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Артем Курас

РОЛЬ ПАРТІЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ
ВИЗНАЧЕННІ І ФОРМУЛЮВАННІ БЕЗПЕКИ
У цій статті зроблена спроба окреслити з точки зору теоре
тичної політології роль і місце партій сучасної України у одному
з основних багатогранних факторів — факторі безпеки. Актуалі
зована ленінська партійна теорія. Відображена взаємозалеж
ність внутрішніх політичних процесів і зовнішніх пріоритетів.
Artem Kuras. The role of parties in modern shaping of the defini
tion of security. In this article there is an attempt to define role and
place of political parties represented in modern Ukraine from the view
point of theoretical political science and their importance in state secu
rity factor. Lenin’s party theory actualized. Also the interdependency
of internal political processes and external state priorities represented.
На сучасному етапі політичної боротьби саме визначення, понят%
тя й філологічне розуміння простого та цілком зрозумілого у побуті
слова «безпека» набуває непересічного значення для розуміння
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як у політологічній науці, так і у повсякденному житті. Ціла
низка відверто різних тлумачень щодо змісту «національної без%
пеки» [1, с. 117], «національних інтересів», «значення статусу
української мови як визначального фактора для безпеки Украї%
ни», «можливий федеральний устрій країни — це загроза тери%
торіальній єдності країни та її безпеці» і т. д. і т. п. Все це постійно
присутнє у інформаційному просторі, на транспарантах та офіцій%
них доктринальних засадах різноманітних політичних партій,
громадських організацій, рухів, об’єднань тощо. До всього вище%
сказаного варто додати величезний обсяг соціальних, національних
та правових цілей своєї діяльності й самого існування відповідних
політичних і громадських структур, таких як боротьба за соціаль%
ну справедливість [3, с. 247], рівність та захист прав та інтересів
національних меншин або вічний чи навіть споконвічний заклик
профспілок (з моменту їх історичної появи) про гідну зарплату,
проти безробіття, про право найманих робітників впливати на
своїх роботодавців та профільне законодавство тощо.
Класики політичної думки Ж%Ж. Руссо, Д. Юм, Е. Берк,
В. Ленін (дуже прикро, що сьогодні в Україні часто плутають
Леніна%політика з Леніним%філософом й мислителем!) стверджу%
вали, що партія — це універсальний ідейний майданчик та полі%
тичний інструмент для розробки і втілення на практиці найрізно%
манітніших ідей, ідеологем, доктрин, проектів. Усе це можливо
за умов існування дієвого, перш за все, внутрішнього партійного
механізму, наявності необхідних матеріальних, інтелектуальних,
організаційно%технічних ресурсів. Найголовнішим фактором, до
якого ще так далеко нашій молодій багатопартійній системі, є сві%
доме об’єднання у партіях громадян%однодумців. Наведемо відо%
мий приклад з нашої сучасності: якщо у керівництва Демокра%
тичної партії США є цілком сформоване та обґрунтоване рішення
щодо неможливості розширення НАТО за рахунок України та
Грузії [4, с. 3] — це є відображення настроїв, розумінь%уподобань
у членів партії, її керівництва та відкритих й латентних впливо%
вих кіл американського суспільства, сукупності виборців як та%
ких. Наведемо відому стрижневу цитату з праці В. Леніна «Що
робити»: «…Маленьке, тісно згуртоване ядро найбільш надійних,
досвідчених і загартованих робітників, яке має довірених людей
у головних районах і зв’язане, за всіма правилами найсуворішої
конспірації, з організацією революціонерів, цілком зможе вико%
нати, при найширшому сприянні мас і без усякого оформлення, всі
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функції, які лежать на професійній організації, і, крім того, вико%
нати саме так, як це бажано для соціал%демократії…» [2, с.112].
Це основна теза роботи, що стала організаційним принципом
ленінської партії і ленінської теорії партії, яка, в свою чергу, на%
була поширення як у політиків%практиків, так і теоретиків%на%
уковців по усьому світу. Політичні симпатії%антипатії й власні пе%
реконання не можуть жодним чином затьмарити цей факт.
Доречною видається і наступна цитата: «…Імперіалізм виріс як
розвиток і пряме продовження основних властивостей капіталіз%
му взагалі. Але капіталізм став капіталістичним імперіалізмом
лише на певному, дуже високому ступені свого розвитку, коли
деякі основні властивості капіталізму стали перетворюватися
в свою протилежність, коли по всій лінії склались і виявилися
риси перехідної епохи від капіталізму до більш високого суспіль%
но%економічного укладу…» [2, с. 29].
З поправкою на сучасний стан речей, ленінське партійне вчен%
ня є аксіоматично актуальним. Просто жодна з вітчизняних партій
нині об’єктивно не є партією, якою уявлял її Ленін — ідеологічною,
ієрархізованою структурою. Звідси і всі розходження як всере%
дині партій, так і поміж ними самими. Найбільш послідовною
щодо соціального та зовнішньополітичного аспекту поняття безпе%
ки є Комуністична партія України. Цілий ряд інших політичних
організацій ідеологічно є продовжувачем лінії до формування свого
бачення головного змісту у визначенні безпеки. Партія Регіонів
чітко зосередилася на економічній безпеці країні, яку вона бачить
у подальшому розвитку вітчизняного капіталізму. Офіційно
й практично після останніх стратегічних угод з Російською Феде%
рацією втілюється принцип позаблокового статусу держави.
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