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ційно релевантні. Таким чином, на думку вченого, етні-
чні категорії забезпечують "організаційну оболонку, 
вміст якої у різних соціокультурних системах може на-
повнювати різні об'єми і форми" [14, с. 16]. 

Тези норвезького антрополога Ф. Барта під власним 
кутом зору розвиває вітчизняний соціолог Л. Аза. Вона 
констатує факт існування певних відмінностей між внут-
рішніми та зовнішніми проявами культури етносів. Це, у 
свою чергу, ускладнює з'ясування динамічної взаємодії 
трьох складових етнічної ідентичності: "образу для себе", 
"образу у собі" та "образу для інших" [10, с. 203]. Як по-
яснює науковець, "образ для себе" зазвичай усвідомлю-
ється суспільством, поєднуючи при цьому бажані для 
себе характеристики. Тоді як комунікаційний зв'язок у 
середині етнічної групи реалізується за рахунок власної 
символіки і міфології, які назовні можуть проявлятися 
фрагментарно. "Образ у собі" Л. Аза відносить до не-
усвідомленої складової етнічної ідентичності, хоча саме 
він сприяє узгодженості дій етнічної групи. "Образ для 
інших" є певним набором приписуваних собі визначень, 
перекладених мовою інших культур задля налагодження 
зв'язків із зовнішнім світом. Дослідниця наголошує, що 
"усвідомлення відмінностей між "образом для себе" і 
"образом для інших" може коливатися залежно від умов 
існування етносу, спричиняючи зміни як внутрішньої, так 
і зовнішньої символіки та міфології" [10, с. 203].  

Спільність культури у всіх своїх формовиявах, як 
бачимо, є обов'язковою ознакою етнічної ідентичності.  

Ведучи мову про зв'язок етнічної спільноти з конкрет-
ним "рідним краєм", Е. Сміт звертає увагу на міфічний і 
суб'єктивний характер цього зв'язку: "Для етнічної іден-
тифікації більше важать прив'язаність та асоціації, ніж 
життя на певній землі або володіння нею" [9, с. 31]. Кож-
ний народ так чи інакше пов'язує свою історію з певною 
територією – "рідним краєм", "землею предків", "священ-
ною землею" чи "батьківщиною". Особливо цей зв'язок 
відчутний для представників діаспорних спільнот. 

Усі вище зазначені атрибути етнічної ідентичності у 
своїй сукупності формують останній (за Е. Смітом) чин-
ник етнозбереження – чуття солідарності у значної час-
тини населення. На основі спільних уявлень, міфів, мо-
ви, творчості складається етнічна самосвідомість особи 
й колективна етнічна свідомість. Інтегральна особа – 
народ постає як єдина психоінформаційна система (М. 
Бердяєв, Й. Гердер). 

Таким чином, якщо розглядати культуру в широкому 
сенсі як універсум загальних значень, цінностей, сим-
волів і смислів, то етнічну ідентичність можна визначи-
ти як ототожнення (самоототожнення чи ототожнення з 
боку інших) особи (кола осіб) з певною етнічною групою 
на основі культурної спільності.  

Запропоноване визначення, що ґрунтується на куль-
турній обумовленості етнічної ідентичності, узгоджується 
або принаймні не дисонує з думками наукової громадсь-
кості з цього приводу. Так, вітчизняний фахівець з даної 

проблематики М. Шульга визначає етнічну ідентичність 
як нерозривний зв'язок особи зі спільністю, ототожнення 
людиною себе із певною суспільною групою, вкорінену в 
духовному світі особи систему цінностей, ідеалів, норм 
відповідної спільності, що виявляється як стійке ядро [13, 
с. 56]. Поділяє цю думку й українська дослідниця Т. Сані-
на, стверджуючи, що етнічна ідентичність – це стан про-
цесу ідентифікації особи (на певний момент часу), яка 
крім власної індивідуальної неповторності усвідомлює 
свою належність до певної культурної спільноти і пов'я-
зана з нею почуттям солідарності через спільні цінності 
та погляди [6, с. 25]. Л. Нагорна в поняття етнічної іден-
тичності вкладає насамперед спільні уявлення, що вини-
кають внаслідок усвідомлення членами певної етнічної 
групи спільності походження, культури, мови, традицій, 
території, історії тощо [4, с. 35]. Г. Лозко постулює думку 
про те, що безнаціональної культури не існує [3, с. 61].  

