйнівними при винесенні 

назагал. Це стосується як добра, так і зла, яке в публічній сфері починає 

загрожувати спільному життю людей в цілому. Добро в контексті 

християнської моралі перестає бути добром не лише коли його демонструють 

іншим, а й тоді, коли сама людина рефлексує над тим, що вона робить добру 

справу. І хоча суспільна значимість власне дії від цього не зміниться, 

моральним добром вона вже не буде. Також Х. Арендт велику увагу приділяє 

поняттю «абсолютної моралі» та розглядає можливість її взаємодії з реальної 

політикою. Абсолютна мораль не є уніфікованим явищем. Її можна розглянути 

як дихотомію абсолютної моралі любові й абсолютної моралі совісті. Обидві 

іпостасі абсолютної моралі не можуть бути застосовані до політичних реалій. 

Абсолютна мораль любові пов’язана з почуттям емпатії, що зі свого боку 
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загрожує раціональності. До того ж абсолютна мораль любові передбачає 

заангажованість й ідеологічність, що за певних умов стає прямим шляхом 

народження авторитарної свідомості та становлення недемократичних 

політичних режимів. Водночас абсолютна мораль совісті виявляється зовсім 

безсилою перед можливими загрозами, бо ідеалізує відмову від участі в 

політиці задля збереження чистого сумління. Х. Арендт одна з перших 

проаналізувала явище тоталітаризму, визначивши його як всеохоплюючу 

систему терору що здійснюється шляхом масових репресій і спрямована на 

знищення людської природи й уніфікацію індивідів. На її думку, тоталітаризм 

деформує моральну свідомість людей та провокує підміну ціннісних критеріїв,  

розмивання меж між добром і злом. Цей процес породжує феномен  

«банального зла», що, на відміну від радикального зла, характеризується 

поверховістю, неусвідомленістю та відсутністю мотивів. 

Майкл Оукшотт також підкреслював неможливоість застосування 

принципів абсолютної моралі до політичної сфери суспільного життя. Мораль, 

на його думку, не є однорідним і універсальним явищем, вона аналізується 

через призму способів становлення людини в суспільстві, соціалізацію. 

Відповідно, мораль може бути заснована на звичці та на рефлексії. 

Домінування першої форми – є гарантією стабільності суспільства й моральних 

ідеалів. Проте в західному світі прийнято вважати мораль, засновану на звичці, 

примітивною формою, тому популяризується рефлексивна  мораль. Такий стан 

речей призводить до постійних криз звичаєвості, які породжують авторитарні й 

тоталітарні ідеології. ХХ століття М. Оукшотт вважав епохою розквіту 

«антиіндивідуалізму» та масовізації суспільства. Результатом цього стало те, 

що однією з основних функцій політики замість представництва інтересів 

різноманітних груп стало намагання сподобатися якомога більшій кількості 

людей, тобто популізм. Основними цінностями для мислителя є множинність 

точок зору та можливість обирати. Проте абсолютні моральні цінності, на його 

думку, є несумісними з політикою і не можуть бути універсальним критерієм 

оцінювання вчинків у політиці. Відповідно, й держава не повинна брати на себе 

виховну функцію, адже тоді виникає небезпека стандартизації моральних норм, 

а, отже, і людської поведінки, що є ознакою недемократичних режимів. 

У четвертому розділі дисертації – «Компромісний підхід до тлумачення 

морального виміру політики в концепціях Макса Вебера й Джона Ролза» 
поряд з традиційними поглядами на тлумачення морального виміру політики, 

розглянуто актуалізований у ХХ столітті компромісний підхід, метою якого є 

пошук «золотої середини» між етизацією та деетизацією політики. Таке 

тлумачення проблеми сприяє розумінню специфіки політичної сфери й 

необхідності державі, як головному інституту політичної системи, мати право на 

легітимне насильство. Проте з політичної сфери не виключаються й етичні 

максими та моральні принципи, якими мають керуватися політики у своїй 

діяльності. Отже, компромісний підхід до співвідношення політики та моралі, на 

відміну від етизації та деетизації політики, враховує специфічну природу 

політичної діяльності й пропонує розробити таку частину професійної етики як 
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політична етика. Прихильники компромісного підходу наголошували на тому, 

що максими абсолютної моралі можуть виступати лише як ідеал, до якого варто 

прагнути, проте в реальній політичній діяльності вони не можуть бути втілені. 

