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Abstract. The main purpose of the article is the analysis of the ideological basis of parties
and blocks and the determination of the place and the role of the ideology, 
its axiological system, practical recommendations, and functions of socio!
political doctrines in the contemporary political process that influences the
problem of electoral choice in the Ukrainian society. 

Іде о ло гіч на проб ле ма елек то раль но го ви бо ру охоп лює ко ло те о ре тич них 
проб лем, які вик ли ка ють за ці кав ле ність пред став ни ків кіль кох га лу зей на у ки: по лі -
то ло гії, со ці о ло гії, фі ло со фії. Роз гля да ю чи проб ле му з по зи ції важ ли вос ті, є сенс
ана лі зу ва ти іде о ло гіч не під ґрун тя пар тій та бло ків в Ук ра ї ні за ре зуль та та ми ви бо -
рів 2006 р. та позачергових виборів 2007 р. до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни. З точ ки зо ру 
виз на чен ня міс ця і ро лі іде о ло гії, її ак сі о ло гіч ної сис те ми, прак тич них вка зі вок та
фун кцій сус піль но!по лі тич них док трин у су час но му по лі тич но му про це сі мож на
прос те жи ти ос нов ні проб ле ми елек то раль но го ви бо ру в ук ра їн сько му сус пільс тві.

В Ук ра ї ні, яка декларує себе як єв ро пей ську, пра во ву, де мок ра тич ну дер жа ву,
проб ле ма іде о ло гіч но го під ґрун тя пар тій на бу ває особ ли во го зна чен ня в пе рі од 
по лі тич но го ре фор му ван ня ук ра їн сько го сус пільс тва, пе ре хо ду до фор му ван ня 
ме ха ніз мів по лі тич ної від по ві даль нос ті. Дос від де мок ра тич них кра їн свід чить, що
ме ха ніз ми по лі тич ної від по ві даль нос ті фор му ють ся, на сам пе ред, пар ті я ми, ство ре -
ни ми на іде о ло гіч них за са дах. В ук ра їн сько му ва рі ан ті це зав дан ня ак ту а лі зу єть ся
умо ва ми ре фор му ван ня по лі тич ної сис те ми, фор му ван ня пов но цін них по лі тич них
пар тій, які виз на ча ють ся у струк тур но! фун кці о наль но му ас пек ті як за сіб до сяг нен -
ня по лі тич ної вла ди. Ми ви хо ди мо з гі по те зи, що ви ко рис тан ня кла сич них при йо мів
для ана лі зу по лі тич но го спек тра в ук ра їн ських умо вах мо же бу ти ус піш ним ли ше в
разі вра ху ван ня спе ци фіч них особ ли вос тей ук ра їн сько го по лі ти ку му, обу мов ле них
пев ни ми по лі тич ни ми іде о ло гі я ми. 

Аме ри кан ський со ці о лог Н. Смел зер обґ рун то вує ро зу мін ня іде о ло гії як сис те -
ми те о ре тич но го знан ня, що ут вер джує пев ні цін нос ті і фак ти. Фун кції іде о ло гії,
вва жає він, по ля га ють: 

ПоI пер ше в то му, що би пос лаб ля ти со ці аль ну нап ру гу, яка ви ни кає то ді, ко ли
лю ди ус ві дом лю ють роз біж нос ті між сво ї ми цін нос тя ми і ре аль ни ми умо ва ми сво єї
жит тє ді яль нос ті. Інак ше ка жу чи, іде о ло гія пок ли ка на за ті ню ва ти су пе реч ність між
іде єю про рів ні мож ли вос ті кож но го гро ма дя ни на і ре аль ніс тю, ко ли од ні со ці аль ні
гру пи й ін ди ві ди пе ре бу ва ють в гір шо му ста ні, ніж ін ші. 
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ПоI дру ге, ос кіль ки іде о ло гії за хи ща ють ін те ре си пев них со ці аль них груп, то ма -
ють, в си лу сво го ста ту су, вип рав до ву ва ти іс ну ю чий стан ре чей (кон сер ва тив ні ти пи
іде о ло гії) або ж, нав па ки, бо ро ти ся за йо го ска су ван ня (ра ди каль ні ти пи іде о ло гії). 

