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Лекція 2. Історичний огляд політико-етичних концепцій 

 

 

Мета: здійснити історичний огляд політико-етичних концепцій. 

 

Вивчивши зміст лекції, студенти повинні вміти: 

 охарактеризувати основні погляди на етику, етичність та зв’язок 

етики з політикою у вченнях відомих мислителів; 

 розподілити основні концепції політичної етики за історичними 

періодами; 

 розглянути етичні погляди в межах учень про політику. 

 

 

 
2.1. Стародавня політична етика як учення про доброчесності 

 

Протягом багатьох століть різноманітні мислителі та науковці 

розглядали основні етичні засади у своїх ученнях. Деякі з них 

виробили навіть окремі етичні концепції, які й поклали в основу 

розвитку політичної етики як науки. Етика загалом та політична етика 

зокрема є частиною не лише нашого щоденного буття, але й 

запорукою вдалого функціонування та реалізації запланованих рамок 

дій у політичному житті того чи іншого політика. 

 

 
2.1.1. Конфуціанство – етико-політичне 

та релігійно-філософське вчення 

 

Конфуціанство – одна з головних ідейних течій у Стародавньому 

Китаї. Його основи містяться у філософському трактаті Конфуція 

«Лунь юй» («Бесіди та вислови»). За своїм світо-

розумінням, способом пояснення світу та місця 

людини («цивілізованої», а не «варвара») у цьому 

світі конфуціанство виступає скоріше в етико-

політичному, ніж у релігійному плані. 
Основна мета Конфуція – гармонізувати життя 

держави, суспільства, родини і людини взагалі. 
Конфуцій не задоволений існуючим, однак його 
ідеали не в майбутньому, а в минулому. Майбутнє 
не привертає занадто багато уваги – адже час 
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рухається по колу й усе повертається до свого початку. Кульмінація 
конфуціанського культу минулого – «виправлення імен» («чжен мін»). 
Конфуцій учив, що государ повинен бути государем, сановник – 
сановником, батько – батьком, а син – сином не за іменем, а реально, 
насправді [19]. 

Людина цікавить Конфуція не сама по собі, а як частина ієрархії, 
де вона займає чітко визначене місце. Тому вчення про людину є 
невіддільним від учення про управління державою. Мета конфуці-
анського вчення про людину – показати, як повинна поводитися 
людина в різних ситуаціях, тобто це вчення має яскраво виражену 
практичну спрямованість, а теоретичний аспект є підлеглим: обґрунту-
вати вічність і незмінність правил поведінки, що рекомендуються, і 
відносин між людьми. 

Конфуцій чітко розмежовує людей, що мають різний соціальний 
статус, залежності від моральних рис, яким він приписує надлюдське, 
всесвітнє значення і тим самим затверджує неминучість і непоруш-
ність соціального розшарування. На його думку, небо стежить за 
справедливістю на землі, стоїть на сторожі соціальної нерівності [21]. 

Моральні риси складають п’ять взаємозалежних начал, які регулюють 
життя людей у суспільстві: 

 «жень» – гуманність, людинолюбство; 

 «сінь» – щирість, прямота, довіра; 

 «і» – обов’язок, справедливість; 

 «лі» – ритуал, етикет; 

 «чжи» – розум, знання. 
Усі ці начала спираються на знання в конфуціанському змісті. 

Маються на увазі не теоретичні знання, а знання правил поведінки з 
обов’язковим застосуванням їх на практиці. Знати – означає знати 
людей. Пізнання природи його не цікавить. Його цілком задовольняє 
те практичне знання, яким володіють ті, хто безпосередньо спілкується 
з природою – хлібороби, ремісники. 

Застосовуються конфуціанські знання за правилами етикету, без 
яких їх використання не буде «правильним», а людська поведінка 
виявиться нерегульованою. Задача відтворення норм покладається на 
саму людину. Стримувати себе для того, щоб в усьому відповідати 
вимогам ритуалу, – це і є людинолюбство. Конфуцій бере з ритуалу 
все краще і пристосовує його до умов класового суспільства [19]. 

Здійснюючи ритуалізацію політики, моральності і сімейних 
відносин, Конфуцій враховує ще одну силу, що сприяє успіху ритуалу – 
культ предків. Їх має кожен із живих людей. Сімейні узи є 
найміцнішими та найщирішими серед решти відносин. Конфуцій і тут 
прагне здійснити ритуалізацію, знаходячи в шануванні предків як 
основи політичних підвалин, так і моралі. 
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Природа людини містить у собі два рівні: вроджені риси й 

здатність до самовдосконалення. Людині мало мати деякі риси, треба 

ще вміти їх застосувати, сконцентрувавши волю і регулюючи свою 

поведінку. Тоді стає зрозумілим, як за умови подібності вроджених 

рис люди виявляються представниками різних прошарків, визначених 

моральним статусом. 

Оскільки здатність людей регулювати свою поведінку визнаються 

різними від природи, кожному прошарку суспільства висуваються 

особливі вимоги і пропонуються різні правила поведінки. Конфуцій 

пов’язує суспільне становище людини не з багатством чи знатністю, 

а з її моральною характеристикою. 

Конфуцій дає розгорнутий образ людини, що відповідає конфуці-

анським моральним заповідям. Це «цзюнь-цзі» («шляхетний муж»), 

якому протиставляється «ница людина». Ница людина не має 

належних знань, тому її поведінка не регулюється етикетом [22]. 

На шляхетного мужа Конфуцій покладає відповідальність за підтримку 

порядку в Піднебесній. Виходячи з цього, особливе значення Конфуцій 

надає опису правителя, для якого гуманність перетворюється на 

вміння розбиратися в людях, відрізняти гідних від ницих і керувати 

ними, подаючи гарний приклад. Відповідаючи на питання про те, чи 

варто вбивати людей задля поліпшення управління державою, Конфуцій 

сказав: «Навіщо, керуючи державою, убивати людей? Якщо ви будете 

прагнути добра, то й народ буде добрим. Мораль шляхетного мужа 

подібна до вітру; мораль низької людини подібна до трави. Трава 

хилиться туди, куди віє вітер». 

Конфуцій не пояснює, звідки береться гідний правитель. Цілком 

імовірно, він вважає його таким же проявом загальної закономірності, 

як і будь-яку річ у природі. Із контексту зрозуміло, що подібний талант 

не можна сформувати, але його можна виявити, щоб людина, що 

володіє ним, зайняла належне місце в державі. Звідси своєрідність 

системи іспитів на посаду, що передбачають лише вибір найбільш 

гідних, але не виховання чи навчання їх. 

Правитель може стати шляхетним мужем, якщо відповідає певним 

вимогам. При цьому Конфуцій підкреслює, що влада повинна знахо-

дитися в руках верховного правителя, «сина Неба», а не сановників, 

тому що він несе відповідальність за підтримку природного ходу 

речей, що й забезпечує державну стабільність. Ідеальне правління 

залежить не від того, які державні заходи здійснює правитель, а від того, 

що являє він собою і як поводиться: «Якщо особиста поведінка тих, 

(хто знаходиться на вершині), є правильною, справи йдуть, хоча й не 

віддають наказів. Якщо ж особиста поведінка тих, (хто знаходиться на 
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вершині), є неправильною, то, хоча наказують, народ не кориться» 

[19]. В ідеалі така форма правління не пов’язана з навмисними діями. 

Управління здійснюється ніби саме собою. 

Трактуючи гуманність як здатність розбиратися в людях й 

управляти ними, Конфуцій пов’язує її прояви із соціальною ієрархією, 

з устроєм держави. Інтерпретуючи гуманність як вищу істину, що 

володіє всесвітнім значенням, він, навпаки, стверджує необхідність 

деякої відчуженості, відносної незалежності від суспільного становища. 

Тому надаючи важливого значення управлінню державою, закликаючи 

людей до того, щоб вони зайняли своє місце в соціальній ієрархії і 

виконували свій обов’язок у суворій відповідності до етикету, Конфуцій 

водночас спирається на мораль, передбачаючи можливість для людини 

самій визначати, що добре, а що погано. Учитель сказав: «Людина не 

повинна засмучуватися, якщо вона не має високої посади, вона повинна 

лише засмучуватися про те, що вона не зміцнилася в моралі» [11]. 

 

 
2.1.2. Антична політична етика 

 

Антична культура є класичним зразком гармонії людини і суспільства. 

Саме в цей історичний етап видатні діячі античності (Сократ, Платон, 

Аристотель, Демокрит, Протагор, Перікл, Лікург, Солон, Критій, 

Софокл, Есхіл) стали стверджувати, що закони суспільного життя, закони 

культури встановлюються самими людьми з урахуванням їхніх інтересів. 

В античності зароджуються і набувають широкого розповсюдження 

такі етичні течії: 

 евдемонізм (від грец. eudaіmonіa – щастя, блаженство); 

 гедонізм (від грец. hedone – насолода); 

 аскетизм (від грец. asketes – управитель, подвижник). 

Наскрізною проблемою, що становила предмет 

етичних розмірковувань протягом усього етапу 

античності, була проблема нормативності людського 

існування, котра розглядалася як обґрунтування 

специфіки людського способу життя. 

Давньогрецький мислитель Сократ був першим, 

хто обрав предметом свого розгляду саме моральне 

буття людини. Висловлюючи скепсис із приводу 

можливостей дослідження природи, «космосу» 

(це «справи божественні», людині невідомі), Сократ 

закликає до пізнання «єства» людини, першодже-

рела її вчинків і дій, її способу життя та мислення. 

Сократ 

(469–399 рр. до н. е.) 
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Головним предметом промов і бесід Сократа були питання етики. 

Сократ визнавав значення суспільного життя й держави. Будь-яке 

суспільство, на його думку, володіє моральними парадоксами. 

Моральна дія часто тягне за собою аморальний результат. Вирішити 

цей парадокс у межах етики неможливо, оскільки тут потрібна 

перебудова суспільних відносин. Сократ же задовольнявся закликом 

до самовдосконалення. При цьому він вибрав односторонньо-

раціоналістичне розуміння моральності. Він, по суті, перетворив 

доброчесність на знання, знання того, що таке благо. Окрім того, 

сподіваючись на знання блага як необхідну й достатню умову 

доброчесності, Сократ не помічає того, що знанням-то блага він якраз і 

не володіє. І це свідчить про безсилля його етичного вчення. Для 

з’ясування того, як слід чинити, людині зовсім не обов’язково знати, 

як створені Всесвіт і вся природа. Вона більше потребує пізнання 

самої себе і своїх дій, усвідомлення того, що є добро і зло, прекрасне і 

потворне, істина й омана. Лише слідування закликові дельфійського 

оракула «пізнай самого себе» робить можливим правильний вибір 

людиною свого місця та призначення у світі, благий спосіб життя [26]. 

