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2.9. Íàö³îíàëüíà ïðîáëåìàòèêà â ïðîãðàìíèõ
äîêóìåíòàõ ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèõ ïàðò³é Óêðà¿íè

(1990—2012 ðð.)

О. М. Назарчук

Становлення України як незалежної держави, формування ба-
гатопартійної системи, постійна трансформація українського по-
літикуму (політичного середовища) сприяють науковій зацікав-
леності багатьма суспільно-політичними явищами. Важливе міс-
це у цьому процесі належить дослідженням еволюції політичних
партій і рухів. При цьому, соціал-демократичний напрям корис-
тується особливою увагою. Пов’язано це з його більш, ніж віко-
вою історією, багатою ідеологічною традицією, зі значним впли-
вом на життя українського суспільства, на формування націо-
нальної ідеї, а також політичними перемогами західноєвропейсь-
ких соціал-демократів у 1990-ті рр. ХХ ст.

Значною мірою, із соціал-демократією пов’язують економіч-
ний добробут, політичну та соціальну стабільність і сучасної Єв-
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ропи, міжнаціональний спокій, реалізацію толерантної націо-
нальної політики, активність інтеграційних процесів та їх успіш-
ність.

Досить актуальними для України є реформування системи
влади, розбудова громадянського суспільства, приєднання до єв-
роатлантичної спільноти, не в останню чергу з використанням
позитивно зарекомендованих напрацювань європейських соціал-
демократів.

Репрезентантами соціал-демократичного руху в Україні, від-
родженого в часи «перебудови» сьогодні є Соціал-демократична
партія України, Соціал-демократична партія України (об’єднана),
Соціалістична партія України та до недавнього часу Українська
соціал-демократична партія (у березні 2012 р. було прийнято рі-
шення про зміну назви партії на: Політична партія «Україна —
вперед», зі збереженням деяких ідеологічних засад).

Невключення до списку соціал-демократичних організацій та-
ких структур, як Українська партія солідарності та соціальної
справедливості (існувала у 90-х рр. ХХ ст.), Соціал-демократична
партія молоді (ліквідована у 2003 р. після перевірки Міністерст-
вом юстиції [1]), Прогресивна соціалістична партія України, Пар-
тія Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість», Полі-
тична партія «Українські соціал-демократи», Партія «Соціаліс-
тична Україна», Партія «Громадянська солідарність», Політична
партія «Союз Лівих Сил», Українська партія Справедливості —
Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців (СВІЧА) та ба-
гатьох інших [2], що, виходячи з назви, можуть мати щось спіль-
не з ними, зумовлене як відмінностями в задекларованих ідеоло-
гічних засадах з принципами сучасної європейської соціал-
демократії та Соціалістичного Інтернаціоналу, так і мотивами
створення деяких з них.

При цьому, окреме місце посідає партія «Соціал-демократич-
ний Союз», створена у січні 1999 р. [3], загалом для формування
блоку політичних партій на підтримку кандидата в Президенти
України Є. Марчука і наголошення на його соціал-демократич-
них поглядах. У вересні 2009 р. СДС змінив лідера та назву на
партію «Громадська сила» [4], позбувшись при цьому у своїй
програмі багатьох соціал-демократичних постулатів, зокрема лі-
бералізувавши економічне бачення розвитку держави. А в період
свого існування як соціал-демократичної організації СДС декла-
рував відданість ідеалам: «Закон. Порядок. Справедливість», на-
голошуючи на економічному напрямі діяльності, особливо, між-
народному [5].
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У програмі партії «Соціал-демократичний союз» [6], затвердже-
ній Другим позачерговим з’їздом 15 травня 1999 р., національній
проблематиці особливої уваги не приділено. Бачимо лише загальні
твердження про «солідарність між людьми, відкритість і терпи-
мість». СДС задекларував, що виступає за доброзичливі відносини
між людьми, за взаємодопомогу, за вирішення суперечностей за до-
помогою переговорів і компромісів. Позиція СДС ґрунтується на
необхідності солідарності у суспільстві. Солідарність, ідеться у про-
грамі, об’єднуючи людей, повертає їм упевненість у власних силах,
віру в своє майбутнє і своєї держави, забезпечує справжній демокра-
тичний контроль щодо влади. «Ми — за відкритість сердець людей і
народів, за повагу і взаємотерпимість».