Варто зауважити, що збереженню духовної єдності 
етнічної спільноти сприяє наявність комунікаційних 
зв'язків та лідерів, які стимулюють взаємодію в межах 
свого середовища та поза ним. На сучасному етапі в 
поліетнічних соціокультурних системах інформаційне 
поле та простір для активної етнозберігаючої діяльності 
формується навколо громадських організацій націона-
льних меншин. 

Розкриття змісту і ролі головних ідентитетів етнічно-
сті дозволяє на якісно новому рівні осмислити цей фе-
номен, поглибити знання про етнічну ідентичність та 
ідентифікацію, розробити практичні заходи, спрямовані 
на консолідацію української політичної нації з ураху-
ванням етнічних особливостей.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ 

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Статтю присвячено аналізу та адаптації до українських реалій зарубіжного досвіду в сфері етичного регулювання по-
літичних відносин. 

Article is devoted to the analysis and adaptation of foreign experience to the Ukrainian realities in the sphere of ethical regulation of 
political relations. 

 
Покращення морального клімату політичного життя 

сучасного українського суспільства дозволить подолати 
значну частину перешкод, з якими зіткнулася Українсь-

ка держава на шляху демократизації. Дотримання полі-
тиками, перш за все парламентарями та чиновниками, 
етичних стандартів у публічній поведінці сприятиме 
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поліпшенню іміджу державних службовців в очах украї-
нських громадян. 

З цією метою потрібно здійснити комплекс заходів, 
що дозволить системно охопити "етичною реформою" 
увесь політичний спектр в українському суспільстві. 
Розбудовуючи етичну інфраструктуру в Україні, доціль-
ним буде врахування досвіду зарубіжних країн з висо-
ким рівнем розвитку, де вже впродовж тривалого часу 
етична складова є невід'ємним елементом регулювання 
політичних відносин. Тому актуальність цього дослі-
дження полягає у необхідності доповнення теоретичної 
бази впровадження етичних стандартів в українську 
політичну практику. 

Метою статті є аналіз та адаптація досвіду провід-
них зарубіжних країн у сфері етичного регулювання 
політичних відносин. 

Аналіз літератури з етичної проблематики політичних 
відносин спонукає до висновку, що в Україні має місце 
прогалина в теоретичних напрацюваннях з цього питан-
ня. У вітчизняній науці немає ґрунтовних досліджень, 
присвячених адаптуванню зарубіжного досвіду з питань 
етики публічної діяльності до української реальності. 

Слід зазначити, що останнім часом чимало російсь-
ких дослідників приділяють увагу дослідженням етичної 
інфраструктури західних країн з метою покращення 
етичних стандартів у Російській державі. Серед них: 
Є. Бочарова, Д. Васильєв, П. Дробишев, О. Конов, 
В. Муричова, О. Оболонський та інші. 

На сьогодні в західних країнах питанням етичного ре-
гулювання поведінки осіб, які перебувають на службі 
держави, приділяється помітна увага. У наукових дослі-
дженнях державної служби значного поширення набуло 
поняття "етична інфраструктура", вперше запропоноване 
у 1996 році в доповіді Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку "Етика в публічній службі" ("Ethics in 
the Public Service"). У доповіді етична інфраструктура 
визначається як сукупність засобів, які використовуються 
для регулювання неналежної та заохочення належної 
поведінки державних службовців [6, с. 6]. 

Ефективне функціонування налагодженої етичної 
інфраструктури сприяє формуванню доброзичливої 
політичної сфери суспільства, мотивуючи дотримання 
певних норм поведінки. Схематично етична інфраструк-
тура складається з восьми елементів, спрямованих на 
реалізацію трьох її функцій: контролю (control), керівни-
цтва (guidance), управління (management) [6, с. 25]. 

Функція контролю забезпечується трьома елемен-
тами, а саме: 

 наявністю законодавчої бази, яка б забезпечувала 
процедури нагляду, проведення досліджень та застосу-
вання покарань з питань етичних стандартів політичної 
діяльності; 

 встановленням механізмів звітності, тобто проце-
дур проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту 
діяльності державних органів, парламентського нагляду 
тощо та органів, які здійснюють нагляд; 

 можливістю суспільного нагляду за діяльністю 
державних службовців, тобто налагодженням проце-
дур, які забезпечують доступ громадян до інформації, 
прозорість процесів державного управління. 