Один із суттєвих моментів сократівської етики – ідея про 

перетворення способу мислення людей та їхнього морального 

обличчя як вирішальних передумов перетворення соціального 

життя. Поєднавши моральну досконалість людини із самовдоско-

наленням людської душі, Сократ підкреслив тим самим особливий 

статус ідеального в людській життєдіяльності. Так, мораль уперше 

було усвідомлено як надчуттєвий ідеальний феномен, що не зводиться 

до усталених звичаїв і водночас єдиний із ними. 

Історична заслуга Сократа полягає в тому, що він уперше 

раціоналізував обґрунтування моральності, поклавши тим самим початок 

етиці як науці. Однак він лише поставив питання про пошук етичних 

визначень, не знайшовши їхніх аналогів у реальному, матеріальному, 

різноликому й мінливому світі. 

Сократівську лінію в розвитку політичної етики 

продовжив його учень Платон. Нову модель 

суспільства Платон будує в першому своєму 

творі «Держава». Держава виникає тому, що 

жоден із людей не здатен задовольнити свої 

потреби, і вимушений звертатися за допомогою 

до інших. Захист держави від внутрішніх і 

зовнішніх ворогів зумовлює необхідність у стані 

вартових-воїнів, а потреби управління – у тих, 

хто оволодів «царським мистецтвом», тобто 

Платон 

(427–347 рр. до н. е.) 
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усвідомлює ідеали справедливості та добра і здатний їх здійснювати. 

Це «філософи». Для того, щоб у державі не утворилися «дві держави», 

багаті та бідні, у вищих станах приватну власність скасовано. Держава – 

згуртована єдність безособових істот, що виконують свої соціальні 

функції безвідносно до своїх інтересів, запитів, потреб. 

Платон акцентував увагу на ідеальному і всеосяжному характері 

держави. Хоча Платон і не виокремив етику як особливу дисципліну, 

не здійснив власного теоретичного дослідження моралі, проте він 

розробив філософські підвалини етичного вчення – обґрунтування 

чеснот (доброти, мужності, стриманості, урівноваженості) як утіленого в 

розумному, вольовому й чуттєвому началах людської душі космічного 

світопорядку. 

Центральною фігурою морального існування стає філософ-мудрець, 

котрий керується у своїх вчинках істинним знанням. Однак Платон 

переконаний, що такі – скоріше виняток. Адже людська душа відобра-

жає протиборство духовного й матеріального начал Всесвіту. Оскільки 

душі притаманна одвічна напередзаданість властивостей (або духовних, 

або матеріальних), то з цього випливає неминучість її відхилень від 

істинної моральної гармонії. Запорукою її збереження може бути 

тільки соціально організоване управління моральним життям [23]. 

Через уповання на державу як на засіб і гарант суспільної 

справедливості, рівноваги, гармонії, а отже, і моральності людини, 

Платон здійснює перехід від принципу морального індивідуалізму 

до соціально орієнтованої етики, в основі якої лежить принцип 

безумовного збігу макросвіту держави та мікросвіту людської душі. 

Моральне самовдосконалення людини розчиняється в безумовному 

підкоренні громадян інтересам держави. Антропологізм попередніх 

етичних шукань доповнюється новою соціологічною мораллю. 

Створюючи етико-політичну утопію в працях «Держава» та 

«Закони», Платон певною мірою залишається моралістом. У вченні 

про державний устрій і чесноти станів (мудреців-правителів, воїнів-

стражів, селян, ремісників і рабів) він пропонує розглядати етику як 

«політику», як засіб перетворення людини на суспільно корисну 

особистість, котра дбає про благо держави відповідно до своїх 

здібностей. Окрім того, ідеальна держава в підсумку демонструє 

зловісний антигуманізм, що проявляється в цілковитому запереченні 

свободи та індивідуальності співгромадян. Так, етичний досвід 

Платона показує, до чого призводить абсолютизація ролі абстрактних, 

надсвітових, хай навіть і благих за своїм змістом, принципів. 

Аристотель першим систематизував етику, позначив предмет і 

відмітні риси етики як науки, обґрунтував її основні принципи. Етичні 
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уявлення Аристотеля дістали висвітлення передусім у таких працях 

філософа, як «Нікомахова етика», «Евдемова етика» та «Велика етика». 

Етика Аристотеля складається з трьох частин: 

 учення про вище благо; 

 учення про природу доброчесності; 

 учення про конкретні доброчесності. 

Аристотель досліджує доброчесності в контексті суспільного життя 

античного суспільства. Особливе місце займає в нього справедливість. 

Справедливість – середина між двома видами несправедливості: 

порушенням закону і неоднаковим відношенням до рівних. Зіставлення 

справедливості із законом і рівністю призводить до помітного 

розподілу її на ту, що зрівнює і розподіляє. Мета першої – сприяти 

відплатити рівним за рівне, другий – розподіл благ відповідно до 

гідності осіб, що вступають у суспільство. 

Учення про справедливість утворює прямий перехід до держави. У 

«Політиці» Аристотеля суспільство й держава, по суті, не розрізня-

ються. Держава постає в його творі як природний і необхідний спосіб 

існування людей – «спілкування подібних одне до одного людей задля 

можливо кращого існування». У державу як рівноправні громадяни 

входять тільки вільні. Обмеження приватної власності спрямовані на 

досягнення тієї ж мети, що й у Платона: зробити так, щоб вільні не 

розділялися на ворожі табори [3]. 

Етика – наука про одне з першоначал – благо. Вищого блага 

прагнуть заради нього самого; воно завжди є метою, але ніколи – 

засобом. Етика Аристотеля має справу з досяжним, здійсненним, 

практично реалізованим благом як діяльністю, котра прагне доско-

налості, діяльністю, що відповідає доброчесності й тотожною і є з 

блаженством, щастям. Етика – це вид практичної науки, кінцевою 

метою якої є набуття доброчесності. 

У зв’язку з таким тлумаченням доброчесності очевидна зрівно-

важувальна, узгоджувальна роль розуму як спрямовуючого начала 

моральної поведінки. Доброчесність як результат підкорення потягів 

розумові є мірою панування людини над самою собою. Окрім того, 

вона не дається людині від природи, а є її прижиттєвим надбанням. 

Устої душі, її надбані стани є результатом практичної діяльності, 

результатом навичок і звичок, цілеспрямованого морального вдоско-

налення. Правильно оцінюючи неоднозначність, складність і супереч-

ливість людської природи, Аристотель враховує й роль соціального 

життя у вихованні. Отже, етична реальність являє собою життє-

діяльність поліса. Належно організована держава через контроль за 

дотриманням законів повинна забезпечувати формування розумних 
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звичок і звичаїв. Для Аристотеля очевидно, що суспільна увага до 

виховання виникає завдяки законам, причому добра увага – завдяки 

доброчесним законам [26]. 

Через людину як громадянина і доброчесність особистості як 

оптимальний стан із точки зору громадянських цілей Аристотель 

поєднує етику з політикою. Метою політики постає завдання сприяти 

щастю громадян шляхом створення істинної основи (доброчесності 

громадян) гармонії поліса. 

Етика Аристотеля є практична наука про благо і щастя людини,  

що живе в суспільстві, про людські здібності, які роблять її придатною  

для такого життя та гідною блаженства. У «Нікомаховій етиці» 

Аристотель визначає людину як політичний суб’єкт і характеризує етику 

і політику як гармонійну єдність практичної епістеми (практичного 

знання) і продуктивних знань творчого походження. Згідно з його 

поглядами, етиці етосу відповідає політика полісу. Й етика, і політика в 

Аристотеля – це практична мудрість, на основі якої приймаються 

правильні рішення в приватних і громадських справах. Сутнісний 

характер єдності етики й політики закріплюється розгортанням в обох 

головного мотиву спілкування між людьми. Власне, політика і розгля-

дається грецьким мислителем передусім як спілкування, із прита-

манним йому прагненням до блага, як спілкування в його найдоско-

налішій формі, що дає людям можливість жити відповідно до їхніх 

прагнень. Відтак весь спектр конкретної політичної реальності, за 

Аристотелем, вписується в систему критеріїв, що зберігають свій 

етичний характер. 

 

 
2.2. Етика середньовіччя 

 

Виникнення і розповсюдження середньовічно-християнської етики 

припало на період глибокої кризи античної цивілізації, спаду 

її основних цінностей. Людина, згідно з християнським ученням, 

створена як носій образу та подібності Бога. Проте гріхопадіння, 

зроблене першими людьми, зруйнувало богоподібність людини, 

наклавши на неї пляму первородного гріха. Христос, прийнявши 

хресні муки та смерть, спокутував гріхи людей, постраждавши за весь 

рід людський. Тому християнство підкреслює очисну роль страж-

дання, будь-якого обмеження людиною своїх бажань і пристрастей: 

«приймаючи свій хрест», людина може перемагати зло в собі самій і в 

навколишньому світі. Гоніння, випробувані християнством у перші 

століття його існування, наклали глибокий відбиток на його світогляд 
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і дух. Ідеал мученика стає в середньовічньо-християнській етиці 

центральним. 

У філософському й теоретичному розвитку 

середньовічної етики чималу роль зіграло вчення 

Августина Блаженного. До основних його трактатів 

слід віднести: «Сповідь», «Про трійцю», «Про град 

Божий». Трактат «Про град Божий» вважається 

головним твором Августина, бо розкриває його 

філософсько-етичні погляди. Християнській основі 

своєї філософії Августин надавав великого значення. 

Він здійснив те, що тільки позначено в його 

попередників: зробив Бога центром філософського 

мислення, його світогляд був теоцентричним. Із принципу, що Бог 

первинний, витікає і його положення про перевагу душі над тілом, 

волі й відчуттів над розумом. Ця першість має як метафізичний, так і 

гносеологічний та етичний характер. Бог є вищою сутністю, тільки 

його існування витікає з власного єства, усе інше з необхідністю не 

існує. Він єдиний, існування якого незалежне, усе інше існує лише 

завдяки божественній волі. Бог є причиною існування всякого сущого, 

усіх його змін, він не тільки створив світ, але й постійно його зберігає, 

продовжує його творити. Августин відкидає уявлення, згідно з яким 

світ, будучи створеним одного разу, розвивається далі сам [14]. 