Пам’ятаючи про проблеми людської цивілізації та орієнту-
ючись на принципи світової соціал-демократії, СДС заявив про
прагнення створити новий справедливий порядок у відносинах
Схід-Захід і Північ-Південь. Союз виступив проти всіх форм
насилля, ворожнечі і нетерпимості по відношенню до інших
рас і народів. Особливу увагу партія звернула на необхідність
виховання у молодого покоління поваги до свого та інших на-
родів, а також його підготовці до життя у бурхливому сучас-
ному світі.

Загалом, таким, що яскраво відобразив програмні засади СДС,
стало партійне гасло «Ринковою повинна бути економіка, а не
суспільство» [7].

Маючи відносно потужних конкурентів в особах СДПУ,
СДПУ(О) та СПУ, незважаючи на гучні ідеї, досить активну діяль-
ність на початку свого існування, СДС не зумів заповнити помітну
нішу у житті українського суспільства (парламентські вибори
2002, 2006 та 2007 рр. для нього були провальними) в майбут-
ньому, перетворившись у непомітну політичну структуру, що
змушена була змінити назву та ідеологію.

Повертаючись до СДПУ, СДПУ(О), УСДП та СПУ, слід від-
значити, що саме з цими структурами загалом ідентифікується
соціал-демократичний рух України з 1991 по 2012 рр. Пов’язано
це насамперед з тим, що СДПУ(О) та СПУ мали власні політичні
фракції у Верховній Раді кількох скликань, УСДП — входила до
впливового Блоку Юлії Тимошенко, який також неодноразово
був вагомо представлений у парламенті, та СДПУ, яка станом на
2012 р. залишилася єдиною політичною силою, котра мала член-
ство (асоційоване) у Соціалістичному Інтернаціоналі (СПУ у липні
2011 р. з нього була виключена [8], хоч остаточного розриву
зв’язків не відбулося).
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Соціал-демократична партія України, як і Соціал-
демократична партія України (об’єднана), ведучи в середині
1990-х рр. ХХ ст. боротьбу за назву партії («СДПУ»), декларують
роком свого заснування — 1990 [9; 10]. Їхня відмінність полягала
у тому, що члени сьогоднішньої СДПУ, яка у 1990 р. називалася
як ОСДПУ, були дещо «лівішими» від засновників СДПУ(О), яка
у 1990 р. мала назву — СДПУ. Протягом 1992 — 1994 рр. обидві
партії (колишня СДПУ (сьогоднішня СДПУ(О)) і сьогоднішня
СДПУ (колишня ОСДПУ)) на два роки зуміли узгодити всі супе-
речки та об’єднатися в одну структуру під назвою СДПУ. У
1995—1996 рр. нові непорозуміння призвели до чергового розко-
лу, в результаті якого на політичній арені України з’явилися зно-
ву дві соціал-демократичні організації — СДПУ(О) і СДПУ, які
продовжують і досі свою діяльність.

З погляду наукового вивчення, важливими є узгоджені у 1992 р.
спільні Програмові цілі та Декларація принципів СДПУ та ОСДПУ,
на основі яких партії об’єдналися.

У Декларації принципів зазначалося, що основами діяльності
партії є боротьба за «утвердження непорушності і невід’ємності
міжнародних прав людини», «утвердження такого суспільного
розвитку, за якого людина стала б метою, а не засобом суспіль-
ного розвитку» [11].

Програмові цілі об’єднаної партії в національно-культурній
сфері передбачали: вільне національне та культурне самовизна-
чення громадян, національно-культурну автономію для всіх
меншин, включаючи пропорційне державне фінансування куль-
турних програм, адміністративну автономію для національних
меншин на рівні місцевого самоврядування, сприяння повернен-
ню депортованих народів. [11].

Після розколу єдиної СДПУ і утворення СДПУ(О) та нової
СДПУ на VIII з’їзді останньої у 1996 р. у новій, значно розшире-
ній програмі — досить ґрунтовному ідеологічному документі,
проблеми національної політики хоч і не виокремлюються, проте
розглядаються в загальному розрізі прав людини [12].

Зазначається, що соціал-демократи були, є і завжди залиша-
тимуться найпослідовнішими поборниками прав людини, вихо-
дять із незаперечності її гідності, уявлень про самоцінність будь-
якої особи, що не може розглядатися як об’єкт маніпулювання, як
засіб певної політики, а завжди є самоціллю, носієм невід’ємних і
невідчужуваних прав.