Функція керівництва може успішно здійснюватися за 
умов наявності таких трьох елементів, як: 

 політична воля до реформ, тобто бажання керів-
ництва країни здійснювати реформи в сфері етики дер-
жавної служби, оскільки лише політична та фінансова 
підтримка сприятимуть їхній успішній реалізації; 

 кодекси поведінки, тобто нормативні акти, в яких 
визначаються стандарти поведінки для державних слу-
жбовців в цілому і для окремих органів влади; 

 механізми професійної соціалізації – процедури, 
методи і програми навчання державних службовців 
стандартам поведінки. 

Функція управління може бути реалізована завдяки 
останнім двом елементам етичної інфраструктури, до 
яких належать: 

 забезпечення належних умов держаної служби – 
факторів, які впливають на поведінку державного служ-
бовця: оплата праці, механізми захисту державного 
службовця від свавілля керівництва тощо. 

 створення координуючих органів – органів держа-
вної влади, які відповідають за проведення етичної ре-
форми державної служби та управління адміністратив-
ною етикою. 

Звичайно, така схема не може бути універсальною. 
Те, які інститути, нормативні акти, заходи становити-
муть етичну інфраструктуру конкретної країни, визнача-
ється її культурною специфікою. Тому для української 
владної еліти необхідним завданням виступає вироб-
лення власної етичної моделі регулювання політичних 
відносин. На нашу думку, на шляху вироблення такої 
моделі, в першу чергу, має бути здійснений комплекс 
наступних заходів: 

1) формування інституційних елементів із регулю-
вання етичних питань у політичній практиці (створення 
координуючого органу, який би відповідав за проведен-
ня етичної реформи); 

2) створення нормативно-правового забезпечення 
етичного регулювання політичної сфери, яке сприятиме 
розвитку етичних норм і правил, які дійсно та ефектив-
но регулюватимуть політичну діяльність (прийняття 
етичного кодексу політичної поведінки); 

3) виховання належного рівня свідомості та політичної 
культури в українському суспільстві (в першу чергу, з ак-
центом на молодому поколінні, яке творитиме майбутнє 
держави), а на їхній основі – високого рівня моральності. 

Таким чином, необхідним елементом етичної інфра-
структури, яку необхідно побудувати в Україні, є коор-
динуючий орган, діяльність якого буде спрямована на 
забезпечення єдності підходів у етичному регулюванні 
політичної діяльності в державі. 

Дослідники виокремлюють основні функції, які є ха-
рактерними для органів-координаторів з етичних питань 
політичної сфери, які діють у більшості сучасних країн. 
До них належать: 

 дослідження етики державних службовців; 
 розроблення проектів законів та правил, в тому 

числі кодексів та загальних стандартів поведінки дер-
жавних службовців; 

 організація вивчення державними службовцями 
етичних правил, випуск рекомендацій та посібників; 

 координування та контроль діяльності інших орга-
нів виконавчої влади в сфері етики державної служби, в 
тому числі, забезпечує єдність правової бази; 

 контроль за виконанням етичних стандартів дер-
жавними службовцями, розслідування незаконної дія-
льності чиновників; 

 інші функції, наприклад, організація взаємодії що-
до питань адміністративної етики із громадськими орга-
нізаціями чи іноземними державами [2, с. 25]. 

Пріоритетність цих функцій в кожній конкретній краї-
ні визначається культурою, політичними традиціями та 
звичаями. Так, російські дослідники Д.В. Васильєв, 
П. Ю. Дробишев, О.В. Конов виокремили три типи ко-
ординуючих органів, залежно від того, які саме цілі їх-
ньої діяльності вважаються основними [2, с. 26]. 

До першого типу належать органи-порадники. Їхньою 
основною функцією є вироблення рекомендацій щодо 
проведення етичних реформ державного управління. 



УКРАЇНОЗНАВСТВО. 16/2012  ~ 61 ~ 
 

 

Вони можуть консультувати, але не володіють повнова-
женнями для втілення запропонованих рекомендацій. 

