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Відображення проблеми культури міжетнічного спілкування                         
у програмних документах сучасних політичних партій України 

У статті проаналізовано основні положення нормативних доку-
ментів впливових політичних партій України, в яких відображені 
проблеми культури міжетнічного спілкування на сучасному етапі. 
Особлива увага зосереджена на розгляді програмних та статутних 
положень про формування таких принципів, як толерантність, взає-
морозуміння та гармонійне співіснування всіх етнічних складових 
українського суспільства. 

 

 The main points of official Ukrainian influensial political documents 
are analyzed in the article if also reflects problems of interethnical conv-
ersations culture at the present stage. Special attention is concentrated on 
the considering of the programme and statutiory regulations of the form-
ing such principles as tolerance, mutual understanding and harmonious 
co-existence of all ethnical components of Ukrainian society. 
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 Політичні партії України – це молодий ін-
ститут, що почав формуватись у період перебу-
дови та гласності (1985-1991) і перебуває в про-
цесі, без якого неможливий демократичний роз-
виток держави. За даними Міністерства юстиції, 
в Україні станом на 1 січня 2001 року зареєстро-
вано 109 політичних партій [1]. Посідаючи особ-
ливе місце у суспільно-політичному житті краї-
ни, вони суттєво впливають на формування та 
діяльність органів державної влади, на економі-
ку, соціальні процеси, суспільні відносини між 
громадянами. Важливою є також роль політич-
них партій у вирішенні проблеми міжнаціональ-
ної взаємодії та культури міжетнічного спілку-
вання. 

 У підходах до визначення норм та принципів 
взаємовідносин між титульною нацією та етнічни-
ми спільнотами, до характеристики визначальних 
чинників єднання українського суспільства, що 
знаходять своє відображення у програмних доку-
ментах, можна окреслити певні концептуальні 
угрупування політичних об’єднань: 

• партії, які дотримуються національно-
демократичної концепції; 

• партії націонал-радикального спрямування; 

• партії неокомуністичного напряму; 
• політичні партії соціал-ліберальної (загально-
демократичної) концепції. 

 Національно-демократична концепція грун-
тується на вирішальній ролі національного, етні-
чного фактору у суспільному процесі. 

 Цих поглядів дотримуються такі політичні 
об’єднання, як Українська Республіканська пар-
тія, Народний Рух України, Демократична пар-
тія України, Українсько-демократична партія та 
інші. 

 Однією із перших висунула концепцію 
Української незалежної держави як держави 
народу України Українська Республіканська 
партія [2]. Вона проголосила, що “нація – най-
більш природне середовище для розвитку люд-
ської особистості, необхідне для її повноцінного 
самовияву, тому збереження і розбудова україн-
ської нації є одним з основних завдань УРП”. 
Партія “виступає проти нівелювання нації та 
створення наднаціональних спільнот супроти 
логіки суспільно-політичного розвитку” [3]. 

 До основних ідейно-теоретичних засад 
Української республіканської партії також мож-
на віднести: 

• рівність перед законом усіх громадян України 
незалежно від походження та національності; 

• протидія розповсюдженню міжетнічної ворож-
нечі; 

• відродження та розвиток національної куль-
тури українського народу, культури інших 
національних груп в Україні як одна з голов-
них умов оздоровлення та подальшого посту-
пу; 

• поширення духовних надбань визначальних 
чинників єднання української нації [4]. 

 Найчисельнішою у вищеокресленому напря-
мку та донедавнього часу (тобто до розколу у 
1999 році), можна було б сказати, що й найвпли-
вовішою, була партія Народний Рух України. 
Дане політичне об’єднання визначає Україну 
національною державою з поліетнічним складом 
суспільства. А національне питання розглядає як 
питання буття і розвою української нації, інших 
націй та етнічних груп України, їхнього об’єд-
нання в єдиний соціум, ядром якого є українс-
кий народ [5]. Звідси випливають і основні за-
вдання державної політики щодо гармонізації 
міжетнічних відносин. “Рух, – окреслено у його 
політичній програмі, – підтримує національну 
політику української держави, спрямовану на 
реалізацію права націй на самовизначення та 
права національно-територіальної автономії для 
національних меншин, що не мають своєї дер-
жавності за межами України, та національно-
культурні автономії для всіх інших національно-
стей та етнічних груп” [6]. 