В основі безповоротного вибору на користь прав і свобод,
стверджується в програмі СДПУ, лежить прагнення забезпечити
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рівноправність, гідне існування кожного та усіх, унеможливити
будь-які прояви дискримінації. Це означає, що в кінцевому під-
сумку для СДПУ не існує різниці між правами «негативними»
(громадянськими та політичними) та «позитивними» (соціально-
економічними).

Вважаючи своїм неодмінним обов’язком розвиток соціального
партнерства та соціальний захист, СДПУ стверджує, що ніколи
не забувала про основоположне значення політичної демократії. І
навпаки, обстоюючи свободу слова, совісті, спілок, права на осо-
бисту недоторканність і участь громадян в управлінні державою,
партія ніколи не нехтувала загальновідомою істиною: людина,
позбавлена засобів до існування, навряд чи оборонятиме лібераль-
ні цінності як своє власне невід’ємне надбання.

Поряд із цим, СДПУ заявила, що основні принципи Загаль-
ної декларації прав людини, міжнародного пакту про громад-
ські та політичні права, міжнародного пакту про соціально-
економічні і культурні права для неї є священними та недотор-
канними.

Старе гасло, задеклароване Віллі Брандтом, «наступ в ім’я
прав людини» — нині для України набуває особливої значущос-
ті, йдеться у програмі СДПУ. В країні, де людська гідність деся-
тиліттями принижувалася, конче важливим є довести кожному
громадянинові, що його найважливішим обов’язком мають бути
вимоги щодо реалізації його прав як запоруки наближення
України до правових стандартів розвинутих країн.

Загалом, для СДПУ основними вимогами у сфері національ-
ної політики правозахисту стало узгодження національного за-
конодавства з загальновизнаними міжнародними стандартами
стосовно прав людини; напрацювання національної програми
підтримки біженців; відмова від співробітництва України з дер-
жавами, які у своїй політиці нехтують загальновизнаними стан-
дартами у галузі прав людини та експортують терор, насильство
і революції.

Активну роботу щодо розробки своїх ідеологічних засад зага-
лом, і в національній політиці зокрема, розгорнула Соціал-
демократична партія України (об’єднана). Результатом стало
прийняття у червні 2000 р. на XV з’їзді якісно нової програми
[13]. У документі зазначається, що СДПУ(О) — це партія грома-
дянської злагоди та єднання, прагне до економіки добробуту, яка
стане основою утвердження економічної свободи. При цьому, за-
значається, що людина є найвищою цінністю суспільства, а її
права — пріоритетом держави.
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«Людина, її інтереси і потреби перебувають у центрі політики
соціал-демократії. Тому головним завданням держави ми вважа-
ємо захист інтересів людини, її прав і свобод», — стверджується
у програмі об’єднаних соціал-демократів.

Історичний досвід свідчить, що правова захищеність громадя-
нина забезпечується в тому разі, якщо держава здатна надійно
гарантувати його основні конституційні права і свободи.

Як соціальне благополуччя, за твердженням СДПУ(О), немо-
жливе в умовах громадянського і політичного безправ’я, так і по-
вноцінна реалізація політичних свобод і громадянських прав — в
умовах соціальної незахищеності. Тому своїм найважливішим зав-
данням об’єднані есдеки вважають забезпечення реальних гаран-
тій конституційних прав та свобод громадян і насамперед віднов-
лення системи державних гарантій соціальних прав. Досягненню
цього завдання має бути підпорядковане проведення соціальних
реформ — системи освіти, охорони здоров’я, пенсійної та інших
реформ, спрямованих на захист інтересів людини, особистості,
громадянина.

СДПУ(О) задекларувала необхідність подальшого зміцнення
інституту парламентського уповноваженого з прав людини, ство-
рення системи його представників на місцях, до функцій яких
входив би контроль за діяльністю посадових осіб, протидія по-
рушенням законодавства і зловживанням владою.

У програмі СДПУ(О) задекларовано, що одним із реальних
шляхів утвердження всієї повноти прав громадян — є втілення в
життя соціал-демократичної концепції соціальної держави, орієн-
тованої на підвищення відповідальності держави за рівень і
якість життя громадян, поступове відновлення гарантій соціаль-
них прав з одночасним розширенням громадянських, економіч-
них і політичних прав особистості.

