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Сучасне укра'iнське суспiльство продовжус переживати один 13 

найскладнiших перiодiв свос'i icтopi'i. На весь зрiст постало 
завдання подальшого змiцнення незалежноi· держави, збереження 
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розколоти кра·iну за iдеологiчними i нацiональними ознаками . 
Визначал олiтична ьну роль У цьому процесi повинна вiдiгравати п . . . та 
консолщащя, яка покликана забезпечити згуртоваюсть • 

· • pauttO нацюнальну еднiсть украi"нсько·i нацii", а також IНтеr 
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Г("-~тr(,1,,к, . 1{с ~1\'* 11а IIC IHHOJl"1ИC I • 1·, IHCr H A< t.: JHJ54M . 11н , kИ , iJН!И!Ч 
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]('р~ЗР.Н ( 1~ С . 8] . 
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необхiдною передумовою для стабiльного полiтичного ро·\sитку , 
впrова..1ження реформ , стабiлiзацi·1· економiки та подальшоrо 
наuiональноr~о ро1витку. Але консолiдацiю неможливо нав ' я1ата, 
як i неможливо нав ' язати дух патрiотизму та поваrи до де ржави. чи 
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рокi ·~ нс si1л<:ЖH()CT i так i не вдалось вибу дува rи мод{;ль 
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01' . с-

, - · • 1. .1 t.1 , ' ы, \1 О ' 1 Н i 1 Н)~ l Ш Ltt 
~n.l Ч)'J IH КJНОЧОКИМИ ltii 110 1Ht'I ку дtpЖ~!tiO I tн>р~ tl.нп , .... . ..-\ ... П 't ttKOH' Ц:tMOIO ак I уuн 1,1tн.: 110. ( '; itti~ 1,J y~piйtt(bl~t).I Ш\Цlt , 
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Отже для того щоб Укра·iна збере
rлась як де 

' 
Ржава 11 3 

вагомий крок у своему розвитку необхiдно Р0б1111 а 
консолi 

суспiльство. Дуже важливим також 
визначення 1r дУва"11 

"'о нсолiд ·" 

парадигми власноi· модернiзацi"i кра·iни. 
ащ11но·i 

Якi основнi напрямки нацiонально"i 
та полiтично·i . 

консол~да ... 

У краi·ни? 
Ц11 

Перше . Формування консолiдацiйно·i iдeoлori "i Л 

. . . . · Юдина i 

сусп1льство живуть в 1д
еолопчному простор~ так

 само я . . 

. . . . ' К у CBtтJ 

культури, пол1тики, економ1ки. Бо 1деолопя - це система п . 
оrляд 1 в 

та iдей в яких вiдобража€ться становления до дiйсностi че ез 

. . . . . р 

призму ПОЛIТИЧНИМ ЦIННО
СТЯМ та 1нтерес1В тих чи I

НШИХ соцiальних 

верств та СПIЛЬНОТ. 

Сьогоднiшнiй етап розвитку укра
·iнського полiтикуму часто 

називають перiодом деiдеологiзацii·, коли полiтична iдеолоriя 

виявилася фактично повн1стю зам1неною персонiфiкацiсю 

полiтичного процесу. Варто вiдзначити, що безiдеологiчних, 

безiдейних суспiльств об'€ктивн
о не iсну€. Iдеологiя - це духовний 

фундамент на якому будусться 
свiдомiсть людини. Кожна нацiя, як 

слушно вiдзнача€ М. Обушний, ма€ свою iдеологiю i жоднi змiни У 

суспiльному життi не спроможнi знищити те, що закладено в 

природi людини - потребу в iдeoлori"i як у усвiдомленiй метi 

суспiльно"i дiяльностi. Iдеологiя ст
ворю€ фундаментальну систему 

цiнностей сусп1льства i держави, формулюе стратегiчнi цiлi 

суспiльства [3 , с. 112]. • ··· на 

Ключовими цiнностями загальногромадськоi· щеологн, . 
. . ьностt за 

думку дослiдникiв, могли б стати вiдчуття в1дповщал 
. соuiальна 

долю кра"iни , патрiотизм , гуманiзм , демократ~я, _ 

справедливiсть, освiченiсть [ 4 с 8] I що особливо важливо, 
, • . ' . Д)l(еННЯ 

науково-об' €ктивне висвiтлення icтopii" стан
овления 1 утвер 6 

т 

у ·· •· 
сiяти роз ра 

кра~нсько1 держави. Iсторiя ма€ о
б ' €днувати , а не ор, 

. до тих п 

м~ж громадянами. Ми нiколи не витя
гнемо економ~ку " та 

. .. духовно~ 

поки вiдкладатимемо на потiм питани
я iдеолопчноt, ' язок. 

• •• 

V заемозв 

осв1тньо1 сфери, тому що мiж ним дi€ нерозривнии 
8 
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Друге. Тип державного облаштування. Укра"iна була сильною 

тi часи, коли вона була унiтар1-1ою дер)каво•о. Тому рiзнi проекти 
у . . 
федерацji" кра"iни, вияви сепаратизму, ц11-1н1сного розколу краi·ни 

галъмували процеси ново"i полiтично·1 iнтеrрацi·1 Украi"ни. 