ПоI тре тє, іде о ло гії мо жуть на да ва ти сенс і за кон ність ді ям лю дей, їхнім ви мо гам
[1, с. 55–57, 67]. 

Зреш тою, іде о ло гії є за со бом іден ти фі ка ції осо бис тіс них, гру по вих норм і цін -
нос тей, зад ля до сяг нен ня яких гро ма дя ни вда ють ся до від по від них дій. Е. Фромм
виз на чає іде о ло гію так: “Іде о ло гії – це ідеї, сфор му льо ва ні на пот ре бу пуб лі ці, які за -
до воль ня ють прагнен ня кож ної лю ди ни по лег ши ти до ко ри сум лін ня ві рою в те, 
що во на діє за ра ди чо гось, на пев не – доб ро го і ба жа но го. Іде о ло гія – це го то ві 
“дум ки! то ва ри”, що по ши рю ють ся пре сою, ора то ра ми, іде о ло га ми для то го, що б ма -
ні пу лю ва ти ма са ми лю дей за ра ди ці лей, кот рі ні чо го спіль но го з іде о ло гі єю не 
ма ють, а час то на віть їй пря мо про ти леж ні...” [2, с. 332].

А. Мен дра трак тує іде о ло гію як сис те му до ціль них, на у ко во обґ рун то ва них по -
ло жень, пок ли ка них да ва ти зро зу мі ле по яс нен ня со ці аль ної дій снос ті. Р. Га ро ді, 
нав па ки, вва жає, що іде о ло гії, в тім чис лі й сві то ві, – лі бе ра лізм, кон сер ва тизм, 
со ці ал! де мок ра тія, на ці о на лізм то що, – не мо жуть да ти за до віль ної від по ві ді на по -
ру ше ні пос тін дус трі аль ною ци ві лі за ці єю пи тан ня че рез роз рив між дій сніс тю, 
що піш ла да ле ко впе ред, і зас та рі ли ми те о ре тич ни ми конс трук ці я ми. Ці виз на чен ня
най ближ чі для на шо го сприй нят тя і по яс нен ня фе но ме ну “іде о ло гія” [3, с. 85].

От же, струк тур но іде о ло гія скла да єть ся з трьох еле мен тів: об ра зу дій снос ті 
(то го, що від бу ва єть ся у кон крет но му сус пільс тві та по за ним); ак сі о ло гіч ної сис те ми
(іє рар хії цін нос тей); прак тич них вка зі вок (ме то до ло гії ді яль нос ті для змі ни або 
збе ре жен ня іс ну ю чо го ста ну справ). Фун кці я ми сус піль но! по лі тич них док трин є виз -
на чен ня по лі тич но го кур су, стра те гії, так ти ки пар тій і, пев ною мі рою, елек то раль ної 
по ве дін ки гро ма дян. Вод но час, як що роз гля да ти іде о ло гію як чин ник фор му ван ня сві -
тог ля ду, то слід заз на чи ти, що по ло жен ня, про па го ва ні влад ною елі тою, не зав жди адек -
ват но сприй ма ють ся на рів ні кон крет но го ін ди ві да, ос кіль ки й сьо год ні уяв лен ня про
сус піль но! по лі тич ні док три ни у біль шос ті гро ма дян, м’яко ка жу чи, не є ґрун тов ни ми.

То му й при род но, що іде о ло гіч ний ва ку ум в Ук ра ї ні, який ут во рив ся внас лі док
кра ху ко му ніс тич ної сис те ми, за пов нив ся ду же різ ни ми ти па ми іде о ло гій – від не о -
біль шо виз му до крайнього на ці о на ліз му, від лі бе ра ліз му до ра ди ка ліз му, ре лі гій но го
фа на тиз му [4, с. 125].