 У сфері розвитку духовності головною ме-
тою діяльності НРУ є: сприяння розвитку мови 
та культури, відродження історичної пам’яті й 
національної свідомості громадян України, а 
також підтримка всебічного розвитку мов і куль-
тур національних меншин та етнічних груп, що 
проживають на території України, захист їх жит-
тєвих прав та інтересів [7]. 

 Тотожних позицій дотримується і Українська 
християнсько-демократична партія. У її програмі, 
яка була прийнята на установчому з’ їзді у квітні 
1990 року визначається: “З погляду справедливості 
ми виступаємо також за культурну автономію в 
межах України всіх національних меншин, що тут 
проживають, їхнє право на свої церкви, школи та 
культурні осередки, що спинило б процес русифі-
кації цих національних меншин” [8]. 

 До основних програмних положень Демок-
ратичної партії України відносяться: 

• створення української національної школи; 
• державна підтримка сприяння розвитку украї-
нської культури і культур національних мен-
шин, що проживають в Україні тощо [9]. 
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 Аналіз ідейно-теоретичних засад вищенаве-
дених політичних партій дозволяє окреслити 
характерні риси націонал-демократичної конце-
пції щодо вирішення проблем міжетнічного спі-
лкування та взаємодії: 

• визначення національного характеру україн-
ської державності; 

• розуміння того, що об’єктом державної етно-
політики мають бути як етноспільноти, так і в 
цілому українська нація; 

• усвідомлення необхідності вирішення про-
блем національних меншин. 

 До націонал-радикальної концепції нале-
жить Всеукраїнське політичне об’єднання 
“Державна самостійність України”, Конгрес 
Українських Націоналістів, Українська Націона-
льна Асамблея, Соціал-національна партія Укра-
їни, Українська консервативна республіканська 
партія та інші. Вони дотримуються методологіч-
них принципів “націократії”. 

 “XXI століття стане століттям національних 
революцій, – стверджує ДСУ у своїй програмі. – 
Західна цивілізація, що грунтується на лібераль-
но-демократичних цінностях, вичерпала твор-
чий потенціал. До катастрофи рухається росій-
ська цивілізація. Націоналістичні ідеї М. Міх-
новського, Д. Донцова та С. Бандери переможно 
поширюються. Сонце XXI сторіччя, що сходить 
над Україною, возвестить світові всесвітній на-
ціократичний ренесанс” [10]. 

 Метою своєї діяльності “Державна самостій-
ність України” визначає “побудову української 
національної держави”. А для цього, на думку 
ідеологів даного політичного об’єднання, потріб-
но “якнайшвидше здобутись на організацію 
українських націоналістів, об’єднаних спільною 
ідеєю самостійності української нації та її приз-
начення”. ДСУ плекає “національну еліту шля-
хом добору кращих людей, витворює енергію, 
що одухотворить етнос і перетворить його в 
українську націю [11]. А під нацією вони розу-
міють “етнос, який здобув власну державність, 
який має владу над самим собою та національ-
ними меншинами” [12]. 

 Подібні погляди має і Українська консерва-
тивна республіканська партія, яка у своїй про-
грамі стверджує, що “Україну населяє українсь-
кий народ, який є автохтонним на своїй землі”. 
Вона також заявляє: “В Україні є один українсь-
кий народ, а посеред нього представники інших 
народів – національні меншини, які в різні часи і 
за різноманітних обставин з’явилися в Україні, 

часто як завойовники і поневолювачі”. Україн-
ський народ визначається як основа української 
нації, і тільки він “має вимагати національний 
характер української держави” [13]. 

 Саме виходячи із тези про “провідне, особ-
ливе” положення української нації (етносу) в 
державі, націонал-радікали розглядають і про-
блеми національних меншин, взаємовідносини 
корінної нації з іншими народами, що прожива-
ють в Україні. Так, наприклад, помірковане кри-
ло, зокрема Конгрес Українських Націоналістів, 
визнає необхідність надання етноспільнотам 
гарантій у збереженні їхньої етнічної ідентично-
сті. А більш радикальна Українська консервати-
вна республіканська партія заявляє, що 
“спираючись в державно-суспільному будівниц-
тві на українську національну ідею, ми не дозво-
лимо, щоб політику з цих питань нам диктували 
ззовні або нав’язували національні меншини в 
Україні” [14]. 

 Ультрадикальні ж політичні об’єднання, 
Українська Національна Асамблея, “Державна 
самостійність України” навіть визначають наро-
ди, до яких потрібно проявляти “особливу пиль-
ність”. Зокрема, ДСУ з метою встановлення 
справедливості та вжиття заходів щодо відро-
дження української нації вважає за необхідне 
“заборонити міграцію росіян в Україну на пос-
тійне проживання” [15]. 