Однак це не означає, що мораль потрібно повністю виключити з політики, просто 

вона повинна відповідати запитам саме цієї конкретної сфери.  

Макс Вебер наголошував на тому, що поняття політики є надзвичайно 

широким, проте його можна звузити й тлумачити як управління державами. А 

державу можна визначити через притаманне їй право на застосування 

насильства. Звісно, насильство не є єдиною функцією держави, проте її 

специфікація базується саме на можливості його вчинення. Саме тому дослідник 

вважав, що абсолютна етика – непридатна для політичної діяльності, а принципи, 

що вона пропагує – нездійсненні для політика, який мусить перейматися 

отриманням і утриманням влади, зокрема за допомогою насильства. Водночас, 

усвідомлюючи необхідність розв’язання етичних парадоксів, якими сповнена 

політика, М.Вебер приходить до висновку, що лише розділивши етику на «етику 

переконання» й «етику відповідальності», як певні ідеально-типові конструкти, 

можна аналізувати політичну діяльність. Прихильники етики переконання в 

першу чергу відповідають безпосередньо за свої дії, а послідовники етики 

відповідальності – за їх результат. Етика відповідальності передбачає можливість 

використання насильства, коли воно може зупинити ще більше насильство. При 

цьому етика переконання й етика відповідальності, будучи опозиційними 

категоріями, пов’язані між собою і нероздільні. Й саме та людина, яка 

усвідомлює цей зв'язок і здатна приймати рішення, керуючись тими чи іншими 

принципами залежно від ситуації, здатна бути політиком за покликанням. 

Компромісний підхід до тлумачення морального виміру політики            

Джона Ролза ґрунтується на виокремленні двох принципів справедливості: 

перший принцип передбачає, що кожна людина повинна володіти рівним правом 

стосовно найзагальнішої системи рівних базових свобод; другий – те, що 

соціальні й економічні нерівності повинні бути зорганізовані таким чином, щоб 

вони давали найбільшу вигоду найменш забезпеченим громадянам. Згода щодо 

цих принципів є рішенням раціональних сторін, які є рівними у вихідному 

положенні, що є запорукою чесності. Для того, щоб у вихідному положенні 

максимально уникнути впливу випадковостей мислитель ввів такий теоретичний 

конструкт як «запона невідання». За нею сторони абстрагуються від природних 

особливостей, суспільного становища та історичного знання. Саме «запона 

невідання» є основою для моделювання морального суб’єкта в становищі 

суспільного самовизначення з метою максимальної раціоналізації вибору. Крім 

того, осмислюючи моральний вимір політики, Дж. Ролз розрізняє політичну і 

загальну моральну (релігійну, філософську) справедливість, зазначаючи, що 

політична справедливість – це особливий вид моралі, який пристосований для 

своєрідного (політичного) суб’єкта. Вона не передбачає прийняття 

всеохоплюючих моральних доктрин, а для її формулювання використовуються 

інтуїтивні ідеї, що латентно присутні в політичній культурі демократичних 

суспільств. 
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Отже, осмислення морального виміру політики, по суті, є невичерпною 

темою, яка протягом багатьох років залишається об’єктом наукового інтересу 

визначних мислителів. Моральний вимір політики визначається як 

співвідношення політики та моралі з урахуванням їх конфліктності через 

специфічну природу політики, яка суперечить традиційним нормам моралі, 

наслідком чого є наявність моральних дилем в політиці та пошук розв’язання 

моральних дилем в політиці з метою гармонізації взаємодії політики та моралі. 

Саме у ХХ столітті, на тлі двох світових воєн, питання щодо відповідності 

політичної діяльності певним моральним принципам актуалізувалося як ніколи. 

Серед особливостей морального виміру політики у ХХ столітті  виокремлено 

вплив загального виборчого права, появу на політичній арені людини-маси і 

масових суспільств, а також виникнення тоталітаризму. Процеси, що 

відбувалися у ХХ столітті продовжують впливати на світову політичну систему 

й донині, тож згадані особливості змусили по-новому дивитися на звичну 

проблематику та актуалізували пошук компромісу між політикою та мораллю.  