Вип ра ви ти та ке ста но ви ще мож на шля хом ви роб лен ня ідей но! по лі тич них за сад
дер жав но го бу дів ниц тва. Так, учас ни ки на у ко во! прак тич ної кон фе рен ції “Іде о ло гія
та ідей но! по лі тич ні за са ди дер жав но го бу дів ниц тва в Ук ра ї ні” (Ки їв, 2005 р.) заз на -
ча ли, що прі о ри тет ним нап ря мом, об’єд ну ю чою іде єю для на ро ду Ук ра ї ни має ста ти
тво рен ня со бор ної ук ра їн ської дер жа ви [5, с. 155–156]. 

На сьо год ні дос лід ни ки не ма ють єд нос ті пог ля дів що до по бу до ви іде о ло гіч ної
струк ту ри за ції по лі тич них ін те ре сів. Зок ре ма, Ф. Ки ри люк вва жає, що су час ний 
іде о ло гіч ний спектр скла да єть ся з шес ти основних складових: ко му нізм, со ці ал!
де мок ра тія, лі бе ра лізм, кон сер ва тизм, на ці о на лізм і фа шизм [6, с. 413]. Ро сій ські ж
дос лід ни ки В. Пу га чов і А. Со лов йов го во рять ли ше про чо ти ри ти пи поширених
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іде о ло гій (лі бе ра лізм, кон сер ва тизм, со ці а лізм і фа шизм) [7, с. 293–303]. К. Гад жі -
єв, по ді ля ю чи іде о ло гіч ний спектр на п’ять складових (лі бе ра лізм, кон сер ва тизм, 
со ці ал! де мок ра тія, мар ксизм і то та лі та ризм [8, с. 121]), заз на чає, що ре аль но кон ку -
рен тни ми ни ні є ли ше лі бе ра лізм, кон сер ва тизм і со ці ал! де мок ра тія. На дум ку 
М. Го ло ва то го, в Ук ра ї ні іс ну ють та кі ос нов ні іде о ло гії: ко му ніс тич на, со ці а ліс тич -
на, лі бе раль но! де мок ра тич на, со ці ал! де мок ра тич на, на ці о нал! де мок ра тич на 
і хрис ти ян сько! де мок ра тич на [9, с. 23]. В. Бе бик про від ни ми по лі тич ни ми док три -
на ми на зи ває лі бе ра лізм, не о лі бе ра лізм, кон сер ва тизм, не о кон сер ва тизм, 
со ці а лізм, со ці аль ну де мок ра тію, анар хізм і то та лі тар ні док три ни (ко му нізм, 
фа шизм, сі о нізм) [10, с. 58–90].

От же, мож на ствер джу ва ти, що, наза гал, дос лід ни ки роз різ ня ють та кі ти пи 
по лі тич них іде о ло гій: ко му нізм (мар ксизм), не о ко му нізм; со ці ал! де мок ра тія (де мо -
со ці а лізм, со ці аль на де мок ра тія); лі бе ра лізм, не о лі бе ра лізм; кон сер ва тизм, не о кон -
сер ва тизм; фа шизм (не о фа шизм). 

Збіль шен ня кіль кос ті пар тій та зрос тан ня їх ро лі у по лі тич но му про це сі зму си -
ло дос лід ни ків де таль но ана лі зу ва ти не ли ше ста тут ні до ку мен ти, але й вис ту пи 
ак ти віс тів, прак тич ну ді яль ність пар тій та їх пар ла мент ських бло ків, пар тій ну пре су,
обс та ви ни ви ник нен ня пар тій. 

Все ре ди ні пар тій ви ник ла пот ре ба те о ре тич но вис віт лю ва ти її іде о ло гіч ні за са ди
та по рів ню ва ти їх з ін ши ми. Це й не див но, ад же пар тії роз ви ва ють ся згід но із за галь -
нос ві то ви ми тра ди ці я ми, ба зо ві оз на ки їх іде о ло гіч них за сад ана ло гіч ні тра ди цій ним
для Єв ро пи, а то му до них пра во мір но зас то су ва ти за галь ноп рий ня ті наз ви, з од ні єю
умо вою – до кон сер ва тив ної іде о ло гії в Ук ра ї ні прий ня то зас то су ва ти тер мін “на ці -
о на лізм”. То му іде о ло гіч ні за са ди ді яль нос ті пар тій мо жуть бу ти їх ба зо вою ха рак те -
рис ти кою та ос но вою для прог но зу ван ня їх ді яль нос ті.

