
концепцію. 
2. Сучасний неолібералізм і неоконсерватизм. 
3. Розкол марксизму на ленінізм (більшовизм) і соціал-демократію. 

Основні категорії та поняття 
Лібералізм · неолібералізм · консерватизм · неоконсерватизм · соціалізм · фашизм · 

клерикалізм · анархізм · радикалізм · ідеологія. 

Методичні рекомендації 
1. Вияснення першого питання передбачає розуміння ідеології, як 

стрижневої конструкції в політичному житті суспільства. Необхідно показати, 
що ідеологія виникла в результаті сціально-класової диференціації суспільства, і 
тому виражає і захищає інтереси різних соціальних груп і класів. Наукове 
визначення ідеології дає можливість побачити, що вона відображає суспільне 
буття з позиції інтересів соціальних угрупувань, груп, класів, спільностей і 
обслуговує їх інтереси. 

Важливо з’ясувати, що найважливіше завдання ідеологічної боротьби полягає 
в наданні особистим інтересам пануючих груп та класів форми загального 
інтересу, і тим самим проводити у свідомість людей ідею спільності інтересів всіх 
класів і соціальних груп. При цьому треба зрозуміти прийом етарнізації (від лат. 
“вічний”) цінностей. Тому, що пануючий клас у своїй ідеології оголошує 
незмінними ті заклади, ідеї і цінності, котрі найбільш суттєві для даного ладу. 

Таким чином, ідеологія передбачає боротьбу за єдність світогляду і ціннісних 
установок і нав’язування цього світогляду з допомогою соціальних інститутів. 
Раніше це робила церква, система виховання і освіти, нині – засоби масової 

інформації (преса, телебачення, радіо). 
Особливо підкреслити і з’ясувати три рівні 
у політичній ідеології: теоретико-
концептуальний, програмно-директивний і 
поведінський. 
У висновках треба показати ідеологію, як 
систему поглядів і концепцій навколишнього 
світу, певне світорозуміння і в той же час 
систему поглядів і концепцій навколишнього 

Те
ма

 1
5 Світові соціально–політичні 

доктрини сучасності 
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світу, систему політичних орієнтацій і установ, доктрин, програм і політичну 
практику. 

2. Друге питання тісно пов’язане з третім питанням теми № 2. Перш за все 
слід визначити принципи лібералізму, як ідеології висхідного класу буржуазії 
на базі ідей епохи просвітництва. Необхідно показати його витоки в роботах 
Ш.Л.Монтеск’є, Т. Гоббса, А.Смітта, Т. Джеферсона, Дж. С.Мілля. На цій 
підставі визначити, що в фундаменті лібералізму закладений принцип свободи 
особи, її гідності і прийти до висновку, що лібералізм гармонійно поєднує 
принципи індивідуалізму і гуманізму. 

Принцип свободи прихильники лібералізму трактують, як свободу від 
обмежень з боку держави у всіх сферах суспільного життя. З цього напрошується 
висновок, що держава наділяється лише мінімальними, найбільш необхідними 
функціями, які забезпечують охорону порядку і захист країни від зовнішньої 
небезпеки. 

Треба звернути увагу на ототожнення лібералізмом свободи і приватної 
власності, яка вважається гарантом і мірою свободи людини. 

Але ідеологія не може бути незмінною, якщо вона не відповідає вимогам часу 
і суспільства. Найбільш характерною еволюцією лібералізму є неолібералізм, 
який формувався в 30-х роках ХХ століття. Треба відповісти на питання про 
необхідність державного регулювання економічних відносин і чому 
неолібералізм став ідейно-теоретичною основою діяльності демократичної 
партії США. 

Потім треба зосередити увагу на причинах тривалих протиріч між 
лібералізмом і консерватизмом. Показати, що лібералізм був прапором 
буржуазних революцій, а консерватизм виник, як антиреволюційна феодально-
клерикальна ідеологія. Він базується на визначенні непорушності різних 
відносин, які склалися у суспільстві. Тому консерватори вважають пріоритетною 
спадкоємність, а не нововведення, звідси принцип рівності суперечить природі 
людини, тому він не може бути покладеним в основу суспільного устрою. 