При цьому, шлях до громадянської злагоди лежить через гар-
монізацію міжнаціональних відносин, проголошує програма
СДПУ(О).

У національному питанні партія керується основоположним
принципом Загальної декларації прав людини: «Всі люди наро-
джуються вільними і рівними у своїй гідності і правах». Це озна-
чає, що Україна як демократична держава зобов’язана поважати
права і свободи кожної людини, незалежно від її національної
належності. Такий підхід співзвучний принципу реального інтер-
націоналізму. Він проголошує єдність людей доброї волі всіх на-
ціональностей, що його понад століття сповідує європейська і
світова соціал-демократія.
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У визначенні пріоритетів національної політики СДПУ(О) ви-
ходить із того, що вона має бути спрямована на утвердження
справжньої рівноправності всіх національних груп, які живуть у
нашій країні, на гармонізацію міжетнічних відносин і запобігання
протистоянню між представниками різних національностей.
Стратегічною метою національної політики об’єднані есдеки
вважають формування української політичної нації.

Соціал-демократія, мовиться в основному партійному доку-
менті СДПУ(О), розглядає політичну націю як спільність усіх
громадян, сукупність усіх етнічних і соціальних груп, які про-
живають на певній території, у межах єдиного державного
утворення. При цьому належність до нації визначається не етні-
чним походженням, а однаковими правами та обов’язками гро-
мадян щодо конкретного суспільства і держави. Тому поняття
«політична нація» для об’єднаних есдеків тотожне поняттю
«народ» у його соціальному контексті. А етнічна самоідентифі-
кація людини є її особистою справою і повністю виключає будь-
яке втручання держави. Партія переконана, що лише такий під-
хід дасть можливість подолати явища національно-реґіональ-
ного протистояння, забезпечивши гармонізацію національних і
соціальних інтересів на засадах соціального партнерства і соці-
альної солідарності.

СДПУ(О) виступила проти розмежування людей за націона-
льною ознакою, проти актуалізації етнічних відмінностей і особ-
ливостей, проти міжнаціонального протистояння у суспільстві,
проти пропагування ідеї національної винятковості і вищості од-
ного народу над іншим, проти будь-яких проявів національного
екстремізму, шовінізму, русофобії і антисемітизму.

У програмі задекларовано, що для СДПУ(О) неприйнятним є
національний нігілізм і зневажливе ставлення до традиційних
цінностей українського народу, до його мови і культури, які є
фундаментом духовного відродження нашого суспільства.

Об’єднані есдеки заявили, що послідовно втілюватимуть у
життя принципи Європейської рамочної конвенції про захист
прав національних меншин, до якої приєдналася Україна, наголо-
сивши, що їм повинно бути гарантоване право на національно-
культурну автономію, отримання освіти рідною мовою, розвиток
своєї національної культури. СДПУ(О) сприятиме реалізації гаран-
тованого ст. 6 Закону «Про національні меншини в Україні» права
на національно-культурну автономію.

До цієї ж групи питань належить і проблема відновлення істо-
ричної справедливості щодо народів, депортованих з території
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України в роки тоталітарного режиму. У період депортації були іс-
тотно обмежені їх політичні та соціальні права, завдано великої
шкоди національній освіті, культурі. СДПУ(О) вважає, що на дер-
жавному рівні можна порушити питання про поетапне відшкоду-
вання матеріальних і моральних збитків представникам цих наро-
дів і етнічних груп, й ініціюватиме розробку та прийняття відпо-
відної державної програми. Партія має намір усебічно сприяти ви-
конанню підписаної у рамках СНД Угоди з питань депортованих
осіб, національних меншин і народів, створенню для цієї категорії
населення належних умов для переселення та облаштування.

Об’єднані есдеки переконані, що заходи, спрямовані на понов-
лення історичної справедливості у сфері міжнаціональних відно-
син, сприятимуть їх подальшій гармонізації, встановленню наці-
ональної та соціальної злагоди у суспільстві.

Українська соціал-демократична партія була утворена у 1998 р.
у результаті виходу з СДПУ(О) її першого лідера В. Онопенка з
його однодумцями. Причинами такої ситуації стали як ідеологіч-
ні розбіжності, так і розуміння В. Онопенком того, що на черго-
вому з’їзді СДПУ(О) головою оберуть В. Медведчука. На почат-
ку 2012 р., як уже зазначалося, в УСДП вирішили змінити назву
партії, залишивши при цьому в основі програми діяльності част-
ково соціал-демократичну ідеологію.