Слід заз на чи ти, що по діл на лі вих і пра вих за іде о ло гіч ним прин ци пом у то му 
виг ля ді, в яко му він ви ко рис то ву єть ся при ана лі зі єв ро пей ських по лі тич них сис тем, в
ук ра їн ських умо вах є до сить умов ним. Так, у кра ї нах за хід ної де мок ра тії лі ви ми вва жа -
ють ся пар тії, які у сво їх прог ра мах за хи ща ють ін те ре си ма ло за без пе че них верств на се -
лен ня та орі єн ту ють ся на фор му ван ня цен тра лі зо ва ної або кон тро льо ва ної дер жа вою
еко но мі ки. Заз ви чай во ни на по ля га ють на ска су ван ні або об ме жен ні при ват ної 
влас нос ті, на знач ній кон цен тра ції по дат ків у бюд же ті та їх цен тра лі зо ва но му роз по ді лі.

Цен трист ські ж пар тії за хи ща ють ін те ре си се ред ньо го кла су, тоб то лю дей, які
ма ють до сить ви со ку за ро біт ну плат ню: вчи те лі, лі ка рі, на у ков ці, пра ців ни ки 
ви со кої ква лі фі ка ції то що. У сво їх прог ра мах ці пар тії обс то ю ють роз ви ток рин ко вої
еко но мі ки в гар мо ній но му по єд нан ні з ви рі шен ням со ці аль них проб лем, дер жав ним
спри ян ням роз вит ку ос ві ти, охо ро ни здо ров’я, фі зич ної куль ту ри і спор ту, га ран то -
ва ним пен сій ним за без пе чен ням, під три му ють по мір не опо дат ку ван ня.

Пра ві пар тії за кор до ном за хи ща ють ін те ре си ве ли ко го ка пі та лу. Во ни орі єн ту -
ють ся на жорс тку рин ко ву еко но мі ку, вис ту па ють за згор тан ня дер жав но го втру чан -
ня в еко но мі ку, об ме жен ня дер жав но го фі нан су ван ня со ці аль них прог рам.

В Ук ра ї ні хо ча суб’єк ти ви бор чих пе ре го нів як “лі ві – пра ві” теж виз на ча ють ся за
ви щев ка за ни ми оз на ка ми, але в сві до мос ті на шо го ви бор ця по зи ці о ну ван ня за цим
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по ді лом про хо дить, у пер шу чер гу, згід но не з еко но міч ним ас пек том, а на ці о наль но!
де мок ра тич ним і зов ніш ньо по лі тич ним. 

Тоб то, ук ра їн ські пра ві вис ту па ють за рух Ук ра ї ни до за хід но єв ро пей ської спіль -
но ти (ЄС, НА ТО), під трим ку ук ра їн ської мо ви, на род них зви ча їв і тра ди цій. 

Лі ві пар тії праг нуть шир шо го ін тег ру ван ня Ук ра ї ни з дер жа ва ми пос тра дян сько -
го прос то ру, пе ре ду сім з Ро сі єю, ви різ ня ють ся знач но мен шою спря мо ва ніс тю на
під трим ку ду хов но! куль тур ної спад щи ни ук ра їн сько го на ро ду – аж до на дан ня 
ро сій ській мо ві ста ту су дер жав ної. 

Про а на лі зу є мо ко рот кі ха рак те рис ти ки цих іде о ло гіч них ти пів за ре зуль та та ми ви -
бо рів у Вер хов ну Ра ду 2006 р. та позачергових виборів 30 вересня 2007 р. (рис. 1 і 2) [11].