Яскравим прикладом такого типу органів є Комітет зі 
стандартів публічного життя (Committee on Standards in 
Public Life) у Великобританії. Діяльність Комітету спря-
мована на підготовку та публікацію річних звітів про 
стан етики публічної сфери в країні, а також доповідей 
із окремих питань. Так, перша доповідь, опублікована в 
1995 році, була присвячена етичним стандартам діяль-
ності членів парламенту, міністрам, державним служ-
бовцям і незалежним комітетам. Саме в цій доповіді 
були сформульовані сім принципів публічної сфери 
Великобританії ("The Seven Principles of Public Life"): 
безкорисність, принциповість, безпристрасність, підзві-
тність, відкритість, чесність, лідерство [7]. 

Особливістю британського комітету є те, що він не 
володіє повноваженнями і засобами для реалізації під-
готовлених ним рекомендацій. Заходи для поліпшення 
морального клімату державного управління не мають 
обов'язкового характеру і можуть бути відхилені держа-
вними органами. 

Інший британський орган – Офіс парламентського 
Уповноваженого зі стандартів (The Office of the 
Parliamentary Commissioner for Standards) – слідкує за 
дотриманням членами Парламенту Кодексу поведінки. 
До повноважень цього Офісу включені реєстрація фі-
нансових інтересів парламентарів та розслідування 
скарг щодо порушення ними зазначеного Кодексу або 
відповідних правил. Вартим уваги є річний звіт Офісу за 
2010–2011 роки, в якому Джон Лайєн (John Lyon), Пар-
ламентський Уповноважений зі стандартів, зазначає, 
що здійснюється ревізія Кодексу поведінки, і відповідно 
до нього будуть внесені зміни [5, с. 36]. 

Оскільки політичні відносини є динамічними за своїм 
характером, перегляд певних етичних вимог в політичній 
сфері є необхідним з метою удосконалення стандартів 
поведінки публічних осіб. Тому досвід Великобританії, 
хоча б у цьому питанні, є цінним для українських реалій. 

До другого типу координуючих органів належать ор-
гани-менеджери. Основна функція таких органів поля-
гає у розробленні та впровадженні стандартів поведінки 
державних службовців. Продуктом їхньої діяльності є 
не рекомендації, а обов'язкові для виконання нормати-
вні акти. З метою якісної реалізації прийнятих стандар-
тів поведінки створюється розвинута система взаємодії 
з органами державної влади, яка дозволяє навчати 
службовців етичним стандартам та контролювати вико-
нання закріплених правил. 

Такі координуючі органи є найбільш поширеним видом 
інституціалізації етичного регулювання політичного життя 
у більшості західних країн. Яскравим прикладом такого 
типу органів є Офіс з питань урядової етики (The Office of 
Government Ethics) США, створений відповідно до Закону 
"Про службову етику в державних органах" 1978 року. 

Слід відмітити особливість США в сфері впрова-
дження етичних стандартів у політичні відносини. У цій 
державі питання морально-етичної оцінки діяльності мо-
жновладців розподілені відповідно до розподілу держав-
ної влади. Так, у виконавчій гілці функціонує Офіс з пи-
тань урядової етики США (The United States Office of 
Government Ethics), який займається контролем амери-
канського уряду. Оскільки Конгрес США є двопалатним, 
кожна Палата має свій комітет з етики: Сенат – Комітет з 
етики Сенату США (The United States Senate Select 
Committee on Ethics), а Палата представників – Комітет з 
етики Палати представників США (The United States 
House of Representatives Committee on Ethics). 

Україна могла б застосувати цей американський до-
свід, створивши відповідні установи окремо при вико-
навчій та законодавчій гілках державної влади, оскільки 
такий розподіл "сфер контролю" сприяє більш деталь-
ному розгляду етичних проблем, які виникають у кожній 
державній інституції, та їх оперативному вирішенню. 

Офіс з питань урядової етики США створений з ме-
тою укріплення впевненості суспільства в тому, що 
держава функціонує згідно з принципами справедливо-
сті та чесності. Відповідно до поставленої мети завдан-
нями є попередження та вирішення конфліктів інтересів 
на державній службі.  

Структура Офісу детально розглядає російська до-
слідниця Є. Ю. Бочарова у статті "Особливості регулю-
вання етики державної служби в США" [1]. 

Офіс очолює директор, якого призначає Президент 
США терміном на 5 років. Структуру Офісу складають: 

1. Кабінет директора (The Office of Director). 
2. Відділ міжнародної допомоги і державних ініціатив 

(The Office of International Assistance and Governance 
Initiatives). 

3. Відділ правової політики та консультування із загаль-
них питань (The Office of General Counsel and Legal Policy). 