З утвердженням буржуазних відносин консерватизм починає їх захищати, 
тобто виникає еволюція консерватизму, і він поступово перетворюється в 
неоконсерватизм, який протистоїть неолібералізму і соціалізму. Він проти 
надмірних податків на капітал і вимагає зменшення державних соціальних 
програм. Сучасна держава, на їх погляд, повинна давати рівні можливості, але не 
рівні результати. Треба поставити питання: чому неоконсерватори США, 
Великобританії, Німеччини, свого часу досягли певних результатів? 

Третьою впливовою течією в сучасному світі є соціалістична ідеологія, 
початки котрої виникли в давнину. Важливо акцентувати увагу на утопічному та 
науковому соціалізмові (марксизмі), відповісти на питання: чому марксизм на 
початку ХХ століття розколовся на ленінізм (більшовизм) і соціал-демократію, в 
чому принципові розходження між ними. 
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В деяких країнах впливовою була націонал-соціалістична ідеологія – фашизм, 
котра базувалася на ідеї расизму та елітаризму. Це найбільш реакційна течія, яка 
базувалася на тоталітарному режимі, пропагувала шовінізм, расизм, не визнавала 
демократичні свободи. В контексті розкриття питання необхідно простежити 
процес розповсюдження фашизму, виявити особливість співвідношення раси і 
особистого начала. Важливо з’ясувати причини виникнення і зміцнення фашизму 
в Італії, Німеччині, Іспанії, Португалії, відповісти на питання: чому ця ідеологія 
не набула широкого розповсюдження в Англії, Франції, та інших країнах і не має 
достатньої соціальної бази в сучасному світі, в яких країнах все ж таки є прояви 
так званого неофашизму. 

Поняття клерикалізму вимагає висвітлення ролі церкви, духовенства в 
суспільстві, в політичному і культурному житті. Клерикальні, а в певних умовах 
теократичні спрямування характерні для всіх релігійно-церковних організацій 
суспільства (католицьких, мусульманських, іудейських, індуїстських, 
протестантських та інших). Носіями клерикалізму виступають духовенство і 
пов’язані з церквою впливові представники правлячих класів. Одним з найбільш 
активних є католицький клерикалізм, який забезпечує тісний союз католицької 
церкви з державою і впливає на суспільство за допомогою договорів між 
Ватиканом і урядами держав. 

В західно-європейських країнах клерикалізм до середини ХІХ століття 
відображав інтереси феодальної аристократії. В країнах Сходу в ХХ столітті 
клерикалізм не змінив своєї природи, навпаки, тут посилюється вплив 
фундаментального ісламу. Фундаменталізм стає важливою течією в Алжирі, 
Ірані, Афганістані, в республіках Закавказзя і Середній Азії колишнього СРСР. 

В сучасну епоху клерикалізм в розвинутих капіталістичних країнах в 
основному задовольняє інтереси монополістичного капіталу. Клерикалізм 
використовує в своїх цілях не тільки розвинутий церковний апарат, але й різні 
клерикальні організації, клерикальні політичні партії, а також профспілкові, 
молодіжні, жіночі, культурні та інші організації, які знаходяться під впливом 
церкви. Багато з них виступають на боці найбільш реакційних сил під час виборів 
до парламентів та місцевих органів влади, сприяють тиску на віруючих. Під 
впливом католицької церкви та її організацій знаходяться у деяких країнах школа, 
сім’я, шлюб, виховання дітей (Італія, Іспанія, Португалія, Ізраїль). Треба 
підкреслити, що з одного боку, вплив клерикалізму на суспільство в окремих 
країнах послабшав, а, з іншого боку – посилився (Польща, Західні області 
України, деякі республіки колишнього СРСР). 