Рис. 1. Результати виборів народних депутатів України 26 березня 2006 р.
Партія (блоки), які за підсумками голосування набрали три (3%) та більше

відсотків голосів виборців

Рис. 2. Результати позачергових виборів народних депутатів України 30
вересня 2007 р. Партія (блоки), які за підсумками голосування набрали три (3%)

та більше відсотків голосів виборців
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Поч не мо з Ко му ніс тич ної пар тії Ук ра ї ни, за яку електорат віддав 95 959 голосів
у 2006 р. та 1 257 291 – у 2007 р. Ос нов ни ми її пос ту ла та ми є: не об хід ність со ці а ліс -
тич ної ре во лю ції і вста нов лен ня дик та ту ри про ле та рі а ту; то таль не усус піль нен ня
за со бів ви роб ниц тва; цен тра лі зо ва не пла ну ван ня! рег ла мен та ція з бо ку дер жа ви про -
це сів ви роб ниц тва і роз по ді лу про дук ції; лік ві да ція рин ко вих від но син; за бо ро на
при ват ної влас нос ті (має бу ти ли ше пуб ліч на); дек ла ро ва на рів ність усіх гро ма дян;
за пе ре чен ня со ці аль но го, іде о ло гіч но го і по лі тич но го плю ра ліз му [12, с.75–90]. 

Дру га по лі тич на сила, яка прой шла до Вер хов ної Ра ди у 2006 р. і не змогла
подолати 3!відсотковий бар’єр у 2007 р., – Со ці а ліс тич на пар тія Ук ра ї ни, ос нов ним
пос ту ла том якої є спра вед ли вість, сво бо да і со лі дар ність, що  виз нає пра во при ват -
ної влас нос ті. Прин ци пи сво бо ди, спра вед ли вос ті, со лі дар нос ті від різ ня ють її від 
лі бе раль но! кон сер ва тив них пар тій. Су час на іде о ло гія со ці а ліз му вва жає не рів ність
не прос то нес пра вед ли вою, але й не е фек тив ною. Зас лу го вує на ува гу те, що в умо вах
гли бо кої кри зи та знач них труд но щів про це су ре фор му ван ня са ме ци ві лі зо ва ні 
су час ні со ці ал! де мок ра ти та со ці а ліс тич ні пар тії єв ро пей сько го ґа тун ку мо жуть ста -
ти єди ною аль тер на ти вою від нов лен ню по пу ляр нос ті соціалістичних ідей се ред
знач ної час ти ни на се лен ня. В Україні ж, з огляду на результати виборів народних
депутатів 2007 р., в умовах політичної та економічної криз у державі виборці не
вельми схильні підтримувати ці ідеї [13, с. 15–25]. 

До Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни у 2007 р. прой шов по лі тич ний Блок Лит ви на (924 539
го ло сів). Йо го стра те гія ба зу єть ся на іде о ло гії не о кон сер ва тиз му: від сто ює фор му -
ван ня силь ної вла ди, збе ре жен ня в сус пільс тві силь ної по зи ції дер жа ви, до пус кає до
по лі тич ної вла ди ли ше пред став ни ків еліт них про шар ків сус пільс тва, вба чає си лу
дер жав ної вла ди в її про фе сі о на ліз мі та мо раль нос ті, у між на род них від но си нах на
пер шо му пла ні по вин ні бу ти на ці о наль ні ін те ре си, на сам пе ред еко но міч на за ці кав ле -
ність [13, с. 25–28].