Незважаючи на те, що існують різні погляди на тлумачення морального 

виміру політики, їх умовно можна об’єднати в три групи: етизацію політики, 

деетизацію політики та компромісний підхід до тлумачення морального виміру 

політики. В роботі проаналізовані концепції видатних мислителів ХХ століття: 

Лео Штрауса, Ісайї Берліна, Ханни Арендт, Майкла Оукшотта, Макса Вебера та 

Джона Ролза, кожен з яких по-своєму витлумачив моральний вимір політики та 

дав власну відповідь щодо можливості розв’язання моральної дилеми в 

політиці. Й хоча обрані концепції умовно можна згрупувати в згадані три 

підходи до тлумачення морального виміру політики, кожен з цих підходів є 

внутрішньо неоднорідним та багатовимірним, адже охоплює досить різні, 

подекуди протилежні й часом парадоксальним чином поєднані погляди. Тож це 

дає змогу уникнути однобічності й поглянути на підняту проблематику з різних 

позицій. 

Послідовники етизації політики наголошують на тому, що люди схильні 

оцінювати всі явища за допомогою етичних максим, тож політика також не є 

винятком. Тому штучне перешкоджання та розірвання взаємозв’язку між 

політикою та мораллю може призвести до непередбачуваних наслідків. 

Прибічники деетизації політики, навпаки, вважають, що політику не варто 

розглядати в етичних категоріях, адже це може зашкодити як політиці, так і 

моралі, оскільки ці сфери мають настільки відмінну природу, що не можуть 

бути співмірними. Натомість прихильники компромісного підходу 

погоджуються з тим, що політику та мораль неможливо повністю ізолювати 

одна від одної. Водночас надмірна ідеалізація політики також є руйнівною, бо 

ж передбачає певну утопічність. Тому коли мова йде про політику, варто 

відмовитися від абсолютної етики, а замість цього знайти більш реалістичні 

принципи, які враховуватимуть специфічну природу політики.  

Прихильниками етизації політики були Лео Штраус та Ісайя Берлін. 
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Незважаючи на те, що один з них був послідовником консерватизму, а інший – 

лібералізму, спільною рисою їхніх концепцій є те, що вони обидва розглядали 

політику через призму моральних норм і цінностей. Л. Штраус вважав, що 

політика завжди пов’язана зі змінами, а вони, в свою чергу, оцінюються 

людьми за допомогою етичних категорій. Саме через співставлення з 

уявленнями про ідеальний політичний устрій можна віднайти найвдаліші 

форми співіснування в суспільстві. Найкраще це співвідношення відображалося 

в класичній політичній філософії, до чого пізніше наблизилися консерватори. 

Штучне намагання розірвати зв’язок між політикою і мораллю призводить до 

нігілізму. Велику увагу Л. Штраус приділяв питанню про найкращий 

політичний режим. Критикуючи демократію за те, що її основною цінністю є не 

добро, а свобода, мислитель приходить до висновку, що кращим політичним 

режимом є аристократія. Проте в реальному світі аристократичні принципи 

владарювання можуть бути реалізовані лише через змішаний політичний 

режим. Моральні норми Лео Штраус вважав універсальними для всіх держав і 

епох, тому дослідження класиків, на його думку, є тим шляхом, який може 

наблизити до побудови найкращого суспільно-політичного устрою.  

Концепцію І. Берліна прийнято називати плюралізмом цінностей, адже 

він, на відміну від Л. Штрауса, наголошував на тому, що цінності не є 

універсальними для різних держав і епох. На його думку, ідея про гармонійне 

суспільство та співіснування в ньому різних цінностей, які доповнюють одна 

одну – не лише утопічна, а й несе в собі реальну небезпеку. Адже повіривши в 

можливість побудувати ідеальне суспільство, люди не зупиняться перед будь-

якими жертвами задля реалізації такого задуму, що, знову ж таки, загрожує 

виникненням тоталітаризму. І. Берлін вважав, що цінності можуть 

конфліктувати між собою, тому кожна людина має обрати для себе набір 

базових цінностей, пожертвувавши іншими. Цей вибір є складним і навіть 

драматичним, адже втрачені цінності жодним чином не компенсуються. І єдина 

можливість для пом’якшення  цього відповідального вибору – це встановлення 

чітких пріоритетів, яке передбачає відмову від крайнощів.  