Суперечливо на різних етапах свого існування виступала така політична течія, 
як анархізм. Він склався в 40-х роках – на початку 70-х років ХІХ століття, і 
найбільше розповсюдився в країнах з високою питомою вагою дрібної буржуазії 
(Іспанія, Португалія, Італія, Швейцарія, Франція, Росія, Австрія, Нідерланди, 
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деякі країни Латинської Америки). Сам термін “анархізм” був введений 
П.Ж.Прудоном, а витоки ідей анархізму беруть початок у XVII-XVIII столітті. 
Головними ідеологами анархізму на різних етапах його розвитку були 
М.Шпрінгер (Німеччина), М.О.Бакунін, П.О.Кропоткін (Росія), П.Ж.Прудон, 
Ф.Ж.Грав (Франція). 

Основна ідея анархізму полягає у запереченні будь-якої державної влади, у 
проповіді нічим не обмеженої свободи кожної окремо взятої особистості. При 
цьому анархісти відкидають будь-яку владу (не тільки державну), заперечують 
суспільну дисципліну, необхідність підкорення меншості більшості, виступають 
проти політичної боротьби, проти політичних партій робітничого класу. 
Кінцевою метою анархісти оголошують вільну федерацію дрібних автономних 
асоціацій. При цьому проповідується груба примітивна рівність. Ця пропаганда 
привертала на бік анархізму певні прошарки буржуазного суспільства, учасників 
революційного руху. Але анархістський рух згодом втратив прихильників 
боротьби пригнічених мас проти експлуатації. 

Після другої світової війни анархісти пожвавлюють свою діяльність в Іспанії, 
Італії, окремих країнах Латинської Америки, де діють несчисленні емігрантські 
організації. В кінці 60-х років, коли в політичну боротьбу включаються досить 
широкі верстви населення, особливо студентської молоді, набувають 
розповсюдження деякі ідеї анархізму. 

В останні роки поширюється така ідейно-політична доктрина, як радикалізм. 
Необхідно звернути увагу на те, що доктрина радикалізму почала 
розповсюджуватися з середини ХІХ століття, коли бурхливо розвивався 
капіталізм. Прибічники радикалізму піддавали критиці капіталістичну систему і 
наполягали на необхідності радикальних реформ в рамках капіталістичного 
ладу. В сучасних капіталістичних країнах радикалізм висловлює протест 
проти антидемократизму, мілітаризму, інших вад системи. На підставі доктрини 
радикалізму виникли ліві політичні партії у багатьох країнах світу, які 
відображають інтереси дрібної буржуазії і частини інтелігенції. 

Важливо підкреслити, що ідеї радикалізму знаходять певне 
розповсюдження в сучасних Україні і Росії. Але ці ідеї, насамперед, мають 
національний характер, наприклад, партії націонал-радикальної орієнтації в 
Україні (Конгрес українських націоналістів – КУН, Організація Українських 
націоналістів в Україні – ОУНУ). 

3. Третє питання вимагає зосередження уваги на найважливіших концепціях 
української політичної думки в суспільному житті: народництві, лібералізмі, 
консерватизмі, націоналізмі, українському комунізмі. Необхідно підкреслити 
відмінність українського лібералізму і консерватизму від західного. Якщо західні 
політичні течії діяли на практиці, то український лібералізм і консерватизм 
існували і існують лише як політичні теорії. 
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В українській політичній думці, починаючи з 40-х років ХІХ століття до 20-х 
років ХХ століття, майже безроздільно панував народницький напрям, але він не 
мав практичного виходу. Слід відмітити, що в народництві, при всіх його 
еволюційних видозмінах, протягом всього дореволюційного етапу основним 
залишається свідоме протистояння народу і еліти. На перший план в історичній 
перспективі виходять соціальні антагонізми. Також необхідно показати значну 
роль в розвитку народницької школи в українській політології М.Костомарова, 
М.Драгоманова, М.Грушевського, сьогоднішніх політичних діячів. 