Ідеологія третьої політичної сили, яка пройшла до Верховної Ради  у 2006 р.
(3 539 140 голосів) та 2007 р. (3 301 282 голоси) – блоку “Наша Україна” (у 2007 р. –
“Наша Україна – Народна самооборона”) базується на засадах су час но го ук ра їн сько -
го кон сер ва тиз му та ук ра їн ської на ці о наль ної ідеї, яка по ля гає у від род жен ні 
тра ди цій них цін нос тей і мо раль но! пра во вих за сад ет но куль тур но го роз вит ку 
ук ра їнс тва. Ця іде о ло гія має ґрун ту ва ти ся на тра ди цій ній ре лі гій нос ті, пат рі о тиз мі,
мо раль нос ті та на род ній єд нос ті, а її го лов ни ми атрибутами ма ють ста ти кон сти ту -
цій на де мок ра тія, вер хо венс тво мо ра лі і за ко ну, прі о ри тет прав ук ра їн сько го 
сус пільс тва та орі єн та ція на од віч ні ду хов ні цін нос ті, про тис тав лен ня стій ких тра ди -
цій, со ці аль них інс ти ту тів, сус піль них по ряд ків усіляким пот ря сінням. До го вір на
при ро да дер жа ви роз гля да єть ся  як при род ний ру х ре чей, що схиль ний до со ці аль ної
ста біль нос ті та за хис ту надбань іс то рії, за ко ну, по ряд ку, дис цип лі ни, сус піль ної 
ста біль нос ті, тра ди цій на ції [14, с. 150–165].

Доктрина чет вер тої сили, яка прой шла до Вер хов ної Ра ди у 2006 р. (5 652 876
голосів) та у 2007 р. (7 162 193 голоси), – Блок Юлії Ти мо шен ко – ба зу єть ся на лі -
бе раль ній ідеї “від по ві даль ної дер жа ви”, ви хо дя чи з не об хід нос ті пар тнерс тва між
уря дом, біз не сом і пра цею на всіх рів нях гос по дар сько го ме ха ніз му, змі щен ня цен тру
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ва ги із за бо рон них за хо дів на сти му лю ван ня, знач них дер жав них ка пі та лов кла день
в ос нов ні фон ди не ви роб ни чої сфе ри (ви дат ки на ос ві ту, охо ро ну здо ров’я, 
під ви щен ня ква лі фі ка ції пер со на лу). При ват на влас ність  роз гля да єть ся як га рант і
мі ри ло сво бо ди лю ди ни. В еко но міч ній те о рії лі бе ра лізм про па гує сво бо ду під при -
єм ниц тва, рин ку і кон ку рен ції. Лі бе раль не ро зу мін ня де мок ра тії – це по лі тич на 
рів ність лю дей, рів ність їх прав на жит тя, влас ність і сво бо ду. Дер жа ва ві док рем ле на
від гро ма дян сько го сус пільс тва. Вис ту па ю чи про ти по ру шен ня сво бод лю ди ни, ця
іде о ло гія сфор му ва ла ви мо ги об ме жен ня ді яль нос ті дер жа ви пра вом, за ко ном, 
що вис ту пає про ти кон цен тра ції вла ди в од них ру ках–прин цип роз по ді лу влад. 
Та кож ця іде о ло гія по ши рює ідеї все за галь них ви бо рів, пар ла мен та риз му, по лі тич -
но го плю ра ліз му, міс це во го са мов ря ду ван ня [15, с. 27–35].   

Найбільше голосів як у 2006 р. (8 148 745), так і в 2007 р. (8 013 895) набрала
“Пар тія ре гі о нів”, не о лі бе раль на іде о ло гія якої спирається на ідею  роз вит ку при ват -
но го біз не су і кон ку рен тно го се ре до ви ща, яке по вин но ство ри ти умо ви для швид ко -
го еко но міч но го під не сен ня в дер жа ві.  

Не о лі бе ра лізм від сто ює обов’язок дер жа ви в роз роб ці за галь ної стра те гії роз вит -
ку еко но мі ки і ви ко нан ня за хо дів щодо її ре а лі за ції. З виз нан ням дер жа ви рів ноп -
рав ним влас ни ком сфор му ва лась ідея плю ра ліз му форм влас нос ті. Най важ ли ві шою
фун кці єю дер жа ви, як вва жа ють не о лі бе ра ли, є со ці аль ний за хист, особ ли во тих
груп і верств на се лен ня, які заз на ють най біль ших труд но щів. От же, за ці єю іде о ло гі -
єю при ват на влас ність має чес ну сус піль ну при ро ду, ос кіль ки в її ство рен ні, прим но -
жен ні, бе руть участь не тіль ки влас ни ки. У зв’яз ку із цим важ ли ве міс це по сі дає  
ма ні пу лю ван ня ви роб ни чо! рин ко вим ме ха ніз мом по пи ту і про по зи ції в кон цеп ції
пла ну ван ня. Не о лі бе ра лізм про го ло шує “дер жа ву за галь но го доб ро бу ту”, яка
забезпечує кож но му чле ну сус пільс тва про жит ко вий мі ні мум, дер жав ну по лі ти ку
ста біль нос ті і від вер нен ня со ці аль них пот ря сінь.