Послідовниками деетизації політики можна вважати  Ханну Арендт і 

Майкла Оукшотта.  За Х. Арендт, основна моральна дилема в політиці – це 

протиставлення публічного та приватного. Якщо політика є публічною, то 

мораль – приватною, що унеможливлює їх гармонійне співіснування й 

виключає можливість розв’язання моральної дилеми в політиці.  Також            

Х. Арендт проаналізувала можливість примирення принципів абсолютної 

моралі з політичними реаліями. Абсолютну мораль умовно можна розділити на 

абсолютну мораль любові й абсолютну мораль совісті. Абсолютна мораль 

любові є неприпустимою в політиці, адже вона породжує почуття емпатії, що 

блокує логічне мислення та виключає можливість раціонально приймати 

рішення. Але найгіршим є те, що саме цей тип абсолютної моралі шляхом 

ідеологічної обробки може легко перероджуватися в тоталітарну свідомість. І 

цьому не може завадити абсолютна мораль совісті, яка передбачає те, що 

індивід здатен відмовитися від участі в політиці, щоб залишатися «людиною 
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совісті».  

М. Оукшотт, інтерпретуючи моральний вимір політики, розглянув два 

ідеальні типи морального життя: звичку та рефлексію. Перша форма є основою 

стабільності суспільства, адже звичка виключає роздуми й сумніви. Друга, 

навпаки, передбачає вербальне вираження, а значить і можливість критикувати, 

що в поєднанні з відсутністю гнучкості призводить до краху всієї системи 

моральних ідеалів. Незважаючи на те, що саме перша форма є більш 

релевантною для життя в суспільстві, адже вона може пристосовуватися до 

змін, залишаючись стійкою, у християнському світі звичка вважається 

примітивною формою, тому переважає домінування рефлексії. Рефлексивна 

моральна свідомість породжує в політиці нетерпимість і фанатизм, що може 

призвести до утвердження тоталітарних режимів. Аналізуючи причини появи у 

ХХ столітті тоталітаризму, М.Оукшотт дійшов висновку, що саме через 

масовізацію суспільства та розквіт «антиіндивідуалізму» стала можливою поява 

режимів, які заперечують людяність як таку. Тому і політикам, і простим 

громадянам, як суб’єктам політики, важливо зрозуміти, що базовою цінністю 

має бути плюралізм, тобто множинність точок зору і можливість обирати. Ця 

цінність, на відміну від абсолютних етичних максим, відповідає природі 

політики та не передбачає виховної функції. Таким чином, основна мета 

інституту держави – бути так званим «арбітром», з одного боку, не 

втручаючись у моральне життя громадян, а, з іншого, унеможлюючи 

стандартизацію моральних норм і людської поведінки. 

Прибічники компромісного підходу до розв’язання моральної дилеми в 

політиці – Макс Вебер і Джон Ролз, вважали, що до політики не варто 

застосовувати абсолютні моральні критерії. Проте повністю розривати зв’язок 

між політикою і мораллю також є недоцільним. Важливо, щоб при 

інтерпретації моральної дилеми в політиці враховувалася специфіка 

політичного, а саме – конфліктність і конкурентність даної сфери, а також 

легітимне право на насильство, що закріплене за інститутом держави. Макс 

Вебер, розглядаючи універсальну етику, зазначав, що вона, в основному, 

займається політично стерильними речами, а її основні принципи просто 

несумісні з політичною діяльністю, яка пов’язана з можливістю легітимного 

застосування насильства. Абсолютна етика по відношенню до політичного 

корисна лише тим, що дає уявлення про ідеал, до якого варто прагнути. Етично 

орієнтовані дії, на думку М. Вебера, підкоряються двом принципам: етиці 

переконання або етиці відповідальності. Етика переконання пропагує цінність 

самого переконання, уникаючи при цьому відповідальності за його наслідки, а 

етика відповідальності передбачає те, що людина мусить рахуватися з 

результатом своїх вчинків і відповідати за них. Тому етика переконання 

повністю заперечує можливість застосування насильства, тоді як етика 

відповідальності припускає таку можливість, якщо наслідки його застосування 

будуть менш руйнівними, ніж відмова від його застосування. Проте ці два 

принципи не є протилежними, як це здається на перший погляд, навпаки, вони 

фактично є нероздільними. Політика є настільки парадоксальною сферою, що 
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лише єдність етики переконання й етики відповідальності здатна допомогти 

політикам діяти у відповідності до ситуації й вирішувати емпіричні проблеми.  