 Підсумовуючи аналіз позицій політичних 
партій націонал-радикального спрямування, мо-
жна зазначити, що спільним для них є: 

• розуміння національного характеру в етнічно-
му значенні української держави; 

• окреслення провідної, особливої і визначаль-
ної ролі української нації; 

• застосування “ворогуючої моделі” взаємовід-
носин між титульною нацією і етнічними спі-
льнотами. 

 У підходах до вирішення проблем культури 
міжетнічного спілкування досить поширеною є 
неокомуністична концепція, прибічниками якої 
виступають: Комуністична партія України, Про-
гресивна соціалістична партія України, Партія 
комуністів (більшовиків) України та інші. Вони 
грунтують свої позиції на марксистсько-
ленінській теорії націй і національних відносин. 
Головним принципом їх діяльності є 
“послідовний інтернаціоналізм, що дозволяє 
поєднувати вірність загальним цілям з повним 
урахуванням прав і особливостей кожної нації і 
народності” [16]. А основною метою етнонаціо-
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нальної політики вважається дотримання рівно-
правності усіх людей незалежно від їх націона-
льностей і місця народження, безумовного пріо-
ритету прав людини. 

 Саме такі ідейні засади є основою діяльності 
найвпливовішого і найчисельнішого політично-
го об’єднання даного спрямування – Комуністи-
чної партії України. У своїй Програмі, 
“висловлюючи глибоку стурбованість станом 
духовності і моральності народу”, КПУ проголо-
шує, що вона “рішуче виступає проти насаджу-
вання під лозунгами “національного відроджен-
ня” і “демократизації” войовничої націоналістич-
ної ідеології, культу індивідуалізму, споживацт-
ва, збагачення, ненависті до інших народів, пе-
редусім до російського, утвердження західних 
стандартів духовного життя, викорінення із сві-
домості людей колективної психології та моралі, 
інтернаціоналістських переконань” [17]. 

 Позицію протидії націонал-екстримізму, 
шовінізму, расизму, дискримінації громадян за 
національною ознакою обстоюють ПСПУ та 
СелПУ. Так, одним із програмних положень 
Прогресивної Соціалістичної партії є “визнання 
рівних прав за громадянами незалежно від їх 
расової, національної належності” [18]. І Селян-
ська партія також вважає, що “громадяни Украї-
ни мають рівні права та обов’язки незалежно від 
віросповідання, політичної орієнтації, тривалос-
ті проживання на Україні” [19]. Тотожні поло-
ження окреслені в програмі СПУ, яка, по-перше, 
визнає “людину найвищою за все” і, по-друге, 
зазначає необхідність запобігання дискримінації 
за національною ознакаю, забезпечення реаліза-
ції права народів на розвиток культури [20]. 

 У документах політичних об’єднань неоко-
муністичного напрямку значна увага акценту-
ється на твердженні, що майбутнє України не-
має перспективи без тісних зв’язків із суверен-
ними державами колишнього Радянського Сою-
зу і, насамперед, з Росією, а також надається 
перевага у задоволенні духовних потреб серед 
представників усіх етнічних спільностей саме 
російській меншині. Такий підхід до вирішення 
національного питання український етнополіто-
лог О.М. Майборода називає “російським націо-
налізмом”, а партії, що дотримуються цих пози-
цій, – носіями ідеології “російського націоналіз-
му”. “ І ті з них, – зазначає вчений, – що виступа-
ють за СРСР чи єдину слов’янську державу, і ті, 
що обмежуються мовно-культурними проблема-
ми, однаково захищають ідеї, сповідувані насам-

перед російською нацією та російською держав-
ністю. А реалізація цих ідей об’єктивно означа-
ла б закріплення панівного становища Росії в 
колі сусідніх держав і панівного статусу росіян 
серед інших народів у мовно-культурній сфе-
рі” [21]. 

 Виходячи із ідеологічних та концептуальних 
ознак, О.М. Майборода окреслює такі версії ро-
сійського націоналізму, як слов’янська та кому-
ністична. 

 Перша версія представлена Слов’янською 
партією, Партією слов’янської єдності України, 
Партією “СОЮЗ”. Вони виступають за 
“відродження патріотизму... як любові до Вітчиз-
ни – спільної Батьківщини всіх слов’янських 
народів” [22]. 