Згідно з програмою УСДП, затвердженою VІІ з’їздом у грудні
2008 р., українські соціал-демократи прагнуть побудувати від-
крите громадянське суспільство, засноване на принципах самоор-
ганізації та субсидіарності [14].

Принцип самоорганізації означає, що члени суспільства здатні
утворювати самоврядні організації та брати на себе певні функ-
ції. Принцип субсидіарності означає, що найменшим одиницям
суспільства, які можуть відповідним чином здійснювати певну
функцію, слід надавати таку можливість. При цьому, держава не
повинна брати на себе завдання, які можуть бути належно вико-
нані на рівні самоврядних одиниць суспільства — таких, як тру-
довий колектив, територіальна громада, політична партія тощо.

Створення повноцінного громадянського суспільства є необ-
хідною загальнодемократичною передумовою забезпечення націо-
нального консенсусу та соціальної стабільності в Україні.

Особливу увагу українські соціал-демократи приділили про-
веденню правової реформи, спрямованої на побудову в нашій
державі надійної системи захисту прав і свобод громадян.

УСДП переконана, що подолання надмірної та штучної нерів-
ності, досягнення справедливості є неможливим, якщо ігнорувати
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духовні потреби суспільства. Рівень культури та інтелекту, поряд-
ність і відповідальність, стійкі моральні переконання цементують
суспільство. Духовний стан нації, розвиток її культури — це го-
ловні орієнтири повноцінного суспільства. Соціал-демократи з
тривогою стверджують: духовна криза страшніша за економічні
та політичні негаразди. Партія зробить усе, аби стимулювати і
забезпечити культурний розвиток українського суспільства,
йдеться у її програмі.

УСДП сприятиме утвердженню загальноукраїнської грома-
дянської ідентичності, розвитку української мови та мов національ-
них меншин. Партія визнає право всіх народів України на збере-
ження своєї самобутності, культури, мови, традицій, способу
життя, з однаковою повагою ставиться до всіх релігій і церков в
Україні. Духовний розвиток нації починається з утвердження по-
чуття власної гідності, з любові до Батьківщини та гордості за
свій народ. Для духовного відродження і розвитку української
нації УСДП пропонує конкретні заходи: створити систему патрі-
отичного виховання молоді; забезпечити європейський підхід до
фінансування культури, науки й освіти; провести заходи з духов-
ного відродження села, відновити роботу сільських клубів; забез-
печити державну підтримку українського кінематографу.

У програмі УСДП декларується, що партія будуватиме соціаль-
не, тобто справедливе і гуманне суспільство. Це означає, що
українські соціал-демократи відкриті і налаштовані на діалог і
співпрацю з носіями різних світоглядів та уподобань. «Українсь-
ка соціал-демократична партія не ділить людей там, де розподілу
не повинно бути. Для нас важливі всі!», — наголошується у пар-
тійній програмі.

Окреме місце у соціал-демократичному русі України нале-
жить Соціалістичній партії України [15]. Створена у 1991 р. як
«притулок» для членів забороненої до 1993 р. Компартії, вона
перебувала до 2000 р. на ідеологічній платформі, близькій насам-
перед до КПУ, а не до соціал-демократії європейського зразка.
Прийняття на VIII з’їзді у травні 2000 р. нової партійної програ-
ми, декларування «демократичного соціалізму» своєю головною
метою [16], здобуття разом з СДПУ у 2003 р. асоційованого
членства у Соціалістичному Інтернаціоналі, засвідчило радикаль-
ну соціал-демократизацію світогляду СПУ. Позбавлення у 2011 р.
членства в Соцінтерні стало для СПУ жорстким випробуванням.
Партія була змушена кардинально переглянути власну діяльність
і внутрішню політику за останні роки, значно вкотре переформа-
тувати партійні мови [17].
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У чинній в 2012 р. Програмі Соціалістичної партії України у
розділі «Наші цілі і завдання» зазначається, що СПУ обстоює ін-
тереси народу України. Вона послідовна щодо своєї мети —
утвердити в країні систему відносин демократичного соціалізму,
на основі якої забезпечується безперервна демократизація всіх
сфер життя, соціальна справедливість, свобода і солідарність
громадян, постійно поліпшується їхнє життя, дедалі повніше за-
довольняються їхні потреби [16].

