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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасне українське суспільство продовжує переживати один із 
найскладніших періодів своєї історії. Для політичної ситуації харак
терні такі явища, як криза державності, політичного управління, кри
за національної ідентичності. Уперше за роки незалежності на весь 
зріст постало завдання подальшого зміцнення незалежності держави, 
збереження стабільності і міжнаціональної згоди. Визначальну роль 
у цьому процесі повинна відіграти українська національна ідея, яка 
покликана забезпечити необхідну консолідацію, згуртованість та на
ціональну єдність української нації, а також інтеграцію національних 
меншин до її складу при збереженні та розвитку їх етнокультурних 
особливостей.

Підкреслимо, що саме національна ідея відіграє головну роль у 
формуванні політичної нації. До політичної нації в Україні, як відо
мо, належить українці, росіяни, білоруси, угорці, євреї та інші етно- 
національні групи. Становлення української політичної нації, на ду
мку науковців, можливе тільки на загальноцивілізованих принципах 
громадського суспільства, тоді, коли будуть створені економічні, со
ціальні, духовні умови, які працюють на націю. Будь-яке суспільст
во, щоб стати націю, крім об’єднання спільними економічними інте
ресами, повинно інтегрувати ще й додатковими зв’язками, як то: спі
льністю мови, культури, особливостями національного менталітету. 
Ігнорування ж цих зв’язків, байдуже ставлення до питань формуван
ня національної ідеї, яка б згуртувала націю, веде до розчарування 
суспільства на групи, клани, релігійні, етнічні утворення, а це вже
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становить небезпеку самому існуванню держави. Тому без націона
льної ідеї неможливо побудувати незалежну державу.

Нарешті, в епоху глобалізації національна ідея стає мірилом ду
ховності і протистоїть ідеологіям, орієнтованим на уніфікацію наці
ональних відмінностей і цінностей. Вироблення такої національної 
ідеї, як справедливо відзначає М. Дмитренко, стає для України спра
вою надзвичайної ваги й актуальності, тому що саме на її основі по
винні визначатися головні орієнтири і цінності розбудови держави в 
контексті євроінтеграції [1, с. 181].

В цьому плані слід відзначити, що, на превеликий жаль, україн
ська національна ідея в останні роки стала предметом спекуляції з 
боку політичної еліти та лідерів і не приводить та й не може привес
ти до консолідації політичних сил. Суспільство, держава повинні ма
ти об’єднуючу ідею, цінності.-. Протягом багатьох століть такою 
об’єднуючою ідеєю буда незалежність. Але ця ідея продовжувалася 
до тих пір, поки незалежність не стала реальністю.

Сьогодні необхідна ідея, яка б організувала суспільство на ство
рення якісно нового життя. Оскільки мало мати власні кордони, 
герб, гімн, прапор, парламент, президента. Життя повинно покращу
ватися, але покращуватися для всіх. "Це повинно стати тією 
об’єднуючою ідеєю для політичної еліти та народу, яку однаково 
сприймали б і в Києві, й у Львові, й у,Мелітополі. В умовах підви
щеної конфліктності державна’політика має бути спрямована, у пе
ршу чергу, на досягнення загальносуспільних цілей та утвердження 
консолідуючих засад у суспільстві. Пррблема консолідації нації на
вколо державних інтересів та загальнонаціональної мети є по суті 
важливим аспектом безпеки української держави, гарантією збере
ження цілісності країни.

Проблема національної ідеї, осягнення ціннісних визначень полі
тичного, соціального, культурного буття -  одна з центральних в іс
торії і політології. Нагадаємо, що теоретиками української націона
льної ідеї стали М. Костомаров, Т. Шевченко, М. Драгоманов,
І. Франко, М. Грушевський, В. Чорновіл, Л. Лук’яненко. Зокрема,
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І. Франко був одним із перших в українській політичній думці, хто 
сформував концепцію політичної самостійності України. Проблему 
національної ідеї, політичного, економічного, соціального, культур
ного розвитку він вбачав у визначенні основних, системовизначаль- 
них цінностей, які конкретизують суть функцій тієї ж держави, вла
ди, інституцій.

Чіткого визначення національної ідеї поки що не існує. Українсь
кі політичні словники дають такі визначення «національної ідеї»: 
1) політичний проект майбутнього нації, імператив її свідомості й 
чину, смисложиттєвий чинник національного розвитку; 2) певний 
комплект вірувань, національного світобачення і розуміння своєрід
ний духовно-інтелектуальний потенціал нації, людини-державо- 
творця і співгромадянина; 3) система ціннісних орієнтирів, що поля
гає в урахуванні інтересів усіх верств суспільства, усіх народів; 
4) форма державного самоусвідомлення народу, показник того, як 
народ розуміє себе, своє місце і роль у світі.

На наш погляд, усі пункти мають безпосереднє відношення до 
формування національної ідеї та її ролі як чинника консолідації 
українського суспільства. Тобто, національна ідея -  це квінтесенція 
менталітету, спосіб осмислення глибинної сутності свого народу, в 
якій відображені його духовна першооснова, мета, сенс та фундаме
нтальні принципи існування та зумовлює суспільний розвиток.