 Друга, комуністична, версія найповніше від-
бита у плотформах Комуністичної партії Украї-
ни та Партії комуністів (більшовиків) України. 
Ідеологи цих політичних об’єднань стверджу-
ють, що Радянський Союз “реально продовжує 
своє існування в серцях мільйонів громадян різ-
них національностей” [23]. 

 Аналізуючи активність політичних партій, 
спрямовану на відродження СРСР, Президент 
України Л.Д. Кучма ще у 1994 році у Зверненні 
до Верховної Ради попереджав, що “радикальні 
ліві сили мають надії на відродження Радянсько-
го Союзу. Позбавлення України державності – 
це громадянська війна. Такі жертви не можуть 
бути виправдані жодними політичними сила-
ми” [24]. 

 Отже, розгляд програмних положень полі-
тичних партій неокомуністичного спрямування 
дозволяє так окреслити їх загальні ідеї: 

• майбутнє України пов’язано тільки з Росією 
та Білоруссю; 

• рівноправність усіх людей. 
• забезпечення права народів на розвиток 
рідної мови і культури, причому пріоритет 
надається російській мові і культурі; 

• інтернаціоналізм у поєднанні з російським 
націоналізмом. 

 І нарешті, доцільно зупинитися ще на одній 
концепції щодо вирішення проблем міжетнічно-
го співжиття – соціал-ліберальній або загально-
демократичній. Її дотримуються Народно-
демократична партія, Соціал-демократична пар-
тія України (об’єднана), Ліберальна партія Укра-
їни (оновлена), Конституційно-демократична 
партія, Партія зелених України та інші. Дані 
політичні формування, насамперед, визначають 
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пріоритет прав окремої людини над прaвами 
будь-яких колективів чи співтовариств, у тому 
числі етнічних й національних, відстоюють ідею 
гармонізації нації та особи. 

 Так, зокрема, одна з найбільш структурова-
них та впливових політичних сил – Народно-
демократична партія – головною своєю метою 
визначає “побудову в Україні вільного, демокра-
тичного, солідарного суспільства”, в якому ство-
рені “можливості для самореалізації кожної осо-
би”. А об’єднання громадян України за таких 
умов можливо лише навколо таких ідеологічних 
цінностей, як “Людина – Родина – Добробут – 
Україна” [25]. 

 Соціал-демократична партія України 
(об’єднана) виступає проти розпалювання воро-
жнечі на національному підгрунті та пропаганді 
національної переваги. Вона проголошує ідею 
реалізації національних прав кожної людини у 
формі національно-персональної автономії, на-
полягаючи на “безумовному праві кожного як 
особистому національному самовизначен-
ні” [26]. 

 Загальнолюдський принцип переважає над 
національним і у позиції Ліберально-
демократичної партії України, яка вважає немо-
жливим розрізняти громадян за расовою, націо-
нальною або етнічною ознаками, бо з точки зору 
української державності “всі громадяни України 
складають український народ, або народ Украї-
ни”. І етнічна належність, згідно з програмними 
положеннями ЛДПУ, не повинна вказуватись ні 
в яких офіційних документах [27]. 

 На думку представників соціал-ліберальних 
сил, головним напрямом української етнонаціо-
нальної політики має бути забезпечення сприят-
ливих умов для вільного розвитку всіх народів, 
що проживають на терені України, і формування 
на цій основі відносин солідарності й злагоди. 
Формула соціал-ліберального загальнодемокра-
тичного бачення суті міжетнічних відносин у 
державі є такою: “Україна – спільний дім усіх 
націй, що її населяють”. 

 Спільним для прибічників соціал-лібе-
ральної концепції є: 

• ідея гармонізації інтересів нації та особи; 
• розуміння того, що український народ склада-
ють усі громадяни України; 

• визначення рівності прав людини незалежно 
від їх расової, національної або етнічної при-
належності; 

• формування відносин взаєморозуміння і зла-
годи. 

 Коротка характеристика програмових засад 
партій із різними політичними уподобаннями 
свідчить, що провідну роль у відродженні украї-
нської державності та створенні гармонійної 
моделі міжетнічного співжиття у суспільстві 
відіграють ті об’єднання, які: 

• по-перше, враховують інтереси, особливості 
розвитку та нагальні потреби всіх етносів; 

• по-друге, протидіють націонал-екстремізму, 
шовінізму та расизму; 

• по-третє, створюють важливі передумови 
для національної й соціальної згоди у суспі-
льстві. 
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