Спрямованість до Бога для людини природна, і єдино через 

з’єднання з ним людина може досягти щастя. Філософія Августина, 

отже, відкриває простір для теології. Уся філософсько-етична думка 

Августина зосередилася на Богові як єдиному, досконалому, абсолютному 

бутті, світ же має значення як боже творіння і відблиск. 

Оцінка добра і зла у світі, їх розрізнення були найбільш пробле-

матичними в етиці Августина. З одного боку, світ як творіння Бога не 

може бути недобрим. З іншого боку, існування зла поза сумнівом. 

Августин виходив із того, що зло не належить природі, але є продуктом 

вільної творчості. Бог створив природу доброю, але отруїла її зла воля. 

Із цим пов’язана інша теза: зло не є чимось, що абсолютно протилежне 

добру, воно є лише вадою добра. Немає абсолютного зла, лише 

добро абсолютне. 
Етиці Августина властиво те, що він приписував злу інше 

походження, ніж добру. Зло походить від людини, має земний 

характер, добро ж виникає від Бога, продукт божої милості. Людина 

відповідає за зло, але не за добро. Августин на цілу епоху заклав 

модель теоретичного вирішення моральних проблем. Від філософів 

пізньої античності він перейняв практично-етичне настановлення як 

головну мету філософського знання, змінивши її відповідно до 

А. Блаженний 

(354–430 рр.) 
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положень і завдань християнства. Саме завдяки його наполегливим 

теологічним зусиллям моральність здобула божественний статус і 

втратила орієнтацію на можливість особистісної суверенності в ній. 

Полишена сама на себе, людина безсила у своїх спробах позбутися 

власної гріховності, їй необхідна божественна допомога. Але ні 

вимагати, ні вимолити, ні заслужити «спасіння» людина не може, 

оскільки приречена абсолютною волею Бога, який дарує божественну 

благодать небагатьом обраним. Тому людині належить тільки любити 

Бога, вірити йому, сподіватися на нього, усвідомлюючи своє цілковите 

безсилля перед ним. Отже, любов до Бога і є моральним завданням 

людини, остаточна доля якої наперед визначена незалежно від її 

моральних рис і діянь. Згідно з Августином, те, що ми шукаємо в 

моралі, може дати тільки Бог, та й то зі своєї волі [14]. 

Ще одним важливим моментом етичної концепції Августина є його 

уявлення про роль церкви в моральній життєдіяльності людини. 

Августин указував, що не повірив би навіть Святому Письму, якби не 

одержав його від церкви. Підкреслюючи божественний авторитет 

Біблії й авторитет церкви, Августин послідовно реалізовував свою 

місію офіційного ідеолога. 

Черговою сходинкою в збагаченні середньовічних моральних 

уявлень стала філософсько-теологічна діяльність 

Фоми Аквінського. 

Аристотелів філософсько-етичний досвід допоміг 

Ф. Аквінському побачити наявність зв’язку між 

моральною активністю людини та її прагненням 

до блаженства, допустити необхідність виведення 

того, що має бути, із того, що є. На корінне для 

теологічного витлумачення моралі питання, чи є 

залежність між доброчесною поведінкою індивіда 

та його спасінням, Фома дає позитивну відповідь: 

моральний спосіб дій гарантує людині спасіння, досягнення най-

вищого блага. Але при цьому він обов’язково обумовлює непохитність 

залежності людини від Бога, яка виходить за межі пізнавальних 

можливостей людського розуму й залишається предметом віри. 

Аквінат актуалізує роль розуму в людській моральній життє-

діяльності. Так, аналізуючи сутність блаженства, він закликає враховувати 

ту специфіку людської природи, котра пов’язана з розумністю. 

Блаженство полягає в пізнанні Бога, причому не в опосередко-

ваному пізнанні, яке досягається через знання про світ, а в прямому й 

безпосередньому його спогляданні. У такій спрямованості на Бога ми 

маємо справу з діяльністю розуму в чистому вигляді. 

Ф. Аквінський 

(1225–1274 рр.) 
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Продовжуючи традицію августиніанства, Ф. Аквінський виходить 

із доброчесності вчинків як обов’язковості реалізації в них волі 

індивіда, який діє. Однак він підкреслює, що власне людський рівень 

свободи у вчинках починається тоді, коли в їх детермінації  

вирішальної ролі набуває розум. Мало, щоб учинки приводилися в рух 

вольовим началом, треба ще, щоб вони були свідомими, розумно 

обґрунтованими. Отже, людина стає здатною до морального способу 

дій у міру того, яке правильне судження вона робить передумовою й 

основою бажань [12]. 

Фома Аквінський як вірний син свого часу, звичайно ж, обмежує 

розум вірою. Розум людини має пріоритет лише в доступних йому 

межах. Для неї незбагненним лишається низка істин божественного 

розуму, який тільки і є гарантом справжньої й орієнтованої на добро 

поведінки. Для доброчесного, гідного способу життя людині потрібна 

божественна допомога. Репрезентована в благодаті як обов’язковій 

умові чесноти, божественна участь у моральному житті людини 

виявляється конкретною і всепроникною. Благодать підключає до 

розуму віру як передумову і зміст моральної діяльності, доповнює 

слабкість людського розуму, слабкість людини взагалі. Водночас у 

певних межах доброчесність є й функцією розуму. 

Виконуючи замовлення феодалізованого суспільства на реабілітацію 

розуму, земних цінностей, мирських діяльних зусиль, Ф. Аквінський 

знайшов компроміс між божественним приреченням і свободою 

волі людини, потойбічною спрямованістю людини та її потягом до 

земного щастя. Та чого не зміг Аквінат, так це органічно поєднати 

мораль і релігію. Щоб відкрити простір Богові, він змушений був 

обмежити моральні можливості людини. Фома вважав, що все те, чого 

не може вирішити мораль, знаходить своє вирішення в релігії. 

Суперечливістю своєї етичної позиції Аквінат продемонстрував граничні 

можливості використання логіки теоцентризму в обґрунтуванні моралі. 

Отже, у середні віки, незважаючи на ідеоло-

гічне панування одного світогляду – релігійного, 

етичні дослідження були достатньо багатобічними, 

насиченими, інтенсивними. Саме в середні віки 

були сформульовані основні компоненти сучасної 

моральної культури. 

Аристотелівська доктрина єдності етики і 

політики визначала політичну діяльність в Європі 

до епохи Відродження, доки італійський мислитель 

Ніколо Макіавеллі не відокремив політику від 

моралі, довівши, що політика має свої специ-

Н. Макіавеллі 

(1469–1527 рр.) 
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фічні закони і правила і що їй властивий особливий тип відносин із 

мораллю. Відомий трактат Н. Макіавеллі «Державець» демонструє нам 

зовсім інший тип теоретичного осмислення політики й етики, що 

передбачає їх граничне розмежування. 

У свідомість європейців глибоко ввійшов образ хитрого, підступ-

ного Н. Макіавеллі, майже демона. Тим часом саме його доводиться 

визнати «хрещеним батьком» політики Нового часу, людиною, яка 

з’ясувала практичну самобутність політичної сфери і, відповідно, 

прерогативи того способу людського діяння, який спрямований на 

досягнення «політичного успіху всередині реального стану речей». 

Характерно, що й імморалізм, і прагматизм Н. Макіавеллі збігаються в 

утвердженні абсолютної дистанції між внутрішніми цілями політичної 

діяльності і приписами та цінностями людської моралі, що їх 

макіавеллівський державець сприймає не інакше як засіб, корисний в 

одному випадку, байдужий – у другому і шкідливий – у третьому. 

Суттєво, зрештою, не те, що Н. Макіавеллі віддає перевагу «злому» 

перед «добрим» – для нього й те, й інше – по суті, лише інструмент, 

яким досвідчений політик повинен вміти спритно і вчасно користу-

ватися. Як зазначає Н. Макіавеллі, державцеві, щоб утриматися, 

необхідно навчитися бути недоброчесним і користуватися чи не 

користуватися цим, виходячи з потреби». Узагалі-то, «володареві 

зовсім не обов’язково мати всі чесноти, але обов’язково треба 

поводитися так, ніби він їх має». Словом, «володар повинен здаватися 

милосердним, вірним, людяним, щирим, побожним, але йому треба так 

опанувати себе, щоб у разі потреби він міг стати зовсім іншим і робити 

все навпаки» [20]. 

Кривди слід завдавати одразу, бо тоді менше відчуваєш їх окремо, і 

тому вони менше озлоблюють, навпаки, благодіяння треба робити 

помалу, щоб їх краще затямили. Політичну діяльність Ч. Борджіа, 

феноменального лиходія, Макіавеллі вважає за гідну «подиву й 

наслідування»; чи не тому, що, як переказували, не було злочину, 

якого б він не вчинив? Ні, просто, за переконанням Макіавеллі, 

поведінка Чезаре як політика була оптимально розрахованою, 

енергійною й ефективною. 

У творі «Державець» Н. Макіавеллі висловив низку міркувань із 

приводу політики та моралі, що згодом в акумульованому вигляді 

увійшли в політичну науку як поняття «макіавеллізм», зафіксувались 

у формулі: «Мета виправдує засоби». Спираючись на спостереження 

розуму та свідчення досвіду бурхливого політичного життя італійських 

міст, Н. Макіавеллі стверджував, що в політиці заради перемоги 

допустимо переступити закони моралі, «добре, що жорстокості, які 
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застосовуються», не тільки неминучі, але й виправдані міркуваннями 

доцільності. Проникливий мислитель, який добре знав «куліси й задні 

дворища» політики, дійшов висновку, що політик не може дозволити 

собі бути безпутною особистістю, керуючись міркуваннями моралі, 

неминуче зазнає поразки. «Хто хотів би творити одне тільки добро, 

неминуче загине серед стількох чужих добру». Але навряд чи хто з 

політиків насмілиться прилюдно й відкрито назвати себе людиною,  

яка не дотримується законів моралі. Ось чому слід «бути великим 

вигадником та лицеміром», не соромитися у виборі засобів  – 

«змушувати народ вірити силою». Правителю, «государю» Н. Макіа-

веллі радить: «Брудні справи доручай візирові, якомога частіше змінюй 

близьких, провокуй зіткнення та суперечки між ними, щоб краще 

дізнатися про їхні справжні наміри» [20]. Влучність зауважень італій-

ського політолога можна проілюструвати безліччю прикладів із 

сучасного політичного життя. Основні аргументи на користь песиміс-

тичного тлумачення відносин політики та моралі підхоплені та 

поглиблені прихильниками концепції Н. Макіавеллі. 

