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Однією з основних ознак демократичної пра
вової держави є політичний плюралізм — мож
ливість висловити різні думки щодо розвитку 
суспільства, його шляху до справедливого ладу 
в умовах різноманітних політичних поглядів.

У статті 36 Конституції України наголошуєть
ся: «Громадяни України мають право на свобо
ду об'єднання в політичні партії та громадські 
організації для здійснення захисту своїх прав і 
свобод...»[1, 13] .

Вивченню проблеми зародження багатопар
тійності в Україні присвятили свої наукові розв
ідки вчені — історики, філософи, соціологи. Се
ред них важливе місце посідають праці О.Ви- 
соцького «Виникнення сучасної соціал-демок
ратії», «Соціал-демократи в сучасній Україні: 
досвід політичної опозиції». Сфера його науко
вих інтересів — історія новітніх українських 
партій, насамперед соціал-демократичного та 
ліберального спрямування. Він визначає украї
нську соціал-демократію як одну з найдійовіших 
політичних течій, яка безперечно має майбутнє.

Але, разом з тим, підкреслює, що необхідно, 
щоб склалися відповідні умови у суспільстві для 
перетворення партій соціал-демократичного 
спрямування у могутню рушійну силу українсь
кої політики, бо й західноєвропейська соціал- 
демократія пройшла складний шлях, перш ніж 
стала впливовою політичною течією в світі.

Цікавим є дослідження А.Білоуса «Багато
партійність в Україні: порівняльний огляд», у 
якому автор пропонує період формування пол
ітичного спектру поділити на три основних ета
пи: 1) допартійний етап: починається з середи
ни 198 8 року — утворення Гельсінської Спілки і 
Демократичного Союзу, закінчується 1989-го 
року — на початку 1990 року — утворенням На
родного Руху і виборами до Верховної Ради; 2) 
етап початкової багатопартійності: починається 
з весни 1990 року — скасуванням статті 6 Кон
ституції СРСР і установчими з'їздами перших 
політичних партій республіки, закінчується сер
пнем 1991 року — падінням комуністичної партії 
і державності Союзу РСР; 3) посткомуністичний
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етап: починається з осені 1991 року і триває 
сьогодні. Партії соціал-демократичного спряму
вання автор відносить до політичного центру, 
відмічає важливість їхніх зв'язків з партіями 
Соцінтерну.

Про реалії багатопартійності 1989-1991 років 
пише в своїй статті «Конфронтація чи співпра
ця?» В.Литвин, який досліджує також, на якій 
соціальній базі можливе партнерство нових гро
мадсько-політичних організацій. Він підкреслює, 
що демонтаж однопартійної системи в рес
публіці пройшов через ряд етапів, що багато
партійність виникає в силу певного рівня сусп
ільно-політичних і соціально-економічних умов. 
До того ж слід врахувати, що для України гос
трим є питання загальнонаціональної консолі
дації. Автор наголошує на важливості діяльності 
групи центристських партій, в тому числі й соц- 
іал-демократичних, які урівноважують лівий і 
правий край.

Проблеми створення та розвитку українсь
ких лівих партій розглядаються в монографії 
«Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демок
ратією» під редакцією О.Гараня, О.Майбороди. 
Автори досліджують історичні умови розпаду 
СРСР та передумови становлення лівих сил в 
умовах багатопартійності, розглядають ідео
логічні настанови лівих протягом 90-х років. 
Звертається увага на те, що в Україні існує 
простір для постання потужної лівоцентристсь- 
кої соціал-демократичної структури. І цей 
простір ще не заповнений; і це пов'язано з низ
кою чинників: перерваність соціал-демократич- 
ної традиції, слабкість громадського суспіль
ства, недовіра до партій, відсутність середньо
го класу тощо.