Дж. Ролз, інтерпретуючи моральний вимір політики, виокремлював 

індивідуальну і суспільну мораль, тобто благо та справедливість. Він 

сформулював два принципи справедливості, які передбачають, що люди 

повинні мати рівні права по відношенню до системи базових свобод й однакову 

можливість доступу до посад і переваг. Ці принципи приймаються в рівних 

умовах – у вихідній позиції за «запоною невідання». Саме через «запону 

невідання» людина ніколи не знає чи її концепція блага, цінності та погляди 

належать до більшості або ж, навпаки, до меншості. Тому люди, які знаходяться 

при владі, за таких умов не схильні обмежувати права меншості. Базові свободи 

не є абсолютними, вони можуть конфліктувати між собою, тому не виключена 

можливість виникнення ситуацій, коли людині необхідно обмежити одну 

базову свободу заради інших. Конфліктні цінності повинні регулюватися 

законодавством. Здатність бути справедливою і раціональною забезпечує для 

людини можливість соціальної кооперації. В суспільстві повинні існувати різні 

концепції блага, проте є п’ять головних благ, які дають змогу реалізуватися 

моральним особливостям людини: базові свободи, свобода пересування і 

вибору заняття, влада, яка отримується в залежності від посади та місця роботи, 

прибуток та багатство, соціальні підстави самоповаги. Створення умов для 

дотримання цих благ є запорукою стійкого та стабільного розвитку суспільства. 

Тож в сучасному світі дискусія щодо морального виміру політики не 

втратила своєї актуальності. Історичні події, що відбувалися у ХХ столітті 

довели, що розрив політики й моралі може призвести до жахливих наслідків з 

мільйонами жертв, які неможливо виправдати жодними теоріями. Очевидним є 

і те, що абсолютизація етичних норм стосовно політики виявилася безсилою 

перед ідеологічною машиною тоталітарних держав і не змогла зупинити 

згубних процесів. І хоча всі представлені точки зору знаходять своїх 

прихильників, проблема зараз розглядається найчастіше в практичному зрізі: 

тобто чи є можливим застосування цих підходів в реальності та наскільки вони 

дають можливість реалізувати функції політики, зберігши при цьому «чисті 

руки». Дуже складно говорити про якусь універсальну формулу застосування 

моральних критеріїв до політики, але все ж домінуючою повинна залишатися 

позиція оцінювання політичних дій, зокрема й з точки зору загальнолюдських 

норм. Політика, як діяльність, мусить бути ефективною, проте і засоби 

досягнення цієї мети не повинні суперечити загальновизнаним моральним 

принципам. Таким чином, хоча остаточне розв’язання моральної дилеми в 

політиці є неможливим, можна однозначно стверджувати, що саме увага до 

даної проблематики в межах політичною дискурсу є тим необхідним 

превентивним заходом, який наряду з іншими заходами здатен вберегти 

суспільство від катастрофічних подій, які відбулися в ХХ столітті й 

унеможливити утвердження тоталітарних політичних режимів у майбутньому.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Міщенко А. М. Моральний вимір політики в зарубіжних 

концепціях ХХ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата політичних наук  

за спеціальністю 23.00.01.  – теорія та історія політичної науки.  – Київський  

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню морального виміру політики в 

зарубіжних концепціях ХХ століття. У роботі проаналізовано існуючі підходи 

до співвідношення політики і моралі та розкрито особливості морального 

виміру політики в ХХ столітті, як-то вплив загального виборчого права та 

появу на політичній арені людини-маси і масових суспільств, а також 

виникнення тоталітаризму. Крім того, систематизовано існуючі підходи до 

морального виміру політики в зарубіжних концепціях ХХ століття й 

обґрунтовано доцільність їх класифікації на етизацію політики (ціннісний 

підхід), деетизацію політики (ціннісно-нейтральний підхід) та компромісний 

підхід. З метою розкриття особливостей наведених трьох підходів, 

проаналізовано концепції видатних мислителів ХХ століття: Лео Штрауса, Ісайї 

Берліна, Ханни Арендт, Майкла Оукшотта, Макса Вебера та Джона Ролза. 
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Базуючись на аналізі цих концепцій, доведено, що кожен з підходів є 

внутрішньо неоднорідним та багатовимірним, адже охоплює умовно різні, 

подекуди протилежні і часом парадоксальним чином поєднані в одному підході 

концепції.  