Макіавеллізм став номінальним виразом, синонімом безпринципності, 

ознакою та доказом аморалізму політики. Н. Макіавеллі – і в цьому його 

історична заслуга – показав, який має вигляд зв’язок моралі та політики 

в тих обставинах суспільно-політичного життя, безпосереднім свідком 

і учасником якого виступає. Виходячи в аналізі співвідношення 

політики та моралі з дійсного стану політичного життя, а не з поняття 

належного, Н. Макіавеллі зовсім не зводив у принцип жорстокість 

політики, не заперечував, що в ідеалі допустимий збіг політичної мети 

та моральних засобів, говорив про необхідність навчати молодь добру. 

 

 
2.3. Політична етика Нового часу 

 

2.3.1. Політико-етичні ідеї в теорії І. Канта 

 

Іммануїл Кант – родоначальник німецької класич-

ної філософії. Важливе місце в його теоретичній 

спадщині посідають праці із соціально-політичних, 

історичних, етичних, правових проблем: «Ідея 

загальної історії у всесвітньо-громадському плані», 

«Відповідь на запитання: що таке Просвітниц-

тво?», «До вічного миру», «Метафізика звичаїв» 

та ін. Політико-етичні ідеї найповніше виявляються 

у ставленні мислителя до моделей державного 

устрою та співжиття громадян. 

І. Кант 

(1724–1804 рр.) 
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І. Кант проголосив, що найважливішою проблемою для людського 

роду, розв’язати яку змушує сама природа, є досягнення загального 

правового громадянського суспільства.  Він підкреслював, що 

громадський устрій у кожній державі мусить бути республіканським, 

розуміючи під цим устрій, який установлюється, по-перше, відповідно 

до принципів свободи членів суспільства (як людей), по-друге, 

відповідно до вихідного положення про залежність усіх (як підлеглих) 

від одного загального законодавства і, по-третє, відповідно до закону 

рівності всіх (як громадян держави). Побудову правової держави 

І. Кант вбачав не в революційних діях через насилля, а в поступальних 

реформах, які б перетворювали деспотичне управління в правову 

громадську державу. 

Важливе місце у вченнях І. Канта посідали проблеми війни і миру. 

За І. Кантом, вічний мир – це таке ж першочергове завдання всесвітньо-

історичного прогресу, як і встановлення всезагального правового 

громадянського стану. Право він трактував як вияв практичного  

розуму [18]. 

Важливою ланкою в ланцюгу вчення І. Канта є визначення переваги 

моралі над політикою. Отже, І. Кант ішов у тому самому напрямку, 

що й П. Гольбах, який сформулював ідеал політики, заснованої на 

моралі. І. Кант виділив такі головні причини, що завжди призводять 

до аморальності політики: 

 захоплення чужих територій і пошук виправдань для такої політики; 

 заперечення своєї провини у скоєних злочинах, дія за принципом 

«розділяй і володарюй» [17]. 

І. Кант усебічно обґрунтував політичну доктрину лібералізму. 

Проблему держави і права досліджував крізь призму погляду на 

людину як істоти розумної, внутрішньо вільної, яка у своїх вчинках 

керується винятково законами моралі й совісті. Ідея І. Канта – верхо-

венство, яке тісно пов’язане з республіканською формою правління. 

 

 
2.3.2. Витоки політичної етики 

у вченні Г. Гегеля 

 

Еволюцію від ліберальних до консервативних 

ідей обґрунтовує у своєму вченні Георг Гегель. Так 

само, як і в І. Канта, у вченні Г. Гегеля політико-

етичні ідеї дотичні передусім до ідей державного 

устрою та права. На ранньому етапі своєї діяльно-

сті він поділяє політичні ідеї Французької 
Г. Гегель 

(1770–1831 рр.) 
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революції («Конституція Німеччини»), у подальшому («Філософія 

права») Г. Гегель докорінно змінює свої погляди. Виводячи право зі 

свободи волі, він простежує процес його перетворення на закон. 

Свобода особи реалізується в праві приватної власності, у правовій 

рівності людей. Поняття право використовується Г. Гегелем в таких 

основних значеннях: 

 право як свобода («ідея права»); 

 право як новий ступінь і форма свободи («особливе право»); 

 право як закон («позитивне право»). 

У гегелівському вченні трьома формоутвореннями вільної волі, 

відповідно трьома основними ступенями розвитку поняття права, є 

абстрактне право, мораль і моральність. Учення про абстрактне 

право включає в себе проблематику власності, договору і неправди, 

учення про мораль – зміст, намір і провину, наміри і благо, добро і 

совість, учення про моральність – сім’ю, громадянське суспільство й 

державу. Г. Гегель розробив свою концепцію держави на противагу, 

з одного боку, революційному демократизмові Ж.-Ж. Руссо та 

якобінців, а з другого – реакційно-реставраторському державознавству, 

яке прагнуло абсолютизувати феодальні структури держави, позбавляло 

їх динамізму. Усунення теократії і забезпечення незалежності державної 

влади від церкви Г. Гегель вважав одним із найважливіших завоювань 

Нового часу. 

Г. Гегель розрізняє громадянське суспільство і державу. Державу 

він вважає основою громадянського суспільства. Елементи громадян-

ського суспільства – система потреб, відправлення правосуддя, поліція 

і корпорація. Структура громадянського суспільства визначається 

трьома станами: землевласники, промисловці (фабриканти, торговці, 

ремісники) і чиновники. Формування громадянського суспільства, 

якого не було в античності і середньовіччі, пов’язане з утвердженням 

буржуазного ладу. Г. Гегель відмітив цей суттєвий факт новітнього 

соціально-економічного розвитку і по-філософськи висвітлив щодо 

проблеми держави, права, політики, етики [8]. 

До теоретичних заслуг Г. Гегеля належить також чітка принципова 

постановка питання саме про взаємозв’язок і співвідношення (а не 

просто відмінність) соціально-економічної і політичної сфер громадян-

ського суспільства й держави. Держава, за Г. Гегелем, – це ідея розуму, 

свободи і права. Ідея держави, за Г. Гегелем, проявляється трояко: 

 по-перше, як безпосередньо діяльність у вигляді індивідуальної 

держави (мова тут іде про державний лад, внутрішнє державне право); 

 по-друге, у відносинах між державами (зовнішнє державне право); 

 по-третє, у всесвітній історії. 
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Щодо політичної влади, на думку Г. Гегеля, вона поділяється на 

законодавчу, виконавчу і владу господаря. Він критикує демократичну 

ідею народного суверенітету й обґрунтовує спадковість конституційного 

монарха. Пояснюючи характер компетенції монарха, він зазначає, що у 

влаштованій конституційній монархії вся об’єктивність державної 

справи визначається законами, а монарху залишається лише приєднати 

до цього своє суб’єктивне «Я хочу». Мислитель відстоює принципи 

публічності дебатів у палатах станових зборів, свободу друку і публічних 

повідомлень. У цілому свій політичний ідеал – конституційну монархію – 

він конструює, орієнтуючись на компроміс між дворянством і 

буржуазією, на можливість поступової мирної зміни зверху існуючого 

тоді в Німеччині напівфеодального ладу буржуазії [10]. 

Характеризуючи в цілому етико-політичні погляди Г. Гегеля, слід 

зазначити, що в умовах напівфеодальної Німеччини він займав 

прогресивні позиції, обґрунтовував необхідність буржуазних перетворень, 

розвивав помірковані буржуазії погляди, був прибічником конститу-

ційної монархії і законності, буржуазних прав і свобод, приватної 

власності і свободи договорів, буржуазної реформи судів тощо. 

 

 
2.3.3. Політико-етичні погляди Л. Фейєрбаха 

 

Етична система Людвіг Фейєрбаха ґрунтувалася  

на засадах антропологізму, згідно з яким усе 

надприродне зводилося завдяки людині до природи, 

а завдяки природі все надлюдське – до людини. 

Мислитель заперечував безсмертя душі, оскільки 

безсмертним може бути лише Бог. 

За його переконаннями, у центрі уваги повинна 

бути людина як найвища істота природи. 

Відповідно, етика має посісти центральне місце. 

Людина, на думку Л. Фейєрбаха, є не само-

свідомістю, не реалізацією надприродної духовної субстанції (Бога, 

абсолютного духу, світового розуму), а живою, тілесною, чуттєвою 

істотою, що має родові властивості. Вона є центром, творчим началом, 

що продукує як себе, так і фантастичний, надприродний світ. 

Не розуміючи суспільної сутності людини й ігноруючи реальні 

економічні, соціальні, політичні та інші суспільні зв’язки, у яких 

перебувають люди, Л. Фейєрбах моделював суспільство як рід на 

основі «атома» цього роду – «Я». Від «Я» він переходив до «Я» і «Ти», 

будучи переконаним, що сутність людини полягає тільки в спільності, 

Л. Фейєрбах 

(1804–1872 рр.) 
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у єдності людини з людиною – єдності, яка, попри те, ґрунтується 

на реальності відмінностей між «Я» і «Ти». В етичній системі 

Л. Фейєрбаха соціальний характер людського життя вичерпується 

духовно-моральною сферою, фактично комунікацією між «Я» і «Ти». 

Тому його етичне вчення пропагує утопію міжлюдських гармонійних 

стосунків. На відміну від представників натуралістичного матеріалізму, 

філософ вважав, що людина як рід є піднесенням обмежених 

природних істот до статусу універсальної природної істоти, для якої 

увесь світ стає предметом пізнавального прагнення [2]. 

Критикуючи етику І. Канта, він доводив, що всі спекуляції про 

право, волю, свободу та особистість без людини, поза, а тим паче над нею, 

є спекуляцією без реальності. Тому кантівську чисту волю філософ 

розцінював як пусту тавтологію «речі в собі», оскільки вона передбачає 

повне очищення волі від усіх умов існування реальної людської істоти. 

Принципово нового значення Л. Фейєрбах надавав поняттю 

«егоїзм». При цьому він виходив із того, що найважливішим, 

найістотнішим чуттєвим об’єктом для людини є сама людина. На його 

погляд, кожен індивід постає як чуттєва істота в тому розумінні, що 

для розкриття своєї чуттєвості він потребує іншого індивіда. Егоїзм, 

себелюбство філософ вивів далеко за межі індивідуалістичного 

самозбереження, трактуючи їх не як користь, вигоду, а як прагнення 

індивіда присвоїти багатство людських сил, опредмечених у науці, 

мистецтві, в інших формах суспільної діяльності. Вони постають як 

власне людські прагнення, потреби, здібності до дії. 