Можна назвати ще ряд авторів, що висвіт
люють так чи інакше проблеми виникнення ба
гатопартійності в Україні: Я.Дашкевич «Україна 
між фальшивою революцією та реальною кон
трреволюцією», А.Гальчицький «Шлях, що не 
має кінця», Й.Рисіч «Об'єктивна обумовленість 
української мирної демократичної революції 
1989-1991 рр. та наступний розвиток демократії 
в Україні» та інші.

Кінець 80-х — початок 90-х років ХХ століття 
знаменувались глибокими змінами в суспільстві, 
в світогляді людини. Радянське суспільство 
підійшло до такої межі, коли об'єктивно назріла 
необхідність змін в політичному та економічно
му ладі. Новим керівництвом країни, на чолі якої 
став М.Горбачов, було запропоновано програ
му змін в усіх сферах життя суспільства. Але 
політична і економічна криза в країні поглиблю
валася, що призвело до краху «перебудови». 
Революція, яка з самого початку намічалася як 
косметична, звільнила відцентрові сили. Основ
ними наслідками цього процесу були такі: пол
ітичні — розвал Союзу РСР на ряд окремих 
більше чи менше незалежних держав; економічні 
— розвал економічної системи, пограбування

багатств держави [2, 5]. Ці процеси були зако
номірними і історично зумовленими, бо за всю 
історію СРСР «не припинялася національно-виз
вольна боротьба українського та інших народів; 
держава була суперцентралізованою, нездат
ною до розвитку та самовдосконалення, агре
сивною, запрограмованою на тоталітарні фор
ми управління...»[3, 95].

На такому тлі відбувалося становлення ба- 
гатопартійної системи в Україні. Вивчення цієї 
проблеми є актуальним, бо загалом політичний 
плюралізм виступає як одна із важливих ознак 
ліберальної демократії і передумова громадсь
кого суспільства. Багатопартійність забезпечує 
постійну зміну влади, а це виключає можливість 
застою, є фактором динамізму суспільного роз
витку, максимального залучення громадян до 
політичного життя.

Кризові явища, які зачіпали всі сфери жит
тя, доводили, що українському суспільству не
обхідна хвиля принципових змін, яка б визвала 
до життя нові ідеї, змінила б світогляд людини. 
З самого початку перебудови значно активізу
валась творча енергія народу, зростав рівень 
громадської свідомості, прагнення до критич
ної переоцінки досягнутого, пошуку нових 
підходів у розв'язанні багатьох нагальних про
блем. Тому 1988-1991 роки були насичені над
звичайно багатими подіями суспільно-політич
ного характеру.

Ще до початку створення багатопартійної 
системи почало виникати певне ідеологічне 
розмаїття в межах комуністичної системи. Оп
рилюднення правди про сталінські репресії, 
критика брежнєвських часів, інформація про 
жахливий стан культури сприяли початку утво
рення альтернативних громадських органі
зацій. В середині 1988 року утворилися Демок
ратичний Союз (ДС) і Українська Гельсінська 
Спілка (УГС). Це були перші угруповання анти
комуністичного напрямку. Загальнодемократич
ний характер мали утворена у 1988 році На
родна Спілка Сприяння Перебудові (НССП), 
«Меморіал», установча конференція якого відбу
лася у березні 1989 року, в жовтні 1989 року 
установчий з'їзд провела Всеукраїнська асоц
іація «Зелений світ».

Фактичною легалізацією політичного плюра
лізму було становлення Народного Руху України 
за перебудову [4, 5-6]. Рух став першим масо
вим політичним об'єднанням. У своїй програмі 
він відстоював ідею відродження духовності, 
української мови та культури, демократизації 
суспільного життя, прийняття нової Конституції 
[5, 4]. В Україні склалася принципово нова си
туація — вперше відкрито заявила про себе 
опозиція владі та компартії.

На цьому етапі нашої історії політична бага
топартійність починалась як вільнодумство в 
межах комуністичної системи і продовжилась у 
вигляді відвертої протидії правлячій партії.

