
16 грудня 2014 р. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України 

спільно з Національною експертною комісією України з питань захисту 

суспільної моралі провели конференцію «Мораль і влада».  

У роботі конференції взяли участь провідні українські науковці 

соціогуманітарного напряму, громадські та релігійні діячі: М. Попович, 

В. Костицький, А. Єрмоленко, О. Костенко, Є. Бистрицький, А. Лой, Е. Афонін, 

В. Малахов, Л. Наливайко, Т. Новаченко, С. Пролєєв, О. Білий, В. Козловський, 

В. Волковинська, В. Парапан, К. Пантелей, Т. Альберда та ін. 

Під час роботи конференції було порушено цілу низку важливих проблем 

сучасної України: встановлення балансу між ефективністю і моральністю в 

державній діяльності, теоретичні питання, пов’язані зі структурними 

реформами української влади, спрямованими на зростання її ефективності, 

зміцнення зв’язку з громадянським суспільством, децентралізацію систем 

управління. 

Особлива увага була приділена проблемі співвідношення моралі та влади. 

Рефреном через усі доповіді проходила ідея, що політика, позбавлена 

моральних засад, не може бути виправданою. Адже поступки персональній чи 

груповій вигоді окремих громадян обертаються злом, а то й катастрофою для 

цілого народу. Учасники конференції погодилися з твердженням М. Поповича 

про те, що аморальним і злочинним є маніпулювання життям, свободою і 

гідністю людей, які розглядаються як прості знаряддя для досягнення 

політичних цілей та одними з головних чинників, які зумовили сучасну кризу в 

Україні. 

Одним із смислових блоків конференції було обговорення засад та 

принципів, на основі яких має відбуватися реформування української влади та 

державного механізму загалом. У цьому контексті учасники конференції 

зійшлися на думці, що Україна конче потребує напрацювання нової політичної 

культури, яка має базуватися на моральних принципах, а політики нової 

генерації мають володіти моральними чеснотами, які відповідали б не лише 

принципу верховенства права, а й високим духовним цінностям ідеалам. Адже 

бажання українського народу жити за такими моральними чеснотами як: совість 

та гідність, правда та справедливість, було заявлене на весь світ під час 

«Революції гідності». Таким чином, у доповідях, виголошених на конференції, 

робиться акцент на тому, що влада повинна взяти до уваги це устремління 

українського народу і почати трансформацію державного механізму та 

інституту влади в цьому напрямі. Яскравим прикладом чого має слугувати 

боротьба з таким аморальним явищем української влади як корупція у всій її 

широті проявів в українських реаліях (16 грудня 2014 року Інститут філософії 

імені Г. С. Сковороди НАН України спільно з Національною експертною 

комісією України з питань захисту суспільної моралі провели конференцію 

«Мораль і влада» // Інститут Філософії НАН України 

(http://www.filosof.com.ua/news.htm). – 2014. – 19.12). 