Етика Л. Фейєрбаха є не етикою обов’язку і доброї волі, а етикою 

щастя. Добро він вважав утвердженням щастя, а зло – запереченням 

прагнення до щастя. У його етиці прагнення до щастя, емоційність 

людини постають як суспільний феномен, адже чуттєвість людини – 

це передусім відчуття нею іншої людини. Правда, філософ іноді 

стверджував, що індивідуальне прагнення до щастя виключає щастя 

іншої людини і загалом щастя всіх людей. З огляду на це, завдання 

моралі полягає в тому, щоб за допомогою знань і волі піднести 

до рівня закону людського мислення й діяльності єдність власного 

та чужого щастя, яка закладена в природі самих речей. Крім того, 

Л. Фейєрбах доводив і те, що людина є родовою (суспільною) істотою. 

Тому «Я» перебуває у взаємозв’язку з «Ти», відповідно, бажання щастя 

іншій людині є таким самим органічним, як і бажання щастя собі [2]. 

Політико-етична концепція Л. Фейєрбаха вражає своєю бідністю, 

порівняно з гегелівською, що спричинене нерозумінням того, що реальна 

людина перебуває в системі економічних, політичних, соціальних та 

інших відносин конкретного суспільства. 
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3.1.1. Політико-етичні погляди українських мислителів 

 

Політико-етичні погляди українських мислителів тісно пов’язані з 

буттям українського народу, із його історичною долею. Її характерною 

особливістю є ідеї свободи та справедливості, добра і правди. І це 

цілком зрозуміло – голодний думає про шматок хліба, а поневолений – 

про свободу. 

 
3.1.1.1. Політико-етична думка Київської Русі 

 

Київське князівство, що виникло в середній течії Дніпра на межі 

VІІІ–ІX ст., стало політичним осередком величезної імперії – Руської 

(Київської) держави східних слов’ян, пращурів українства. У ІX–XІІ ст. 

у Київській Русі відбулося формування феодального суспільства. Стали 

розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, 

філософія тощо. 

Важливу роль у цьому процесі відігравало християнство, яке 

сприяло розвиткові духовного життя, економічних і культурних 

зв’язків Київської Русі з Візантією та іншими європейськими країнами. 

Теоретична думка спрямовувалась на розв’язання питань у сфері 

політики, релігії та моралі. У Х–XІІ ст. з’явилися перші літературні 

твори – «слова», «повчання», «проповіді». 

Один із найдавніших документів руської 

писемності, у якому зроблено спробу обґрунтувати 

ідеї об’єднання удільних князівств навколо 

престолу великого Київського князя – «Слово 

про закон і благодать» (XІ ст.) київського 

митрополита Іларіона. Автор цього твору 

виступив проти рабського стану суспільства, 

за мир і злагоду між народами, які всі рівні 

між собою, за політичну самостійність Київської 

Русі і закликав підпорядковуватись благодаті, 

тобто євангельським істинам, що скасовують 

рабство, возвеличують свободу людини, роблять 

церкву вірною служницею держави та релігії. 

Суспільно-політичними ідеями були пройняті 

й літописи. У «Повісті временних літ» (XІІ ст.) 

літописця Нестора подаються відомості про 

діяльність князів, боротьбу із зовнішніми 

ворогами, народні повстання в Київській Русі. 

Іларіон І 

(990–1088 рр.) 

Нестор 

(1056–1114 рр.) 
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Велику цінність становить «Руська правда» 

Ярослава Мудрого – перший вітчизняний звід 

законів, який служив становленню й дотриманню 

відповідного порядку в суспільстві. 

Талановитим світським письменником у 
Київській Русі був князь Володимир Мономах, 
який залишив нащадкам один із найвизначніших 
літературних творів – «Повчання дітям» (XІІ ст.). 
Автор закликав своїх синів-князів не тільки 

не чинити самим, а й заборонити «служивим» 

творити беззаконня. Князь як державний муж є 
носієм закону й законності. На цьому ґрунту-
ється його діяльність, у цьому сила його князівської 
влади. Мономах повчав, що князь має бути для 

своїх підлеглих не тільки справедливим, згідно 

із законом, а й гуманним, милосердним, а 

тому мусить зобов’язати і своїх «служивих 

отроків» дотримуватися закону, вимог мило-

сердя, щоб вони не чинили лиха, не кривдили 

людей, бо це підриває авторитет держави, князя й самих 

«служивих», інакше на них чекає прокляття народу й небесне 
покарання. Автор «Повчання» підкреслював, що князь як воєначальник 
мусить володіти військовою ситуацією, добре знати військову справу. 
Великий князь закликає своїх синів бути мужніми в усіх випадках життя, 
не боятися смерті, якщо йдеться про правду і справедливість. Політич-
ний зміст твору Мономаха полягає в ідеї єднання Руської землі. 

Важливе значення в розвитку державно-політичної думки в Київській 
Русі мало «Слово о полку Ігоревім» (XІІ ст.). Зокрема, тут проводиться 
ідея політичного об’єднання руських земель і припинення міжусобної 
боротьби. Ці мотиви визначали ідейну спрямованість «Слова». Того часу 
Київська Русь зазнавала щоразу відчутніших нападів половців, татар, 
німців-хрестоносців, які її істотно ослаблювали. У процесі усвідомлення 
великої небезпеки зовнішньої навали й необхідності об’єднання всіх 
сил для боротьби з нею сформувалась ідея єдності руських земель. 
 

3.1.1.2. Ідеї політико-етичного й національного 

розвитку України наприкінці XVІ – на початку ХVІІ ст. 

 
Історія суспільно-політичної думки в Україні періоду кінця XVІ – 

початку XVІІ ст., характеризувалася розвитком ідейно-політичного 
руху та визвольною боротьбою українського народу проти польських 
магнатів. 

Ярослав Мудрий 

(981–1054 рр.) 

Володимир Мономах 

(1053–1125 рр.) 
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Серед літературних пам’яток того часу вирізня-

ється «Апокрисис» (від грец. – відповідь) Христофора 

Філалета, людини світської, дрібного шляхтича. Його 

твір пройнятий ідеями суспільного договору і 

природних прав, обмеження влади монарха законом, 

визначення прав і свобод підданих, заснованих на 

вимогах права Божого і природного. Влада монарха 

не є абсолютною. Дотримання монархом закону, 

поважання прав і свобод підданих є джерелом сили та 

могутності держави. Ідеї «Апокрисиса» були спрямо-

вані проти соціального й релігійного гноблення українського 

народу, як іноземними – польсько-шляхетськими, так і власними 

магнатами. 

Визначне місце в розвитку суспільно-політичної 

думки в Україні наприкінці XVІ – на початку XVІІ ст. 

посідав Іван Вишенський – визначний мислитель, 

гуманіст і демократ, український письменник, 

високоосвічена людина свого часу. Народився 

І. Вишенський у містечку Садова Вишня (Львів), 

жив у Луцьку, а потім – у Греції понад 40 років. 

Серед його творів найвідоміший – «Обличеніє діавола 

миродержца». Він висунув концепцію соборності 

правління християнською церквою, яка заснована 

на ідеї рівності всіх людей. Усі церкви рівні між 

собою, будують свої відносини й управляються соборно, а верховним 

владикою над ними є лише Христос. І. Вишенський відкидав як 

безпідставну теорію абсолютного централізму, зокрема духовної та 

світської влади Папи Римського. У контексті концепції соборності 

І. Вишенський піддав критиці світську владу, далеку від ідеалу раннього 

християнства. Бог дав владу, як вважав І. Вишенський, не для того, 

щоб чинити сваволю, насильство, а для того, щоб утверджувати 

закон, справедливість. Оскільки володарі залежні від Бога, то вони не 

можуть бути абсолютними можновладцями й діяти незалежно від волі 

Божої. Навпаки, вони мусять виконувати цю волю, суть якої полягає в 

праці, справедливості. І. Вишенський звернув увагу на роль право-

суддя в житті суспільства: суд повинен охороняти закон і справед-

ливість, утверджувати та захищати громадянські права і свободи. 

Вагомий внесок у формування світосприйняття, розуміння та осмис-

лення суспільного життя зробила Києво-Могилянська академія – 

перший вищий навчальний заклад і видатний просвітницький та 

культурний центр України. 

Х. Філалет 

(друга пол. ХVІ – 

поч. ХVІІ ст.) 

І. Вишенський 

(1545(50)–1620 рр.) 
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Засновник Академії (1632 р.) митрополит Київський і Галицький 
Петро Могила відстоював ідею верховенства влади православної 
церкви, силу якої в умовах польсько-шляхетського панування можна 
було протиставити польському королеві. П. Могила стверджував, що 
цар повинен бути вірний православ’ю, вірі в Бога, від якого 
одержав владу і перед яким звітується. Відповідно до того, що в 
Росії верховенство церкви ніколи не було реальним, П. Могила 

рекомендував цареві радитися з мудрими духовними радниками, а 
церкві відводив роль радника, а не верховного правителя. Погляди 
П. Могили на співвідношення церкви та держави по-різному сприймали й 
розвивали діячі Києво-Могилянської академії, зокрема Семен (Стефан) 
Яворський, письменник, філософ, церковно-політичний діяч. Підтри-
муючи державницькі реформи Петра і щодо розвитку армії, флоту, 
економіки, освіти, С. Яворський був незадоволений церковною реформою, 
захищав інтереси церкви, її владу в духовному житті суспільства, 
виступав проти підпорядкування церковних справ світській владі. Церковні 
справи – компетенція церкви, світські – царської влади. Зрештою 
С. Яворський обстоював думку про те, що церква підноситься над 
державою і повинна володіти не лише церковною, а й світською владою. 