Українські консерватори В.Липинський, С.Томашівський, В.Кучабський, 
розробляючи свої концепції, методично використали й трансформували на 
український грунт західноєвропейські теорії еліти Г.Моска, Р.Парето, Р.Міхельса, 
теорії польської консервативної історико-політичної школи Й.Шуйського, 
В.Коленка, С.Тарнавського, німецької політичної історії Л. Фон Ранке, ранні 
теорії соціального конфлікту Л.Гумпловича, Ф.Оппейгемера, Г.Ратценгофера, 
західноєвропейський раціоналізм М.Вебера та інші. Слідом за вченими-
народниками консерватори вважали, що український рух є неповторним, і має 
спиратися на свій власний політичний досвід, традицію та історію. 

Важливо підкреслити, що вчені-консерватори будували свої концепції на 
основі дослідження історії монархічних традицій у Галицько-Волинській, 
козацько-гетьманській українських державах, аналізували причини утворення і 
занепаду аристократичного ладу в різні періоди української історії. 

Національно-державний напрям в українській політичній науці базувався на 
ідеї беззастережного визнання права кожної нації, як історичної спільності, на 
власну автономію і державну незалежність. (С.Дністрянський, С.Рудницький, 
О.Ейхельман, В.Старославський, О.Бочковський). Методологічною основою для 
обгрунтування концепції державності їм слугували: німецька теорія соціальної 
солідарності, ідеї російської філософії природного права, західноєвропейської 
федералістичної теорії, правової держави та ін. Учені національно-державного 
напряму, обгрунтовуючи для України концепцію національної держави і права 
народного самовизначення, спиралися на свої дослідження історії національно-
визвольного руху українського народу, його демократичних традицій. 

Незважаючи на особливості і розбіжності в теоретичних концепціях, 
консерватори і національно-державники розглядали український народ, як окрему 
етнічно-культурну одиницю, що має спиратися на власні демократичні і 
романтичні традиції, водночас акцентували увагу на необхідність для України 
федеративних зв’язків з іншими народами, обстоювали демократичну форму 
правління. 

Суперечливим явищем в українській політичній думці є український 
комунізм. Необхідно з’ясувати перш за все те, що він обіймав кілька політичних 
течій, обумовлених самостійністю комуністичної революції і соціальними 
перетвореннями в контексті вимог національної держави. 

Слід вказати, що фактичною легальною опозицією до більшовицького уряду в 
Україні з січня 1920 року була Українська Комуністична партія (УКП). З її 
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ліквідацією у 1925 році на території України не залишається організованої сили, 
яка б репрезентувала ідеї українського комунізму. 

Наведені вище історичні факти з усіх питань теми слід доповнювати даними 
про сучасний стан згаданих та інших політичних течій, їх соціальну базу, в чому 
допоможуть засоби масової інформації, монографії, підручники. 
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Запитання для дискусії 
3. Чому опонентом лібералізму виступає консерватизм? 
4. В чому реакційність консерватизму? 
5. В чому полягають протиріччя між правим і лівим ухилом в соціал-

демократії? 
6. Фашизм-сталінізм як різновиди тоталітаризму. 
7. Чи має клерикалізм умови для розповсюдження в Україні? 
8. Чи можна назвати радикалізм ХІХ століття неорадикалізмом сучасності? 
9. Чи має сучасна Українська держава національну ідею? 

План 
1. Що таке футурологія, її зародження і розвиток. 
2. Можливості і межі наукового прогнозування майбутнього стану людства. 
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Теми рефератів 
1. На порозі Надцивілізації : роздуми  сучасної футурології  про майбутнє . 
2. Майбутнє Європи та країн  СНД у дзеркалі сучасної політології і 

футурології . 
3. Еріх Фромм про перспективи  “гуманістичного  суспільства”. 

Основні категорії та поняття 
Футурологія  · прогнозування  · моделювання  · експертна оцінка  · розробка  сценаріїв · світ 

майбутнього  · екстраполяція  · песимістичні · оптимістичні · альтернативні концепції. 