103



Політичні науки

Поступово почали створюватися невеликі 
політичні партії. Народження партій менш за все 
було пов'язане з інтересами окремих соціаль
них верств; більшість партій гуртувались навко
ло лідера чи ініціативної групи авторитетних лю
дей.

На сьогодні немає якогось загального виз
начення політичних партій, бо функції їхні та 
роль у політичному житті народів, засади ви
никнення надзвичайно різні. Але все ж, зважа
ючи на історичний досвід, можна сказати, що 
«політична партія — це спільність людей, об
'єднаних ідеологічно та організаційно з метою 
завоювання (в результаті виборів або іншими 
шляхами), утримання і використання держав
ної влади для реалізації інтересів тих чи інших 
соціальних груп, верств, етнічних та інших 
спільностей. Для цього партія повинна стати 
правлячою, тобто зайняти в політичній системі 
становище, яке дає змогу визначити політику 
держави»[6, 287].

Процес формування багатопартійності в Ук
раїні дуже складний, бо відбувався в умовах 
зміни політичного режиму і боротьби за новий 
суспільний лад.

Серед перших політичних партій були такі: 
Українська Національна Партія (жовтень 1989р., 
Львів); об'єднання Державна Самостійність Ук
раїни (квітень 1990р., Львів). У квітні 1990 р. у 
Львові відбувся установчий з'їзд Української 
християнсько-демократичної партії, у червні у 
Києві пройшов установчий з'їзд Української 
народно-демократичної партії. Ці національно- 
радикальні об'єднання не були впливовими. 
Першою вагомою політичною силою національ
ного спрямування стала Українська Республі
канська партія (УРП), установчий з'їзд якої 
відбувся в квітні 1990 р. у Києві. Основна її мета 
— боротьба за перемогу ідеї незалежності Ук
раїни.

Виникало також багато політичних об
'єднань, на які мала великий вплив компартія і 
які виступали за Україну у складі Союзу РСР, за 
зміцнення СРСР. У самій компартії почалося 
розмежування, виникло два табори: комуністи 
за суверенну Україну і комуністи за СРСР.

У той початковий період створення багато- 
партійної системи гостро стояло питання про 
долю соціалістичної системи. Життя вимагало 
від громадян України визначити своє ставлен
ня до соціалістичної ідеї, зрозуміти, що соц
іалізм не є вигадкою марксистів. Ідеї соціаліз
му як відображення процесу гуманізації будь- 
якого суспільства зародилися ще в дохристи
янські часи і нині продовжують займати місце в 
світі в системі світоглядних цінностей людства 
[7, 44] . Демократичний соціалізм — це перма
нентний процес соціальної та економічної де
мократизації, утвердження соціальної справед
ливості. За висловом Е.Бернштейна, він знімає 
питання про співвідношення боротьби за демок

ратію з боротьбою за соціалізм, проголошуючи 
тотожність демократії і соціалізму. Єдино вірний 
і доцільний шлях до соціалізму, вважав він, це 
шлях демократії [8, 57]. Суспільство, де голов
ними є ідеї політичної, економічної і соціальної 
демократії — це мета, до якої прагне українсь
кий народ.

Виникнення в Україні багатопартійності і 
поступове утвердження в масовій свідомості 
політичного плюралізму давали реальні плоди. 
Виникав і новий лівий рух. Зростання популяр
ності лівих пояснюється у відсутності в народу 
навичок до самостійного розв'язання проблем 
як на індивідуальному, так і на національному 
рівнях, а також і масовим прагненням до віднов
лення колективних форм життя [9, 32] .