Проблеми держави й абсолютної монархії, 
співвідношення світської і церковної влади 
посідали значне місце у творчості Феофана 
Прокоповича. Філософ, учений, письменник, 
професор і ректор Києво-Могилянської академії, 
сподвижник Петра І в його реформаторській 
діяльності, Ф. Прокопович, крім філософії, 
зосереджував увагу на теорії держави і права. 
Йому належить створення теорії освіченого 

абсолютизму, суть якої полягала в підпоряд-
куванні церкви державі. Абсолютний монарх 

як верховний носій державної влади ставився над усіма грома-
дянськими законами, усі його дії, спрямовані на загальнонародну 
користь, виправдовувались. Верховним носієм державної влади міг 

бути лише освічений володар – «філософ на троні». 
Освіта і розвиток науки розглядалися як основа історичного 

процесу, сила держави і добробуту. Тільки освічена монархія може 
забезпечити розвиток науки, мистецтва, ремесел, мануфактур. 
Теорія абсолютизму тісно пов’язувалася з тогочасною соціально-
політичною боротьбою за владу та майнові інтереси світської 
аристократії і церковної ієрархії. І в цій боротьбі Ф. Прокопович 
займав відмінні від С. Яворського, але подібні до П. Могили позиції. 
Тут зіткнулися різні концепції теорії держави і права, пов’язані з 
різними панівними силами тогочасної Росії. 

Ф. Прокопович 

(1681–1736 рр.) 
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3.1.1.3. Українська політична думка козацько-гетьманської 

доби (друга половина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). Конституція 

П. Орлика як утілення української державницької ідеї 

 

У другій половині XVІІ ст. на політичній карті Європи з’явилась 

Українська козацька республіка з яскраво вираженими демократич-

ними рисами політичного устрою та соціально-економічних відносин. 

Її поява пов’язана з ім’ям видатного політич-

ного й державного діяча Богдана Хмельницького. 

Він не лише висунув завдання створення 

незалежної держави, до складу якої мали ввійти 

всі етнічні українські землі, а й зробив усе 

можливе для його розв’язання. У Гетьманській 

державі існували елементи республіканської 

форми правління: гетьман обирався безпо-

середньо народом, свої дії мав погоджувати з 

генеральною старшиною. Найвища влада в 

державі поєднувала риси монархії (гетьман), аристократії (рада 

старшин) і демократії (генеральна рада). Найяскравішим виявом 

демократичних традицій залишалася виборність посадових осіб. За 

Б. Хмельницького влада тяжіла до монархії, за інших гетьманів – до 

аристократії чи станової демократії. У 1648–1649 рр. Б Хмельницький 

висунув ідею самовизначення України в межах Давньоруської держави 

на чолі з єдиновладним, самодержавним гетьманом – монархом. У 

конкретних історичних умовах середини XVІ ст. Б. Хмельницький 

пішов на Переяславську угоду (1654 р.), обрав найоптимальніший 

варіант з усіх можливих: угода передбачала входження Української 

держави до складу Росії на конфедеративних засадах. Це давало змогу 

зберегти основні завоювання українського народу в роки Визвольної 

війни, а також відкривало можливість включення до козацької 

республіки західноукраїнських земель. Б. Хмельницький був полководцем 

європейського масштабу. Саме він створив одну з найсильніших 

армій у тодішній Європі, зумів належним чином озброїти її. Не 

програвши жодної битви, гетьман завдав Речі Посполитій найважчих 

поразок за всю її історію. Не можна не відзначити й виняткові 

дипломатичні здібності Б. Хмельницького. За короткий час він 

зумів налагодити дипломатичну службу, яка уважно стежила 

за подіями у Східній та Південно-Східній Європі. До столиці 

Гетьманської держави Чигирина, який став визнаним центром між-

народного життя середини XVІІ ст., прибували посольства з Польщі, 

Росії, Криму, Порти, Молдавії, Швеції, Австрії, Бранденбурга. 

Б. Хмельницький 

(1595–1657 рр.) 
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Натомість до цих країн виряджались українські місії та посольства. 

Безперечно, Б. Хмельницький був однією з найвидатніших постатей 

в українській історії. Викликають повагу висока освіченість 

гетьмана, його глибокі знання життя й культури рідного народу. 
Але нині, із висоти XXІ ст., можна бачити непослідовність і 

половинчастість дій гетьмана, часом нелогічність його вчинків, 

відсутність окремих ціннісних орієнтирів, зокрема це проявилося в 

непослідовності ставлення до селян. Але все це треба узгоджувати з 

контекстом тогочасної епохи. 

Уся історія українського народу є виявом його демократизму. 

Своє перше юридичне осмислення, оформлення й утілення цей ідеал 

знайшов у «Пактах і Конституціях законів та вольностей Війська 

Запорозького», укладених 16 квітня 1710 р. між гетьманом Пилипом 

Орликом та старшиною і запорожцями, очолюваними кошовим 

К. Гордієнком. Пилип Орлик – представник стар-

шинського роду, генеральний писар. Його Консти-

туція має велике значення як документ, який 

уперше в історії України на юридичному 

ґрунті фіксує принципи, що покладаються в 

основу державно-політичного устрою. Харак-

терним для Конституції 1710 р. було те, що в ній 

ішлося фактично про продовження традиції Запо-

розької Січі – козацької республіки. Автори 

Конституції виклали на папері те, що склалося на 

практиці та пройшло багаторічне випробування. Проте трагедія  

П. Орлика та його соратників полягає в тому, що їхні погляди  

відображали інтереси виключно козацької старшини, до того ж не 

всієї, а лише невеликої її частини з числа прихильників І. Мазепи, які 

були зорієнтовані на протекторат шведського і польського королів, 

турецького султана і кримського хана. У результаті абсолютна більшість 

козаків, як і український народ у цілому, ідеї П. Орлика не сприйняли. 

 
3.1.1.4. Політико-етичні ідеї 

членів Кирило-Мефодіївського 

товариства 

 

Наприкінці 1845 – на початку 

1846 рр. в Україні виникла таємна 

політична організація – Кирило-

Мефодіївське товариство. До нього 

належали: М. Костомаров, М. Гулак, 

П. Орлик 

(1672–1742 рр.) 

Кирило-Мефодіївське товариство 

(1845–1847 рр.) 
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В. Білозерський, П. Куліш, О. Маркевич, Т. Шевченко. Із Товариством 

підтримували зв’язок діячі визвольного руху Білорусії, Росії, Польщі, 

Болгарії, Чехії, Сербії, Хорватії. 

Кирило-Мефодіївське товариство ставило за мету об’єднання всіх 

слов’янських народів у федерацію. Його політична програма  

викладена в «Книзі буття українського народу» і «Статуті Слов’ян-

ського товариства св. Кирила і Мефодія». Основними завданнями 

члени товариства вважали: ліквідацію самодержавства, скасування 

станів і кріпосного права; визволення й об’єднання слов’янських 

народів у федеративну республіку з парламентським ладом , 

наданням кожному народові автономії; запровадження загальної 

освіти народів тощо. Програмні положення розвивали республі-

канські традиції декабристів. Члени товариства прагнули розкрити 

політичний ідеал, здійснення якого принесло б передусім свободу 

Україні. Для цього необхідно добре усвідомити минуле та сучасне. 

Знесилена в постійній боротьбі з Польщею, утративши всіляку 

надію на добросусідські відносини з нею, Україна «пристала до 

Московщини і з’єдналась із нею як один нарід слов’янський з іншим 

народом слов’янським». У системі відносин Україна – Польща – 

Московщина всі народи поневолені царем і панами, але народом-

рабом був український, бо він терпів гніт у найжорстокіших формах. 

Це становище визначало його долю як найголовнішого поборника 

свободи, рівності, братерства, а Україна виступала будителем усієї 

Слов’янщини до боротьби за ідеали. У майбутній федеративній 

парламентській республіці кожен народ матиме права й широку 

політичну автономію. Здійснити союз слов’янських демократичних 

держав-республік на засадах федеративності передбачалося шляхом 

реформ, пропаганди, виховання молоді, літературної діяльності. 

Водночас Кирило-Мефодіївське товариство, його революційно-

демократичне крило (М. Гулак, О. Новроцький, І. Посяда, їхній ідейний 

наставник Т. Шевченко) своїм головним завданням вважало знищення 

самодержавства, ліквідацію кріпосного права, скасування станів. 

Особливо перепадало московським царям. Так, Петро І «поклав сотні 

тисяч у каналах і на кістках їхніх збудував собі столицю». Не менш 

критично характеризувалася Катерина ІІ. «А німкеня Катерина, розпусниця 

всесвітня, безбожниця, мужовбивця знищила козацтво і свободу». 

Найбільш рішучу й безкомпромісну позицію в Кирило-Мефо-

діївському товаристві займав Тарас Шевченко. Поет відстоював 

ідеї народного повстання, кінцевою метою якого мало бути 

встановлення демократичної республіки. За доносом Кирило-

Мефодіївське товариство в кінці березня 1847 р. було розгромлено, 
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членів його заарештовано. Товариство проіснувало лише 15 місяців, 

проте відіграло значну роль у розвитку суспільно-політичної думки і 

визвольної боротьби в Україні. Його діяльність знайшла широкий 

відгук у пресі країн Європи та світу. 

 
3.1.1.5. Політико-етична думка в Україні 

наприкінці ХІХ – на початку XX ст. 

 

Визначне місце в історії суспільно-політичної 

думки в Україні в другій половині XІX ст. 

належало Михайлу Драгоманову – українському 

публіцисту, історику, літературознавцю, етнографу, 

фольклористу, основоположнику політичної науки 

в Україні й вітчизняного конституціоналізму. 

Основу суспільно-політичних поглядів М. Драго-

манова складала автономно-федералістична концеп-

ція. Унітарна жорстко централізована держава – 

це втілення деспотизму, диктатури небагатьох. 

Федеративна держава базується на громадському та місцевому 

самоврядуванні, гарантіях природних прав і свобод людини, суворому 

обмеженні центральної влади. Виступаючи за автономно-федеративний 

лад, на ґрунті якого можуть бути розв’язані соціально-економічні, 

державно-політичні та національні питання, М. Драгоманов підкреслю-

вав: «Огляд історії і теперішньої практики європейських народів 

показує, що автономія політична і національна можлива і без державної 

відрубності. От через те і я, не бачачи ґрунту для державного сепа-

ратизму українського, бачу повну можливість політичної і національної 

автономії Української на ґрунті земської автономії». 