4. Відділ відомчих програм (The Office of Agency 
Programs): 

 Підрозділ з питань навчання (The Education 
Division); 

 Підрозділ із реалізації програм (The Program 
Services Division); 

 Підрозділ програмного моніторингу (The 
Program Review Division). 
5. Відділ з адміністративних питань і управління ін-

формацією (The Office of Administration and Information 
Management) [1]. 

Значна увага в діяльності Офісу урядової етики 
приділяється підтримці взаємозв'язків із департамента-
ми та агентствами, саме на яких основна відповідаль-
ність за розробку та впровадження етичних програм в 
США. У кожному агентстві працює посадова особа, яка 
відповідає за етику цього підрозділу, а саме підтриму-
вання тісних зв'язків із Офісом урядової етики, декла-
рування працівниками агентства доходів, навчання та 
консультування працівників, виправлення виявлених 
етичних порушень тощо. 

До третього типу координуючих органів дослідники 
відносять органів-"сторожів". Основна функція "сторо-
жів" полягає у проведенні розслідувань випадків неети-
чної чи незаконної поведінки державних службовців. 
Такі органи мають значні повноваження, фінансові ре-
сурси та достатню адміністративну незалежність. При-
кладом органу-"сторожа" є Незалежна комісія боротьби 
з корупцією, створена в Гонконгу 1974 року. У функціо-
нуванні такого типу органу є певна небезпека, яка поля-
гає в тому, що вони можуть бути використані не для 
боротьби з корупцією, а для усунення політичних про-
тивників. Тому орган-"сторож" як координатор етичних 
стандартів найменш підходить для наслідування в укра-
їнській практиці, оскільки дійсно існуватиме загроза 
такої переорієнтації їхньої діяльності. 

Як уже зазначалось, іншим важливим заходом з ме-
тою вдосконалення етичного регулювання політичних 
відносин в Україні є прийняття етичних кодексів поведін-
ки державних службовців та політиків. Піднімаючи ана-
логічне питання щодо Російської держави, дослідник 
О.В. Оболонський вбачає ряд переваг моральних коде-
ксів щодо юридичних в політиці, бізнесі та на державній 
службі. До них належать, зокрема, такі: 1) юридичний 
кодекс вимагає чіткого формулювання заборонених дій, 
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а також правил належної поведінки; однак специфіка 
названих сфер діяльності унеможливлює створення 
повного переліку заборон та обов'язків; в основі ж ети-
чного кодексу лежать, в першу чергу, не юридичні нор-
ми, а принципи, які легше ідентифікувати та співвіднес-
ти з реальною практикою діяльності тієї чи іншої поса-
дової особи; 2) специфіка політичної діяльності така, 
що часто її некоректність важко довести, а без цього не 
можна застосувати правову санкцію; 3) ряд вчинків за 
своєю природою не можуть регулюватися правом, а 
підпадають під норми групової моралі чи індивідуальної 
моральності індивіда; 4) етичні кодекси і стандарти 
апелюють до кращої сторони людської природи, а юри-
дичні роблять акцент на санкціях [4, с. 56]. Таким чи-
ном, покликання етичних стандартів полягає не стільки 
в регулюванні поведінки державних службовців, скільки 
в мотивуванні їх до належної поведінки. 

Д. В. Васильєв, П. Ю. Дробишев, О. В. Конов, аналізу-
ючи етичні кодекси, налічують основні завдання, на вирі-
шення яких вони спрямовані, а саме: допомагати держав-
ним службовцям визначати, які моменти в їхній діяльності 
найбільш проблемні з етичної точки зору і відповідно по-
требують підвищеної уваги; окреслювати способи вирі-
шення етичних проблем, які виникають у процесі щоден-
ного виконання службових обов'язків; сприяти формуван-
ню певного стилю поведінки державного службовця, який 
би відповідав цінностям та принципам державної служби 
та очікуванням суспільства [2, с. 32]. 