Ключові слова: моральний вимір політики, моральна дилема в політиці, 

етизація політики, деетизація політики, компромісний підхід до співвідношення 

політики та моралі.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мищенко А. М. Моральное измерение политики в зарубежных 

концепциях ХХ века. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.01. – теория и история политической науки. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию нравственного измерения 

политики в зарубежных концепциях ХХ века. В работе проанализированы 

существующие подходы к соотношению политики и морали, а также раскрыты 

особенности нравственного измерения политики в ХХ веке, такие, как влияние 

всеобщего избирательного права и появление на политической арене человека-

массы и массовых обществ, а также возникновения тоталитаризма. Кроме того, 

систематизированы существующие подходы к нравственному измерению 

политики в зарубежных концепциях ХХ века и обоснована целесообразность их 

классификации на этизацию политики (ценностный подход), деэтизацию 

политики (ценностно-нейтральный подход) и компромиссный подход. С целью 

раскрытия особенностей указанных трех подходов, проанализированы 

концепции выдающихся мыслителей ХХ века: Лео Штрауса, Исайи Берлина, 

Ханны Арендт, Майкла Оукшотта, Макса Вебера и Джона Ролза. Основываясь 

на анализе этих концепций, доказано, что каждый из подходов является 

внутренне неоднородным и многомерным, ведь охватывает условно разные, 

иногда противоположные и даже парадоксальным образом сочетающиеся в 

одном подходе концепции. 

Ключевые слова: моральное измерение политики, моральная дилемма в 

политике, этизация политики, деэтизация политики, компромиссный подход к 

соотношению политики и морали. 
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The thesis is devoted to the study of the moral dimension of politics in the 

foreign concepts of the twentieth century. The paper has analyzed  the existing 

approaches to the relationship  between politics and morality and has revealed  the 

peculiarities of the moral dimension of politics in the twentieth century; the content 

of the «moral dimension of politics» concept has been specified; approaches to the 

moral dimension of politics have been systematized and the expediency of 

approaches classifying to politics and moral correlation to political ethization, 

deethization of politics and compromise approaches have been founded; 

comprehension of the ethization  of politics as a mean of resolving contradictions 

between politics and morality based on the concepts of Leo Strauss and  Isaiah Berlin 

has been extended; specifics of politics deethization has been revealed by the 

example of Hannah Arendt and  Michael Oakeshott concepts, and the peculiarities of 

a compromise approach to the relationship  between politics and morality in the 

concepts of Max Weber and John Rawls have been identified. 

The problem of the relationship between politics and morality interests 

researchers for many centuries without losing its relevance. The main reason for such  

interest is that people inhere  actions evaluations from the point of view of morality. 

Politics is no exception. But if before the twentieth century the analysis of the moral 

dimension of politics concerned primarily the policy of rulers, then the modern era, 

characterized by politicization of mass consciousness and the pluralization of moral 

landmarks, dictates new conditions in which the broad masses of the population, first 

of all, voters, are examined on the level with ruling elites. Broadening of general 

public political rights should be a sure guarantee that the line of legitimate use of 

violence won't be crossed. However, the existence of examples of involvement of  

masses into politics didn’t prevent, but  contributed to the establishment of 

totalitarian and authoritarian regimes in some cases, creates doubts about  the 

absolute effectiveness of such guarantees. Despite attempts to free politics from 

moral maxims, it was the twentieth century that once again proved the absurdity of 

these intentions and has showed the terrible consequences of the relevant processes. 

At the same time, the practical implementation of the politics proves the impossibility 

of using criteria of absolute morality towards the political sphere, which actualizes 

the search for a compromise. 

The general conclusion has been made that, although it is difficult to speak 

about the  universal formula of applying of moral criteria to politics,  still the position 

of political actions assessment, including those from the point of view of universal 

norms, should remain the dominant one. Politics as a sphere of public life must be 

effective, however, the means of achieving this goal shouldn’t be contrary to 

generally accepted moral principles. Thus, although the ultimate solution to the moral 

dilemma in politics, the existence of which involves the moral dimension of politics, 

is impossible, it can be clearly stated that the focus on this issue within the 

framework of political discourse is a necessary preventive measure, which, along 

with other measures, is capable of preserving the society from the catastrophic events 

of the twentieth century and make it impossible to establish totalitarian political 

regimes in the future. 
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