Головна особливість національної ідеї полягає в тому, що вона під 
впливом часу і обставин може змінюватися, переформовуватися. По
шуку «нової» національної ідеї, як символу розвитку, або ж через на
магання зруйнувати стереотипні уявлення про певну націю, як справе
дливо відзначає О. Засморжук, є своєрідним символом розвитку, що ні 
в якому разі не заперечує ідею стабільності національного менталітету, 
ментальності, а лише підкреслює те, що окремі його риси, особливості 
можуть проявлятися лише під тиском обставин, або з приходом «пра
вильного» часу для їх розкриття на повну силу [2, с. 328].

Консолідація суспільства навколо мети державного будівництва є 
неодмінною умовою збереження і розвитку України як повноцінної



держави. Без цього неможливо досягти ключових стратегічних цілей 
у діяльності нації та держави, оскільки це є необхідною передумо
вою для стабільного політичного розвитку, впровадження реформ, 
стабілізації економіки та подальшого національного розвитку. Але 
консолідацію неможливо нав’язати, як і неможливо нав’язати дух 
патріотизму та поваги до держави, чи виховати його за допомогою 
тих або інших закликів і декларацій. Лише розумною політикою, 
твердістю і наполегливістю в утвердженні прав і свобод громадян та 
засадничих цінностей сучасної цивілізації, професіоналізмом у ви
рішенні завдань -  Україна може завоювати довір’я усіх своїх грома
дян і активно включити їх в процес державного будівництва.

Особливо підкреслимо, що національна ідея, а також національна 
свідомість, культура, духовність повинні об’єднувати та згуртовува
ти суспільство. Усі складові державотворення немислимі без сильної 
національної ідеї. Чим потужнішим буде духовне ядро нації, тим 
більш шансів для одужання суспільства, відтворення національної 
еліти, яка консолідує його, забезпечує національне пробудження та 
самовизначення народу. В цьому контексті варто відзначити, що в 
Україні, яка не є моноетнічноюідержавою, національна ідея повинна 
розглядатися також як програма побудови етнічних і соціально- 
політичних відносин у суспільстві, що ґрунтується на самоідентифі- 
кації нації у вирішенні проблей-етнічних спільнот.

Наголосимо, що в Україні . відбувається фрагментація соціуму по 
лінії ідеологічного протистояння полярних політичних груп, які спо
відують несумісні один з одним суспільно-політичні проекти. Саме в 
цьому плані сучасна українська національна ідея має увібрати в себе 
загальновизнані світовою спільнотою справжні гуманістичні, демок
ратичні принципи, забезпечити їхнє послідовне практичне втілення. 
Вона має бути використана, передусім, для побудови громадського 
суспільства. Але в сфері формування останнього її найважливішим 
пріоритетним завданням є об’єднання українського народу, немину
че пов’язане з усуненням певних розбіжностей між громадянами за
хідних і східних регіонів України, прихильниками численних релі
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гійних конфесій, представниками політичних сил, соціальних про
шарків, носіями різних ідеологій [3, с. 25].

Сьогоднішній етап розвитку українського політикуму часто нази
вають періодом деідеологізації, коли політична ідеологія виявилася 
фактично повністю заміненою персоніфікацією політичного процесу. 
Варто відзначити, що без ідеологічних, безідейних суспільств 
об’єктивно не існує. Ідеологія -  це духовний фундамент на якому бу
дується свідомість людини. Кожна нація, як слушно відзначає 
М. Обушний, має свою ідеологію і жодні зміни у суспільному житті 
неспроможні знищити те, що закладено в природі людини -  потребу в 
ідеології як у усвідомленій меті суспільної діяльності [4, с. 112]. При 
цьому слід виходити з того, що процес трансформації суспільства ха
рактеризується протиріччям між установленими традиційними ціннос
тями народу, його культурою і тими ліберальними цінностями, яких 
вимагає сьогодення. Розпад традиційної спільноти, поява в ній угрупо
вань населення із протилежним способом мислення і життя ведуть до 
розколу світоглядної основи спільності. Тому ідеологія повинна відпо
відати життєвим реаліям і, головне, врахувати інтереси широких верст 
в населення. Бо, як кажуть на Близькому Сході, тисячу нових храмів не 
гарантують й на сантиметр наближення людини до Бога.

Ключовими цінностями загальногромадянської консолідованої 
ідеології могли б стати відчуття відповідальності за долю країни, па
тріотизм, гуманізм, демократія, соціальна справедливість, освіче
ність і, що особливо важливо -  науково об’єктивне висвітлення істо
рії становлення й утвердження Української держави. Історія має 
об’єднувати, а не сіяти розбрат між громадянами. Автор поділяє то
чку зору В. Кременя, про те, що злочином є приписувати якійсь пар
тії чи угрупуванню всі сторінки слави, а її опонентом нав’язувати всі 
мислимі і немислимі гріхи. Нація формується не лише тоді, коли лю
ди все пам’ятають з історії, але й при умові, що вони здатні й дещо 
забувати, виходячи з християнського принципу «Прощаю і прошу 
прощення» [5, с. 11].
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