Людина для мислителя – основа соціального устрою, найвища 

цінність, гарантіями прав якої може бути лише вільна самоврядна 

організація (громада), конфедерація типу швейцарської або 

федерація за зразком США чи Англії. Головна ідея конституційного 

проекту, розробленого М. Драгомановим, перетворення російської 

імперії на централізовану федерацію, де українці створюють громаду 

«Вільна спілка». Основними завданнями останньої є забезпечення 

політичних свобод: права людини і громадянина; «недоторканість тіла 

для ганебних покарань і смертної кари»; недоторканість помешкання 

«для поліції без судової ухвали»; негайна передача заарештованого до 

рук судової влади; недоторканість приватних листів і телеграм; 

свобода вибору місця мешкання й занять; свобода совісті та  

відокремлення церкви від держави, держави від церкви; свобода слова, 

М. Драгоманов 

(1841–1895 рр.) 



Політична етика 

 

59 

друку, навчання; свобода зібрань, мітингів і процесів; свобода 

звернень до владних структур. У державно-правовій концепції 

М. Драгоманова передбачалися три гілки влади: законодавча, 

виконавча і судова. Законодавча належала двом думам – державній і 

союзній. Зміни до основних законів мали вноситися в разі згоди 

третини членів двох дум і затверджуватися Державним собором, що 

обирався зі складу двох дум, а також делегатами від обласних зборів. 

Главою держави міг бути імператор з успадкованою владою чи 

обраний голова Всеросійського державного союзу. Він призначав 

міністрів, відповідальних перед обома думами. Разом із державною 

владою на місцевому рівні передбачалося самоврядування: громадське 

(у містах і селах), волосне, повітове та обласне, репрезентоване 

сходами і зборами, яким були підзвітні всі посадові особи, крім суддів. 

На рівні міст, волостей, повітів та областей обиралися думи, а з 

їхнього складу – управи. До третьої гілки влади – судової – окрім 

Верховного суду, входили судові палати обласних, повітових і міських 

дум. Статус суддів визначався законом. Члени Верховного суду призна-

чалися довічно главою держави, їм належало мати вищу юридичну освіту 

й практику роботи в судових палатах. Найкраща форма політичного 

життя – асоціація гармонійно розвинених особистостей в Україні, 

«громадівський соціалізм», громадівська праця, які «мусять мати 

українську одежу». Самоврядування є основою основ руху до 

повної справедливості, до соціалізму, до найголовнішої мети – 

«повернення української нації до сім’ї націй культурних». 

Не відкидаючи революційних методів боротьби із самодержавством 

переходу до нового суспільного устрою, М. Драгоманов віддавав 

перевагу еволюційному розвиткові суспільства. Здійснення соціаліс-

тичного ідеалу «можливе тільки в певній поступовості та за високого 

розвитку мас, а тому й досягнуте буде більше з допомогою розумової 

пропаганди, чим кривавих повстань». 

Значний внесок у розвиток політичної думки в 

Україні в другій половині ХІХ ст. зробив Сергій 

Подолинський. Його ідеал – суспільство, у 

якому народ сам управлятиме всіма економіч-

ними та культурними справами, організову-

ватиме виборчу адміністрацію повітів, волостей, 

керівні федеральні органи, створюватиме народні 

суди, «громадське козацтво» (поліцію), до 

якого буде причетний кожний громадянин , 

придатний до військової служби. 

С. Подолинський 

(1850–1891 рр.) 
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Політичні погляди Івана Франка – видат-

ного українського письменника, публіциста, 

мислителя слід аналізувати в контексті того-

часної історичної обстановки та ідейно-політич-

ної боротьби. На початку громадсько-політичної 

діяльності І. Франко захоплювався марксизмом. Із 

цих позицій він аналізував тогочасний капіталізм 

(у статтях «Хто є робітник?», «На кого працю-

ємо?», «Про соціалізм» та ін.). Проте І. Франко 

негативно ставився до ідей диктатури проле-

таріату, «державного соціалізму», жорсткої централізації усього 

суспільного життя. Він був твердо переконаний у закономірності й 

невідворотності заміни капіталістичного ладу соціалістичним. Щодо 

соціалізму, то його ознаками, за І. Франком, мають бути: співдруж-

ність людей праці; відсутність держави як сили примусу, тиску згори 

на народ. Майбутнє суспільство – це справжнє народовладдя, а не 

формальна демократія. Не відкидаючи радикальних методів докорінної 

перебудови суспільства, він схилявся до думки, що ідеали робітників 

слід здійснювати за принципом «без насильства і кривавих потрясінь». 

Що ж замінить державу за соціалізму? На думку І. Франка, держава в 

звичному значенні слова в цей час зникне. Державу й політику 

замінить діяльність самих громад. «Там держави в нинішньому  

розумінні не буде, бо над народом не буде управи згори, але сам народ 

здолу (тобто від громад) управляє сам собою, працює сам на себе, 

сам образується і сам обороняється». Відносини між громадянами, 

об’єднаннями й народами визначатиме громадівсько-федеративний 

принцип, який своїм змістом передбачає федерацію за збереження 

автономії особи, громади, народу. Для І. Франка майбутня Україна – це 

розвинена, висококультурна нація Європи. Він відстоював ідею 

об’єднання слов’янських націй в єдину федерацію і навіть оформлення 

всесвітньої федерації. Розглядаючи в широкому плані прогрес  

людства, мислитель писав: «Поступ цілої людськості – се величезна і 

дуже складна машина. Як у цілій природі, так і в розвої людства 

керму держать два могутні кондуктори... голод і любов. Голод – се 

значить матеріальні і духовні потреби людини, а любов – се чуття, 

що зроджує людину з іншими людьми». Усе своє життя І. Франко, 

говорячи його словами, віддавав праці «для осягнення великого ідеалу – 

соціальної справедливості на ґрунті гуманного чуття». 

І. Франко 

(1856–1916 рр.) 
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Визначне місце в історії української науки  

та культури кінця XІX – першої третини XX ст. 

посідав Михайло Грушевський – історик, громад-

ський і політичний діяч. М. С. Грушевський досить 

детально окреслив основні риси того ладу, до  

якого мають прагнути українці. Голова Української 

Центральної Ради, М. С. Грушевський, як і більшість 

українських соціалістів, дивився на Україну як на 

країну насамперед селянську. Для нього поняття 

«українство» і «селянство» були майже синонімами. 

Він вважав, що в Україні інша база соціальної революції, ніж у Росії  

чи на Заході, а отже, соціальна й політична роль селянства буде 

визначальною в Україні дуже довго, а може й завжди. 

М. Грушевський вважав, що треба все робити для розвитку різних 

культур в Україні, не загострювати відносини ґвалтівною україні-

зацією, але й не поступатися принципом української державності та 

становищем української мови як мови державної. Визначаючи модель 

майбутнього суспільно-політичного устрою, учений виходив із консти-

туційних положень М. Драгоманова й кирило-мефодіївців, але значно 

збагатив їх з урахуванням нових досягнень вітчизняної, російської і 

світової культури. Головними конституційними ідеями вченого є: 

децентралізація держави, широка національна чи територіальна 

автономія («Ми відкидаємо поліційно-бюрократичний устрій і хочемо 

оперти наше правління на широких основах самоврядування, зали-

шаючи адміністрації міністерській тільки функції загального контролю, 

координування і заповнювання тих прогалин, які можуть виявитися в 

діяльності органів самоврядування»); парламентське правління; поділ 

влади не лише по горизонталі, а й по вертикалі; чітке визначення 

державного характеру національних окраїн, їхніх територій, прав та свобод 

людини і громадянина. М. Грушевський вважав, що «в конфліктах 

народу і влади вина лежить на боці влади, бо інтерес трудового 

народу – се найвищий закон всякої громадської організації, і коли 

в державі трудовому народові недобре, се його право обрахуватися з 

нею». М. Грушевський вважав себе переконаним федералістом, рішуче 

відкидав будь-які звинувачення в сепаратизмі й націоналізмі, проте 

підкреслював, що майбутня Українська держава має будуватися на 

основі домінантного українського національного елемента. Особливу 

увагу він приділяв територіальному устрою України. На його думку, 

існуючий поділ на повіти та губернії не придатний для демокра-

тичного самоврядування. Оптимальним варіантом може бути утворення 

округів із населенням до 1 млн осіб, спроможних організувати «справу 

М. Грушевський 

(1866–1934 рр.) 
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санітарну і шляхів, і сільськогосподарську, і земельну, і промислову, і 

культурну». В «Історії України-Руси» М. Грушевський виклав своє 

бачення політичної історії України, яку виводив із Київської Русі. 

Саме українські племена, на думку вченого, започаткували Київську 

державу. Історія ж великоруська, за його схемою, починається з 

Володимиро-Московського князівства. 

 
3.1.1.6. Українська політико-етична думка 20–30-х рр. XX ст. 

 

У 20-ті рр. ХХ ст. розвиток політико-етичної думки в Україні 

пов’язувався насамперед з іменами В. Липинського, Д. Донцова, 

В. Винниченка. 

Творення національної української державності 

було змістом життя та найвищого політичною 

цінністю для видатного українського мислителя 

В’ячеслава Липинського. 

У класичному політологічному творі «Листи 

до братів-хліборобів» кристалізовано досвід і 

філософію історії України-Руси протягом її тисячо-

літнього періоду існування, запропоновано логічну 

схему й теорію державності. Тоді як усі політичні 

діячі були федералістами та соціалістами ,  

В. Липинський виступив як самостійник та монархіст. Він гостро 

переживав невідповідність свого світогляду модним на той час  

політичним ідеям. Двічі за життя В. Липинський дещо змінював погляди: 

один раз – у бік демократії (перед Першою світовою війною), другий 

раз – до конституційної монархії (наприкінці життя). Політична 

концепція В. Липинського побудована на аналізі державного досвіду 

гетьмансько-козацьких часів і високої етнічної культури хлібо-

робської спільноти. Оптимальною формою державності він вважав 

спадкову монархію – гетьманат. Початки української державності  

В. Липинський вбачав у діяльності Богдана Хмельницького. Сильна 

влада має зосереджуватися в руках однієї особи, яка очолювала б 

державну оборону і через Кабінет Міністрів – державну адміністрацію. 

Її влада обмежується двома законодавчими палатами: нижча – з’їзд 

Рад окремих земель, яка представляє інтереси територій, вища – 

трудова Рада, державна – інтереси праці. В. Липинський виступав за 

встановлення правової монархії в традиційній формі гетьманату. 

Такий державний устрій докорінно відрізняється від московської 

централізації, яка спирається на необмежену владу монарха і терор, і 

від польської монархії, де король завжди був маріонеткою шляхти. 