У розділі «Новий курс України», названий одночасно «прог-
рамою-мінімум», серед ряду «особливостей перехідної народно-
демократичної системи» викладено бачення національної і
духовної політики, котру слід, на думку СПУ, здійснити в дер-
жаві.

Зокрема, йдеться про необхідність урахування того факту, що
суспільство — це єдність соціального, економічного, політично-
го, релігійного, культурного, етнічного та іншого розмаїття. Аб-
солютизація і переважання будь-яких із цих форм за рахунок ін-
ших, як і інтересів будь-яких груп населення на шкоду іншим, є
неприпустимими і небезпечними.

Держава в особі оновлених структур влади має забезпечити
пріоритет прав людини незалежно від етнічної і расової належно-
сті, місця проживання та мови спілкування.

Одним з невід’ємних прав людини є право вільного викорис-
тання рідної мови. На думку СПУ, на території України немає
об’єктивних причин для мовних проблем, а тому не можна допус-
кати волюнтаристської практики кампаній штучної русифікації та
українізації, які завжди вносили у суспільство напруженість і
протистояння. Питання, які виникають у цій сфері, мають вирі-
шуватися в законодавчому порядку.

На всій території України, в усіх проявах людського життя
статус офіційних, з однаковим їх використанням, повинні мати
українська та російська мови. Шкільні програми мають передба-
чати, а держава створювати умови, щоб кожний житель України
міг знати і вільно спілкуватися державною, своєю рідною та од-
нією з іноземних мов.

Програма СПУ закликає до здійснення захисту, вільного
розвитку, урахування інтересів і взаємозбагачення всіх етніч-
них груп і культур нації. Має гарантуватися державний захист
від проявів дискримінації та переслідування на національному
ґрунті, запобігання спробам надати виняткову роль окремим
етносам і проявам ненависті до представників інших націй і
народів.
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Ідеалом держави та суспільства для СПУ є спільнота, де до-
тримується свобода совісті, повага до почуттів віруючих і атеїс-
тів. Не допускається використання релігії в політичних цілях, для
розпалювання міжнаціональних конфліктів, світоглядної нетер-
пимості, ворожнечі та ненависті між прихильниками різних кон-
фесій, а також між віруючими та атеїстами. Підтримуються ка-
нонічні і традиційні конфесії, стримується поширення агресив-
них і модерністських сект. СПУ при цьому керується конститу-
ційною нормою про те, що церква відділена від держави, школа
— від церкви. Співпраця держави і церкви відбувається тією мі-
рою, якою віруючі, будучи громадянами держави, підпорядковані
її законам і потребують її захисту та підтримки для задоволення
їхніх релігійних потреб.

Визначивши демократичний соціалізм своєю метою, у про-
грамі-максимум «До демократичного соціалізму» СПУ закликає
до розвитку громадянського суспільства, що є сферою індивідуаль-
них інтересів громадян, яка пов’язана з недержавними відносинами,
вільною самореалізацією індивідів, асоціацій та організацій, кот-
рі добровільно сформувалися і захищені законом від безпосеред-
нього втручання і довільної регламентації з боку органів держав-
ної влади. Одночасно СПУ декларує, що саме умови демократич-
ного соціалізму передбачають значне посилення ролі суспільної,
економічної, культурно-духовної та іншої неполітичної активно-
сті людей, ідентифікуючи цей процес з громадянським суспільст-
вом.

На думку СПУ, громадянське суспільство є своєрідною про-
тивагою державі. Воно гарантує рівність людей як суб’єктів пра-
ва, їхню юридичну свободу, реально утверджує пріоритет прав
людини. Держава і громадянин пов’язані взаємною відповідаль-
ністю за верховенство демократично ухвалених законів, за долю
країни. Людина захищена від перевищення державою її повнова-
жень, має місце регулювання доцільної кількості владних струк-
тур і змісту їх діяльності.

У громадянському суспільстві держава використовується як
засіб повного самовираження особистості. Із сили, що стоїть
над суспільством, держава перетворюється на його координу-
ючий орган. Кожному гарантується свобода вибору своєї діяль-
ності. Держава допомагає громадянам, підприємствам та об’єд-
нанням справлятися зі швидкими змінами у суспільстві, бо-
реться зі злочинністю, залишає за собою вирішення таких зав-
дань, як забезпечення політики інновацій та інвестицій, органі-
зація кредитування, розвиток системи навчання кадрів, доступ
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працівників до необхідної виробничої, економічної та іншої
інформації.