Першою з лівих партій, яка постала в неза
лежній Україні, була Соціалістична партія Украї
ни (СПУ) , установчий з'їзд якої відбувся у Києві 
26 жовтня 1991р. СПУ поступово відходила від 
традиційних комуністичних поглядів, ставала 
дедалі прагматичнішою в оцінках наявної ситу
ації, виявила здатність до нового бачення соц
іалізму. Визнання права на економічну свободу 
містилося в положенні Програми-мінімум 
(1992р.) про багатоукладну економіку, хоча при
ватній власності соціалісти відводили невелику 
роль. Гасло «відновлення влади трудящих» шля
хом відновлення «влади Рад» стало спільним 
гаслом усіх лівих партій в Україні (СПУ, КПУ, 
ПСПУ та ін.) .

Важливою є діяльність партій політичного 
центру. Першими свій установчий з'їзд прове
ли соціал-демократи (травень 1990 р.). Із са
мого початку в оргкомітеті з'їзду існували певні 
суперечності між прихильниками «демократич
ного соціалізму» — лівої (класичної) моделі і 
«соціальної демократії» — правого (модерністсь
кого) напрямку. В результаті ліві утворили Об
'єднану соціал-демократичну партію України 
(ОСДПУ), а праві — соціал-демократичну партію 
України (СДПУ) . На той час ці партії були мало
впливовими через їхню малу чисельність, а та
кож недовіру до слова «соціал-демократія», що 
нагадує «соціалізм». Але, як показали подальші 
події, партії соціал-демократичного напрямку 
все більше утверджуються як партії середньо
го класу, що формуються в Україні, партії вива
женого центру, що бореться за консолідацію 
суспільства.

До серпня 1991 року як для СДПУ, так і для 
ОСДПУ була характерною опозиційна боротьба 
проти комуністичного режиму: порушували пи
тання протидії центру й непідписання Союзно
го договору, висували вимоги демократизації 
вищих органів влади і здійснення демократич
них реформ. Обидві партії підтримували Дек
ларацію про державний суверенітет України. 
Українська соціал-демократія намагалася нала
годити контакти з соціал-демократичними парт
іями інших держав. СДПУ, наприклад, у травні

104 Грані 3(17) травень-червень 2001



Політичні науки

1991 року брала участь у роботі Конференції 
соціал-демократичних партій Центральної і 
Східної Європи [10, 75] . ОСДПУ підтримувала 
зв'язки переважно з соціал-демократичними 
організаціями республік Союзу. Як ОСДПУ, так 
і СДПУ брали активну участь у протидії серпне
вому (1991р.) путчу: було видано понад 20 лис
тівок із закликами до громадян України захис
тити демократичні свободи, визнати створен
ня ДКНС антиконституційною акцією. Українські 
соціал-демократи підтримали прийняття 24 сер
пня 1991 року Верховною Радою УРСР «Акту 
проголошення незалежності України». В кінці 
1991 року ОСДПУ і СДПУ зареєструвалися і 
одержали статус юридичної особи. Це сприяло 
діалогу між партіями та правлячими структура
ми. Таким чином вже на початку свого станов
лення соціал-демократичні партії показали, що 
вони є перспективними політичними організа
ціями, які ставлять собі за мету боротьбу за 
незалежну, демократичну, правову державу.

До центристських партій, створених у 1990
1991 роках відносяться Українська селянсько- 
демократична партія (УСДП), Партія зелених 
України (ПЗУ) , Партія демократичного відрод
ження України (ПДВУ), Українська народна 
партія (НПУ) , Демократична партія України (Дем- 
ПУ) та інші.

Перший етап переходу до багатопартійності 
закінчився в грудні 1991 року, коли всі органі
зації демократичного спрямування сформулю
вали основні програмні принципи, довели на 
практиці життєздатність та конструктивність 
національної державницької ідеї. Почався новий 
етап формування багатопартійності. На цьому 
етапі існуючі політичні сили повинні керуватися 
тим, що метою політики є суспільна консоліда
ція, що боротьба за владу не є самоціллю пол
ітики. Україна теж повинна пройти процес угру
повання партій, поки не складеться потужний 
середній клас, зріле громадянське суспільство.
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