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Вперше поняття "ідеологія" ввів французький мислитель Д. де Тресі як науку 
про людське мислення та суспільні ідеї, яка повинна знайти пояснення у 
світосприйнятті та явищах свідомості через засади етики, моралі, політики. Жодна 
влада не обходиться без ідеології, яка надає їй доцільного характеру, орієнтуючи 
громадян на певну систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. 
Ідеологія прагне інтегрувати суспільство на базі інтересів певної соціальної чи 
національної групи, або на базі сформованих цілей, котрі не опираються на якісь 
соціально-економічні прошарки населення. Вона має три стадії розвитку: революційна 
боротьба, післяреволюційне відчуження і  зародження нової ідеології. По-справжньому 
конструктивна ідеологія повинна відповідати життєвим реаліям і опиратися на 
досягнення науки. Різні форми власності, політичний плюралізм, багатопартійність у 
демократичних державах передбачають конкуренцію різних ідеологій. Але жодна з них 
в демократичному суспільстві не повинна бути державною, примусовою, офіційною. 
Гасло "деідеологізації", активно проголошуване в Україні на початку 90-х років, не 
мало анархістського сенсу, а спрямовувалося проти ідеології тоталітаризму. Політична 
ідеологія - це система концептуально-оформлених уявлень ідей і поглядів на політичне 
життя, яке відбиває інтереси, світогляд, ідеали, умонастрої людей, класів, націй, 
суспільства, політичних партій, громадських рухів та ін. Політичні партії України за 
ідеологічними орієнтаціями умовно можна поділити за такими напрямами:  

- комуністичний (лівий) - Комуністична партія України (КПУ), Соціалістична 
партія України (СПУ), Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ), Селянська 
партія України (СелПУ), Комуністична партія України (оновлена) (КПУ(о)), 
Всеукраїнське об'єднання лівих «Справедливість»; 

- соціально-ліберальний (лівоцентристський та центристський) - Соціал-
демократична партія України (СДПУ), Соціал-демократичний союз, «Батьківщина», 
Ліберальна партія України (ЛПУ), Народно-демократична партія України (НДПУ), 
Партія «Реформи і порядок» (ПРП) 

- неоконсервативний (правоцентристський) - Народний рух України (НРУ), 
Український народний рух (УНР), Українська республіканська партія (УРП), 
Християнко-демократична партія України (ХДПУ), Республіканська християнська 
партія (РХП); 

- націоналістичний (право радикальний) - Українська національна асамблея та 
Українська національна самооборона (УНА - УНСО), Українська консервативна 
республіканська партія (УКРП), Організація українських націоналістів в Україні 
(ОУН), Соціал-національна партія України (СНПУ), Конгрес українських націоналістів 
(КУН). 

У сучасному демократичному суспільстві партії слугують ланкою, яка поєднує 
громадян і владу, за допомогою партій громадяни виражають і захищають свої 
інтереси, і коригують напрямок суспільного розвитку. 


