
одна з вихідних онтологічних підвалин людського буття і створює умови для 
автентичного співіснування,  такого,  що ґрунтується  на  першовитоках спів-
буття людської спільноти [5;58]. 
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ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Розглянуті  культурологічні  та  політичні  аспекти  розвитку  сучасної  
української державності.
 Ключові слова: держава, політика, культура
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Особливістю  формування  української  нації  була  досить  рання 
політизація етнічної самосвідомості — кінець XVI — XVII ст. Нова суспільна 
верства  —  козацтво,  виступило  на  захист  національних  традицій,  релігії, 
освіти,  до певної  міри компенсуючи ополячення національної  аристократії. 
Зростання  політичних  амбіцій  козаків,  намагання  відстояти  свою 
незалежність відповідно до принципу «один народ — одна культура і релігія 
—  один  політичний  устрій»  дало  підстави  Просперу  Меріме  назвати  Б. 
Хмельницького першим винахідником націоналізму в Європі.

У разі успішного завершення національно-визвольної війни 1648 - 1657 
рр.  міг  би відбутися прискорений процес формування сучасної  української 
нації. Однак пін перервався через внутрішні та зовнішні причини. Україна на 
цілі століття потрапила у залежність від інших, причому різних на традицією 
та культурою держав, а її політична самосвідомість і навіть культура зазнали 
занепаду. Я. Шашкевич визначає чергування «злетів» і «падінь» у розвитку 
політичної,  державницької  свідомості  українців,  відносячи  початок 
формування  української  нації  до  періоду  Київської  Русі.  Автор  виділяє  IV 
оспоіиіих стани: І — Київська Русь; II - Гетьманщина; III - УНР (1917 1920) 
та IV - від 1991 р. до сьогодення.

Аналізуючи шлях до незалежності, пройдений українською нацією у XX 
ст., слід пам'ятати, що акт самовизначення вона здійснила двічі: у 1918 та у 
1991 рр. Союзний договір 1922 року створив не тільки нову країну, але й поні 
умови для формування української нації. Націоналізм у СІЧИ' був найтяжчим 
злочином,  а  інтеграція  економік  перевищила  псі  раціональні  можи.  Це 
певною мірою деформувало і  національну свідомість,  економіки країн,  що 
сьогодні намагаються стати на власні ноги.

Національна українська держави, що з'явилась протягом 1990 — 1991 
рр. виникла як закономірний результат розвитку української нації і як логічно 
завершений  її  змагань  на  незалежність.  Легітимність  цього  процесу 
прискорило визнання України як незалежної країни у світі.

Українська  держава  від  початку  свого  існування  взяла  курс  на 
демократичне  розв'язання  міжнаціональних  проблем  всередині  країни  і  у 
відносинах  з  колишньою  метрополією,  що  дозволило  їй  уникнути 
загострення  міжнаціональних  суперечностей  та  перетворення  їх  у  збройні 
конфлікти.

Значного поширення в Україні набула ідея політичної нації на засадах 
громадянства.  Саме  такий  спосіб  національного  державотворення  вважав 
найперспективнішим український політолог В'ячеслав Липинський.

В статье  рассмотрены культурологические  и  политические аспекты  
развития современной украинской державности.
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The article considers the cultural and political aspects of the development of  
modern Ukrainian statehood
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ У КУЛЬТУРНО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 
СУСПІЛЬСТВА

У  статті  розглядається  проблеми  соціальної  справедливості  в  
політичному і культурному розвитку суспільства.
 Ключові слова: суспільство, соціальна справедливість 

У  всякому  еволюціонуючому  суспільстві  політика  має  бути 
підпорядкована  принципу  «творення  найбільшою  мірою  щастя  для 
найбільшого  числа  людей»  (за  Є.  Бентамом)  — утвердженню  у  людських 
взаємовідносинах загальної справедливості. Орієнтуючись на цей принцип — 
чинник  справедливості  — політика  постійно  спрямовує  творчий потенціал 
особистостей, колективів, класів, соціальних груп і осередків, їхні помисли і 
дії  у  певному  напрямі  —  «ЯК  ПОВИННО  БУТИ».  Одне  слово,  вона 
нерозривно зв'язана з поняттям справедливості.

Справедливість — це дотримання вимоги відповідності між практичною 
роллю особистості (колективу і  т.  ін.)  у житті суспільства та її  соціальним 
становищем,  між її  правами та  обов'язками,  між діяннями та  надбаннями, 
працею  і  винагородою,  злочином  і  карою,  людськими  заслугами  та  їхнім 
суспільним  визнанням.  Тоді,  як  домінування  невідповідності  у  цих 
співвідносинах позбавляє людські помисли, вчинки, діяння — і політичні в 
тому числі — статусу «справедливість».

Однак не тільки політика апелює до справедливості. Остання проникає в 
усі сфери суспільного життя і може набирати найрізноманітніших відтінків, 
суб'єктивних тлумачень. Але при всьому цьому вона завжди має три рівні, три 
«підоснови», які її своєрідно диференціюють у часі. Мораль, право і політика 
утворюють  ті  три  форми,  в  яких  знаходить  свій  вираз  усякий  людський 
прогрес, і разом із тим ту трійку основних сил, якими він користується для 
всіх своїх цілей, у всіх своїх досягненнях.

Норми найпершого порядку покликані  закріплювати і  відображати те, 
що є найбільш постійним і найменш змінюваним у даному суспільному ладі. 
Вони  менш  за  все  залежать  від  часу  і  від  обставин  і  майже  завжди 
претендують  на  те,  щоб  зовсім  від  них  не  залежати.  Це  —  норми 
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