Для федералiзацiУ нiяких пiдстав немас. Але с необхiднiсть 

провести децентралiзацiю держави, надати бiльших повноважень, а 

значить i вiдповiдальностi регiонам. Це актуально як з оrляду 

тенденцiй свiтового розвитку, коли в умовах глобалiзацi"i зростае 

роль регiонiв, так i з огляду особливостей нацiонального розвитку 

(традицii" надмiрноi" централiзацii") [5, с. 13]. 

Трете. Розвиток пол1етн1чного сусп1льства на засадах 

толерантностi, дiалогу, нацiональноi· спрямованостi та створення 

справедливих умов для збереження етнонацiональноi" iдентичностi. 

Слiд враховувати iсторичнi особливостi розвитку украi"нського 

народу i становления У краi"нськоi" держав и. 

Трагедiя Украi"ни не тiльки в тому, що вона столiттями не була 

повноцiнною державою, а й в тому, що П територiя була розiрвана 

мiж рiзними державами: Росiя, Польща, Румунiя, Австро-У горщина 

та iн.. Це безумовно привело до формування вiдмiнностей в 

традицiях, культурi, зовнiшньополiтичних орiснтирах. Завдання 

полягае в тому, щоб з одного боку, забезпечити врахування цих 

вiдмiнностей, але з iншого - зорi€нтувати державу на безмовне 

дотримання корiнних iнтересiв громадян Украi"ни рiзних регiонiв. 

Четверте. Змiна становления до людини в суспiльствi i 

держави. Людина, П iнтереси, права, дiяльнiсть, саме життя 

повиннi бути в центрi уваги держави i суспiльства. Необхiдно 

змiнити систему суспiльних вiдносин, яка б дозволяла людинi 

максимально самореалiзування: професiйно, полiтично, духовно. 

Бо успiшний розвиток кра"iни можливий лише за умови 

самореалiзацi·1 мiльйонiв 11 rромадян. Ix житгсвий усп~х 

обумовлюс загальнонацiональний проrрес. 
. П' яте. Серед об' сднуючих прiоритетiв мае стати iдея 

~нновацiйного типу розвитку кра"iни i зокрема економiки. Оскiльки 
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мало мати влас1-11 кордо1-1и, герб пм1-1 , npaiюp 
' i1 apr1a президента . Жи1тя пови1-11-10 покращуватися , але пок , · мен,-, 

. ' Ра~.цувати с всiх. Це повинно стати псю об сднуючою iде€ю для п .. я 11J1 я 
.... б . о11 1тич1 .. ел iти та народу, яку однаково сприимали 1 в КиЕ: вi й Л 101 

' У ьвов i " Мелiтополi. , и у 
Шосте. В епоху rлобалiзацi"i великого значения 

. . . набувас 
нацюнальна 1дея , яка стае м1рилом духовностi i разом 

. . з нею -
свпоглядним забезпеченням способу вtльного iснування особл 
востi , несе його ключовi цiнностi. Вироблення тако·i нацiональн:~ 
iдei' с для Украi'ни справою надзвичайно·i ваги й актуальностi ... . . ' тому 
що власне на 11 основt повинн1 визначатися rоловнi орiснтири i 
цiнностi розбудови держави в контекстi свроiнтеграцi·i. 

Резюмуючи вищесказане, приходимо до висновку про те , що 

провiдну роль у формуваннi нацiональноi' консолiдацi"i мае 
вiдiгравати нацiональна iдея, яка rрунтуватиметься на розумiннi 

полiетнiчноi' природи громадян кра'iни; послiдовнiй демократизацi'i 

суспшьства та полiтичних iнститутiв; формуваннi дiсздатного 

громадянського суспшьства; перехiд до iнновацiйно·i моделi 

економ1ки. 
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ОКРЕМI АСПЕКТИ МIЖНАРОДНОГО ДОСВIДУ 
ДЕРЖАВНОГО ФIНАНСУВАННЯ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ 

До питания державного фiнансування полiтичних партiй в 
Укра'iнi поверну лися пiсля Революцii' Гiдностi. 

Вiдповiдно до результатiв 16-го самiту «Укра·iна - €С», який 
вiдбувся в Брюсселi, У краi'на погодилась у повному обсязi 
виконати рекомендацi'i ОБС€/БДIПЛ щодо реформування вибор
чоrо законодавства та вирiшення питань фiнансування полiтичних 
партi й [1]. 

Внаслiдок чого Верховна Рада Укра'iни 8 жовтня 2015 Р· 
Ухвалила Закон Укра'iни «Про внесення змiн до деяких 1аконода . . . ... . " .... вчих актш У кра'iни U(Одо запобirан11я I протидн полати ~наи коруп ··· 

цii», спрямований на 1меншення корупцi'i через внесения 1<.омплексн · .. ф · ф' .. ання . их зм1н до 1аконодавства Украани у с ер1 1нансув llОJ1Jтичних партiй 6 .. . ... [2] та передви орно1 аптацн . 
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