В. Липинський 

(1882–1931 рр.) 
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В. Липинський наголошував, що географічне положення України, 

спільне історичне минуле, спільні економічні інтереси вимагають, щоб 

суверенна Українська національна держава разом із Росією та 

Білорусією утворили тісний мілітарний та економічний союз і спільно 

з ними шукали собі союзників у Європі. Одне з основних положень 

концепції В. Липинського полягає в тому, що державу можна будувати 

за ініціативою провідної верстви, або аристократії, що ідентичне 

поняттю «еліта», яким дослідник не користувався. Саме ця верства 

здатна повести за собою пасивну більшість. «Без теоретичного і 

практичного розв’язання цієї проблеми навіть найкращі орієнтації не 

допоможуть нам стати нацією і державою». А для цього провідники 

мусять мати матеріальну силу більшу, ніж будь-яка інша група в нації. 

А оскільки «на багнети можна спертись, але не можна сісти», то 

другою необхідною умовою успішної діяльності еліти є моральний 

авторитет та законна підстава існування в очах своєї нації».  
В. Липинський стверджував, що тільки власна держава, розбудована 

українською нацією на своїй етнографічній території, врятує її від 

економічного розпаду та кривавої анархії. І будувати її треба 

самим українцям: «Ніхто нам не збудує держави, коли собі самі не 

збудуємо, і ніхто за нас не зробить нації, коли ми самі нацією не 

хочемо бути». 

На відміну від В. Липинського, у центрі 

уваги Дмитра Донцова була нація. Створення 

української нації як самосвідомої суспільної, 

культурної і політичної одиниці є передумовою 

для створення власної держави. Квінтесенцією 

теоретичних розробок Д. Донцова став його твір 

«Націоналізм» (1926), де визначено основні вимоги 

націоналізму: воля до життя, влади, експансії; 

романтизм і догматизм. Романтизм – це захоп-

лення катастрофою, що принесе нове, а догматизм «з’явиться в 

супроводі категоричного наказу, безоглядного послуху». «Коли Україна 

хоче вийти із стану провінції, – стверджує Д. Донцов, – мусить 

витворити в собі, крім волі до влади, ту велику, всеобіймаючу ідею, 

ідею опанування духовного, економічного і політичного нації». 

Ініціативна меншість має підпорядкувати собі власний народ та 

змусити його до агресії проти інших. Узагальнювальний висновок: 

життя – це боротьба, у якій панує закон соціального дарвінізму. Це 

стосується й цілих націй – сильніші нації мають перемогти слабших і 

нав’язати їм свій спосіб життя. Невід’ємною частиною ідеології  

Д. Донцова було поняття «творчого насильства» (підкорення натовпу 

Д. Донцов 

(1883–1973 рр.) 
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елітарній меншості), яке ця ініціативна меншість має застосувати 

до несвідомих. Д. Донцов намагався ідеологічно обґрунтувати 

українську самостійницьку політику: внутрішню (виховання на 

засадах західної культури) і зовнішню (повна сепарація від Росії). 

Він вважав, що політичний сепаратизм можливий, відповідає 

українському народові й має бути спрямований проти російської 

державності. Слід відірватися від Росії, позбутися злуки з нею. 

У праці «Заповіт борцям за визволення» (1949), написаній наприкінці 

життя, інший політичний діяч, учений, письменник, публіцист Воло-

димир Винниченко висловив однозначно негативне ставлення до 

націоналізму Д. Донцова, оцінюючи його ідеологію як фашистську, 

ворожу українському народові, як особливий різновид тоталітаризму. 

Отже, на початку нинішнього століття були спроби розв’язати 

проблеми національного відродження на шляху монархізму й  

націоналізму. Поряд із цим помітні й намагання розв’язати проблему 

на ґрунті соціалістичних перетворень. До цього періоду розвитку 

політичної думки в Україні належить політична концепція В. Винни-

ченка. Ідеал української демократії В. Винниченко вбачав у «федерації 

Російської республіки і участі в ній України як рівного з іншими 

державного тіла». Він писав: «Певно не можемо відказати історично-

культурного зв’язку, котрий по волі й не по волі за 300 літ 

перебування України в складі Російської держави вріс у наше життя 

духовне і матеріальне... З другого боку... Україна не має таких сил, 

щоби відірватись від Росії, не впасти в обійми якоїсь сильної 

імперіалістичної держави». Проте під впливом подій у добу національно-

визвольних змагань відбулася еволюція поглядів В. Винниченка. 

«Чуття панівної національності, – пише він, – створене століттями 

злочинного соціального панівного устрою в Росії в душі навіть 

робітника-великороса не може зникнути за один-два роки. А тому 

найкращою формою розвитку революції кожної нації є повна 

державна незалежність у добровільному тісному союзі з усіма 

соціалістичними державами проти всесвітньої буржуазії». В. Винни-

ченко вважав, що українська державність в Україні існує. Її створив 

народ, уся українська нація в процесі великого перевороту життя в 

Росії. Так, вона не самостійна, не незалежна, вона опанована Росією. 

Але суть її, Держави, є; вона живе, зберігає в собі сили, які не 

дозволяють ворогам знищити її, які невиразно тримають у собі ідею 

самостійності, які в слушний час вибухнуть, щоб здійснити її.  

В. Винниченко стверджував, що головна політична істина, яку він 

пізнав протягом свого життя – це «наша правда, наша сила – на 

орієнтацію в нашому народі». 
 



Політична етика 

 

65 

Висновки 

 

 

 Протягом багатьох століть різноманітні мислителі та науковці 

розглядали основні етичні засади у своїх вченнях. Деякі з них 

виробили навіть окремі етичні концепції, які й поклали в основу 

розвитку політичної етики як науки. 

 Конфуціанство – одна з головних ідейних течій у Стародавньому 

Китаї. Його основи містяться у філософському трактаті Конфуція 

«Лунь юй» («Бесіди та вислови»). За своїм світорозумінням, способом 

пояснення світу та місця людини («цивілізованої», а не «варвара») у 

цьому світі конфуціанство виступає скоріше в етико-політичному, ніж 

у релігійному плані. 

 Основна мета Конфуція – гармонізувати життя держави, 

суспільства, родини і людини взагалі. 

 Давньогрецький мислитель Сократ був першим, хто обрав 

предметом свого розгляду саме моральне буття людини. Висловлюючи 

скепсис із приводу можливостей дослідження природи, «космосу» (це 

«справи божественні», людині невідомі), Сократ закликає до пізнання 

«єства» людини, першоджерела її вчинків і дій, її способу життя та 

мислення. 

 Сократівську лінію в розвитку політичної етики продовжив його 

учень Платон. Нову модель суспільства Платон будує в першому 

своєму творі «Держава». Держава виникає тому, що кожен із людей не 

в змозі задовольнити свої потреби і змушений звертатися за допомогою 

до інших. Захист держави від внутрішніх і зовнішніх ворогів зумовлює 

необхідність стану вартових – воїнів, а потреби управління – тих, 

хто оволодів «царським мистецтвом», тобто усвідомлює ідеали 

справедливості та добра і здатний їх здійснювати. Це «філософи». 

 Аристотель першим систематизував етику, визначив предмет і 

відмітні риси етики як науки, обґрунтував її основні принципи. Етичні 

уявлення Аристотеля дістали висвітлення передусім у таких працях 

філософа, як «Нікомахова етика», «Евдемова етика» та «Велика етика». 

 Виникнення й розповсюдження середньовічно-християнської 

етики припало на період глибокої кризи античної цивілізації спаду, її 

основних цінностей. Людина, згідно з християнським ученням, створена 

як носій образу та подібності Бога. Проте гріхопадіння, зроблене 

першими людьми, зруйнувало богоподібність людини, наклавши на 

неї пляму первородного гріха. Ідеал мученика стає в середньовічньо-

християнській етиці центральним. 
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 Політико-етична проблематика посідає важливе місце в теоре-

тичній спадщині мислителів Нового часу (І. Кант, Г. Гегель, Л. Фейєр-

бах та ін.). Політико-етичні ідеї найповніше виявляються у ставленні 

мислителів до моделей державного устрою, права, історії, співжиття 

цілих держав та окремих громадян. 

 Політико-етична думка України своїм корінням сягає в епоху 

Київської Русі ІX–XІІ ст. Її безсмертними пам’ятками є літописи. 

«Слово про закон і благодать» Іларіона, «Руська правда» Ярослава 

Мудрого, «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Слово о полку 

Ігоревім» – документи, у яких яскраво віддзеркалено тогочасні 

проблеми політики, релігії, моралі, поставлено питання про спів-

відношення світської та духовної влади. 

 У політичній думці України кінця XVІ – початку XVІІ ст. 

характерне відстоювання ідеї соборності правління християнської 

церкви. Значну роль у розвитку політичної думки в цей час відіграли 

Києво-Могилянська академія – перший виший навчальний заклад в 

Україні, а також такі відомі мислителі, як П. Могила, С. Яворський, 

Ф. Прокопович. Останньому належить створення теорії освіченого 

абсолютизму. 

 Українська політико-етична думка козацько-гетьманської доби 

(друга половина XVІІ – кінець XVІІІ ст.) пов’язана з іменем видатного 

політичного та державного діяча Богдана Хмельницького, який не 

лише висунув завдання створення незалежної держави, а й зробив усе 

можливе для його розв’язання. Помітним документом цього періоду є 

Конституція 1710 р., яка ввійшла в історію як Конституція Пилипа 

Орлика. І хоча вона не була запроваджена, проте має велике значення 

як документ, котрий уперше в історії України на юридичному ґрунті 

фіксує принципи, що покладаються в основу державно-політичного 

устрою. 

 Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства, зокрема щодо створення 

слов’янської федерації, стали значним внеском у розвиток української 

політичної думки XІX ст. Здійснити це передбачалось шляхом реформ, 

пропаганди та просвітництва. Окрему позицію в цьому питанні займав 

Т. Шевченко, який відстоював ідею народного повстання та встанов-

лення демократичної республіки. 

 Політико-етична думка в Україні кінця XІX – початку XX ст. 

характеризується утвердженням ідей автономно-федералістського 

устрою суспільства (М. Драгоманов), громадівського соціалізму (І. Франко), 

національно-демократичної держави (М. Грушевський). 

 На початку XX ст. українська політико-етична думка прагнула 

розв’язати проблеми національного будівництва шляхом запро -
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вадження монархізму, націоналізму, федеративного устрою. Концепції 

В. Липинського, Д. Донцова, В. Винниченка є своєрідним баченням й 

осмисленням реалій сучасного їм політичного життя, які зберігають 

свою актуальність і в наш час. 
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