Народ через свій найвищий представницький орган, ідеться у
програмі СПУ, формує стратегію суспільного розвитку, а держа-
ва відповідає за виконання загальнонаціональних завдань, визна-
чення пріоритетних напрямів економіки і концентрує для них
відповідні кошти шляхом створення державних, муніципальних
та інших інвестиційних фондів. Вона відповідає також за обґрун-
тованість спеціальних податків, пільг, інвестицій, стежить за оп-
тимальним поєднанням мікроекономічної динамічності і макро-
економічної стабільності.

В умовах громадянського суспільства важлива роль відво-
диться збільшенню вільного часу, який кожний може присвятити
сім’ї, освіті, створенню та засвоєнню культурних цінностей, гро-
мадській діяльності, участі в управлінні справами суспільства,
розвитку особистості.

Підсумовуючи викладене вище, формується узагальнена кар-
тина сучасних реалій світогляду вітчизняних соціал-демократів
щодо їх бачення формування національної політики нашої дер-
жави. Певна ідеологічна відмінність між ними та неповне форму-
лювання проблем і їх вирішення загалом нівелюються задекларо-
ваними у партійних програмах і працях партійних лідерів
відданістю ідеалам Соціалістичного Інтернаціоналу: «Свобода.
Справедливість. Солідарність», його Декларації принципів, прий-
нятій на Стокгольмському Конгресі у 1989 р., Паризькій Декла-
рації 1999 р. та іншим документам, які нині визначають ідеологіч-
ну складову розвитку світового соціал-демократичного руху.

Водночас незначна підтримка партій соціал-демократичного
спрямування українським суспільством з огляду на результати
виборчих кампаній свідчить, з одного боку, про неготовність са-
мого суспільства з усією повнотою прийняти соціал-демократич-
ну ідеологію європейського зразка як прогресивну і перспектив-
ну, так і з іншого боку, про недостатньо ефективну діяльність са-
мих партій.

Неготовність суспільства обумовлюється значною мірою, спо-
гадами про радянське минуле, в якому намагалися будувати як
«справжній», так і «з людським обличчям» соціалізм, а також су-
перечливою, але активною діяльністю радикальних конкурентів
на лівому спектрі українського політикуму — Комуністичної
партії України.

Діяльність партій, їх неуспішність у виборчих перегонах і, як
наслідок, відсутність можливості реалізовувати задеклароване у
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програмах шляхом лобіювання щодо прийняття законів Верхов-
ною Радою, пов’язане передусім з авторитетом лідерів партій і
їхньою політичною позицією.

Так, зокрема, керівника СДПУ(О) В. Медведчука критикували
за належність до кола найбагатших людей держави, що, на думку
політологів, не сумісно з соціал-демократичними ідеалами. По-
зиція О. Мороза викликала несприйняття українським суспільст-
вом після 2006 р. Фракція СПУ, разом із Партією Регіонів (аж ні-
як не лівоцентристською структурою) утворила більшість у
парламенті, на чолі якої став сам О. Мороз. Електорат на позачер-
гових виборах 2007 р., не підтримавши СПУ, розтлумачив пози-
цію СПУ і її лідера як зраду своїх союзників по Помаранчевій ре-
волюції 2004 р.

СДПУ та її незмінний лідер Ю. Буздуган так і не зуміли, як пока-
зав час, станом на 2012 р. виробити ефективну, зрозумілу політичну
платформу донести її до виборців. Активна соціал-демократична
позиція керівництва СДПУ нівелювалася суб’єктивізмом щодо до-
сягнення компромісів із впливовими політичними союзниками.
СДПУ на частковий компроміс не готова була йти, що, відповідно,
не влаштовувало потенційних союзників, для яких важливий був
насамперед міжнародний авторитет партії та, власне, її назва.

Станом на 2012 р. стало очевидним, що основна боротьба на
лівому фланзі української політики розгорнеться між СПУ,
СДПУ та СДПУ(О), що, можливо, приведе до їх об’єднання в
один блок або політичну структуру. При цьому, національне пи-
тання, до якого соціал-демократія ніколи не була байдужою, ста-
не одним з основних у передвиборчих програмах, а успіх їхнього
радикального конкурента — КПУ — на останніх парламентських
виборах 2012 р. підштовхуватиме до консолідації зусиль.
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