Од ними з най ви щих цін нос тей іде о ло гії не о лі бе ра ліз му є від по ві даль ність 
біз не су, пе ре роз по ді л ма те рі аль них благ (че рез сис те му по дат ків і дер жав них 
со ці аль них прог рам) на ко ристь менш забезпечених верств сус пільс тва.  За не о лі бе -
ра ліз мом – обов’язок дер жа ви – об ме жу ва ти осо бис тість від злов жи вань при ро бо ті
в рин ко вій сис те мі [16, с. 54–60 ].  

От же, про а на лі зу вав ши іде о ло гіч не під ґрун тя пар тій, їх іде о ло гії, ак сі о ло гіч ну
сис те му, прак тич ні вка зів ки та фун кції сус піль но!по лі тич них док трин в су час но му
по лі тич но му про це сі в Ук ра ї ні, обу мов ле но го проб ле мою елек то раль но го ви бо ру,
мож на прий ти до вис нов ку, що іде аль ною для де мок ра тич но го сус пільс тва є мо дель,
ко ли ви бор ці оби ра ють ідею, яка їм біль ше ім по нує, і сво ї ми го ло са ми під три му ють
пар тію, яка від сто ює са ме цю іде о ло гію. Але ос кіль ки ви бор ці в Ук ра ї ні в біль шос ті
ви пад ків не чи та ють пар тій ні прог ра ми, то зав дан ня всіх за ре єс тро ва них по лі тич них
пар тій в Ук ра ї ні – будь!яким чи ном іден ти фі ку ва ти свою наз ву з да ною іде єю та 
до нес ти цю ідею до елек то ра ту. Іде о ло гіч ні проб ле ми елек то раль но го ви бо ру та 
пе ре хід ний стан ук ра їн сько го сус пільс тва за га лом не доз во ляють го во ри ти про іде о -
ло гіч ну струк ту ро ва ність пар тій, які пред став ле ні в пар ла мен ті. Кла сич ні по лі тич ні
ідеї ще не ово ло ді ли ма са ми. Елек то раль ні по ля до сить роз ми ті, особ ли во в цен трі
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по лі тич но го спек тра, що доз во ляє пра цю ва ти на ньо му всім ос нов ним по лі тич ним
си лам. Ра зом з тим, сьо год ні в Ук ра ї ні іс нує під ґрун ття для бу дів ниц тва су час них 
по лі тич них пар тій: ко ман ди ефек тив них, дос від че них  по лі ти ків, роз ви ну ті мас!
ме діа, ди на міч ні PR!струк ту ри, від по від не за ко но дав че ре гу лю ван ня. До цих умов
не об хід но ще ма ти час на під го тов ку сус піль ної дум ки, куль ти ву ван ня по лі тич ної
куль ту ри, роз ви ток пар тій них ме ха ніз мів. Пар тія, що тран сфор мує на род ні іде а ли у
свою прог ра му, чіт ко виз на чить прі о ри те ти роз вит ку сус пільс тва і по ка же ре аль ний
шлях їх до сяг нен ня, бе зу мов но ста не лі де ром ук ра їн сько го по лі тич но го про це су,
зла має проб ле ми іде о ло гіч но го іден ти фі ку ва ня та елек то раль но го ви бо ру з пер спек -
ти вою від най ден ня від по ві дей на су час ні вик ли ки, ри зи ки і не без пе ки но віт ньої 
до би.
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