З метою створення нормативно-правового забезпе-
чення етичного регулювання політичної сфери в Україні 
варто взяти до уваги відповідний досвід провідних країн 
світу: США, Великобританії, Канади та Франції. У цих краї-
нах прийнято моральні кодекси, яких мають дотримувати-
ся народні обранці та чиновники. Так, у Великобританії 
моральні вимоги до можновладців сформульовані у "Семи 
принципах публічного життя" ("The Seven Principle of Public 
Life"), "Кодекс поведінки" ("Code of Conduct for Members of 
Parliament"); у США нормативно-правовою базою етичного 
регулювання є такі документи: ""Етичні стандарти для 
працівників виконавчої влади" ("Standards of Ethical Con-
duct for Employees of the Executive Branch"), "Етичний ко-
декс для тих, хто перебуває на держаній службі" ("Code of 
Ethics for Government Service"); "Етика урядової діяльності" 
("Ethics in Government Act of 1978"), у Канаді "рамки до-
зволеного" сформульовані у "Акті про конфлікт інтересів" 
("Conflict of Interests Act"), французькі чиновники діють 
відповідно до вимог "Морального кодексу" ("Code de 
déontologie"). 

Прийняття етичного кодексу сприятиме покращенню 
морального клімату політичних відносин в Україні, а в 
результаті – відновленню довіри українського суспільс-
тва до політичної влади. 

Безперечно позитивним зрушенням у напрямку роз-
будови етичної інфраструктури на українському ґрунті є 
прийняття Закону України "Про засади запобігання і про-
тидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI. Особли-
во слід наголосити на цінності запровадження положен-
ня про конфлікт інтересів на публічній службі. Зокрема, 
конфлікт інтересів у зазначеному Законі визначається як 
"суперечність між особистими інтересами та її службо-
вими повноваженнями, наявність якої може вплинути на 
об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а 
також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання 
наданих їй службових повноважень" [3]. Так, під час при-
йняття рішення публічний службовець має керуватися 
лише суспільними інтересами, виключаючи будь-яку 
приватну вигоду. Підпорядкування особистого інтересу 

публічному свідчить про доброчесність та порядність 
політичного актора перед суспільством. 

Якщо заявлені вимоги матимуть не лише деклара-
тивний характер, а й втілюватимуться у реальній прак-
тиці, вдосконалення політичних відносин буде продов-
жуватися шляхом проведення етичної реформи, украї-
нське суспільство зможе досягнути вершин морально-
етичної досконалості. 

У США державні службовці чітко усвідомлюють, що 
вони працюють в інтересах суспільства, а їхня влада 
походить саме від народу. Державна служба цієї країни 
вимагає від посадовців досконалої етичної поведінки, 
тому значна увага приділяється популяризації етичних 
стандартів, удосконаленню адміністративних правил та 
процедур. З цією метою існує розгалужена мережа спе-
ціалізованих відомств і служб, які проводять превенти-
вну політику, займаються службовими розслідування-
ми. Важливе місце в етичній інфраструктурі США за-
ймає значна кількість професійних та дослідницьких 
організацій, які вивчають етичні проблеми, пов'язані з 
державним управлінням. При цьому вони зосереджують 
свої зусилля на виробленні практичних методик аналізу 
та вирішення цих етичних проблем. Серед таких органі-
зацій: Американська асоціація політичних наук (The 
American Political Science Association), Центр впрова-
дження прикладної етики при Університеті Карнегі 
Меллон (The Center for the Advancement of Applied 
Ethics), Центр суспільної чесності у Вашингтоні (The 
Center for Public Integrity), Центр вивчення професійної 
етики при Технологічному університеті Іллінойса (The 
Center for the Study of Ethics in the Professions). 

Так, іще одним важливим кроком, який потрібно 
здійснити, розбудовуючи етичну інфраструктуру в Укра-
їні, є створення умов та діяльність із виховання належ-
ного рівня політичної свідомості та культури поведінки, 
що сприятиме підвищенню рівня моральності українсь-
кого суспільства. Це завдання є першочерговим, оскіль-
ки здобутки у сфері етичного регулювання політичних 
відносин, яких ми зможемо досягнути шляхом створен-
ня координуючи органів з етики та прийняття етичних 
кодексів, повинні перейти до гідних, достойних та не-
байдужих наступників. 

Громадяни повинні позитивно сприйняти зміни в 
державних органах влади, розроблення нормативного 
правового забезпечення етичного регулювання полі-
тичних відносин в Україні, побачити в цьому перспекти-
ву для вирішення нагальних суспільно-політичних про-
блем, які стримують повноцінний розвиток держави. 
Переосмислення суспільством політичних цілей та цін-
ностей у бік моралі стане підвалиною закріплення полі-
тичної етики на українському ґрунті. 
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