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ІДЕОЛОГІЯ СОЛІДАРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ 

 
У статті аналізуються сутність, витоки та проблематика ідеології солідаризму в контексті українського державо-

творення. Підкреслюється її особливе значення для сучасного українського суспільства. 
The essentiality, sources and problems of solidarity ideology in the context  of  Ukrainian state creation solidarity ideology in 

the context of Ukrainian state creation are analized in this article, as so as its  special meaning for the contempopary Ukrainian 
society is stressed.  

 
Основою усвідомленого людського існування й 

соціальної дії є ідея. Ідеологія, як наука про ідеї, за-
родилась в кінці XVIII століття, і відтоді увага більшо-
сті мислителів прикута до цього явища. За час свого 
існування розуміння ідеології змінювалось. Минули 
епохи "гіперідеологічності" та ідеологічного світового 
протистояння. Із приходом постмодерну популярни-
ми стали тези про "смерть ідеології".  Проте, суспіль-
на практика передових країн, з одного боку, і нарос-
тання нових протиріч глобального світу по лінії Схід, 
з іншого, спростовують теорії про "смерть ідеології". 
Увага вчених знову повернулася до неї. Після 70-ти 
років перебування в тотальному домінуванні комуніс-
тичної доктрини, здобувши незалежність, українці 
відкинули ідеологію як явище в цілому.  Державу по-
чали будувати "всліпу", без дороговказу, без обґрун-
тування потреби існування, без визначення мети й 
напрямку руху. Доводиться констатувати: маючи 
власну державу, українці досі перебувають у полоні  
старих і нових ідеологій, власних, і нав'язаних, поча-
сти антагоністичних, проте досі не мають об'єднавчої 
ідеології, необхідної для успішного державотворення.  
Саме відсутність ідейної єдності, на нашу думку, є 
першопричиною як минулих, так і теперішніх невдач 
українського державотворення.  

Ідеологія держави розвивається разом із держа-
вою. Ідеї й дії утворюють органічну цілісність, на яку 
опираються наступні покоління. Українська нація по-
чала формуватись за відсутності власної держави та 
під впливом чужих ідеологій. Зі здобуттям незалеж-
ності ідеологія як явище була затаврована, оскільки в 
багатьох вона асоціювалась з тоталітарно – догма-
тичною практикою радянських часів. Попри те, що 
національно-демократичні кола прагнули легітиміза-
ції "проукраїнської" ідеології, у середовищі колишньої 
компартійної еліти, яка стала на ліберальні рейки в 
напрямку приватизації народного господарства, на-
впаки, побутував страх щодо будь-якої чіткої ідеоло-
гічної доктрини. Адже, це б означало, у першу чергу, 
встановлення певних правил для діяльності самої 
еліти. Фіналом такого "протистояння вибору" стало 
прийняття Конституції України. Зокрема, стаття 15 
Конституції так визначає ідеологічну площину буття 
українців: "Суспільне життя в Україні ґрунтується на 
засадах політичної, економічної та ідеологічної бага-
томанітності. Жодна ідеологія не може визнаватися 
державою як обов'язкова" [4, с. 9]. 

Як результат, на сьогодні маємо ідеологічну роз-
з'єднаність суспільства. Погляд на історичне минуле, 
самоусвідомлення самих себе й стратегія розвитку у 
різних частинах держави відрізняються. Замість лікві-
дації загроз цілісності, політична еліта паразитує на 
"цивілізаційному розломі", що проходить Україною. 
Аналіз проблем державотворення приводить до ви-
сновку щодо головної їхньої причини  – браку ідеологі-
чного наповнення.  

Так, чи інакше, але дискурс стосовно ідеологічної 
доктрини українства в наукових колах не припинився.  
У цьому контексті дослідження солідаризму в ідеоло-
гії державотворення в Україні видається особливо 
актуальним. 

У світовій філософській думці провісником соліда-
ризму був ще Мененій Агріппа в стародавньому Римі, 
висловившись у притчі про частини тіла, яким не слід 
ворогувати між собою. Термін "солідаризм" уперше 
вжив П'ер Леру в 1840-тих роках у Франції. Там таки, це 
вчення розвинули юрист Леон Буржуа і соціолог Еміль 
Дюркгейм. Увійшли в історію філософсько-політоло-
гічної думки як солідаристи також Шарль Жід і Шарль 
Ріст. Вагомо доклався до розробки теорії й німецький 
дослідник Генріх Пеш. 

Витоки російського солідаризму ведуть до Хом'яко-
ва й поняття соборності, укоріненого в православному 
віровченні, Петро Кропоткін і деякі народники. У росій-
ську політичну літературу слово солідаризм увів юрист 
Г.К. Гінс. Він запропонував в 1920-х роках, подібно до 
француза Бугле, солідаристичну систему права й тео-
рію держави як службового інструменту, подібного до 
світлофора, що регулює вуличний рух. 

Першим українським солідаристом можна назвати 
Тараса Шевченка. У своїх творах він окреслює вади 
розділеного соціуму, духовно збіднілої еліти, класового 
егоїзму і відсутність відповідальності. "Доборолась 
Україна до самого краю. Гірше ката свої діти тебе роз-
пинають", [8, с. 146] – висловлюється  Шевченко про 
моральні устої тогочасного народу стосовно України. 
Він ставить за приклад ідеалізований устрій Козаччини, 
змальовуючи втрачений ідеал соціальної гармонії та 
національної величі: "Було колись в Україні ревіли гар-
мати; було колись запорожці вміли поновати" [8, c. 37]. 
Шевченко пророкує своїм землякам  світле майбутнє 
через загальну солідарність: "Обніміте брати мої, най-
меншого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана ма-
ти" [8, с. 147]. Практично в кожному творі Кобзар закли-
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кає українців бути спільниками – не ділити життя й ба-
тьківщину, а разом іти до загального блага. У часи на-
ціонального поневолення Шевченко пропонує україн-
цям  силовий метод зміни наявного соціального стану – 
"повставати й рвати кайдани" [8, c. 153]. Як солідарис-
тичний ідеал пропонує – "сім'ю вольну, нову" [8, c. 153]. 
Сім'я, кровна спорідненість, – це перший ступінь суспі-
льної солідарності, суспільство-народ він хоче бачити 
сім'єю. У "новій" – не просто вільній від іноземного по-
неволювача. "Новій", мається на увазі, без протиріч, 
міжкласової відчуженості та наявності спорідненості,  
а також спільної цінності – України.   

Надалі різноманітні концепції солідаризму в украї-
нській філософській думці ширились й розвивались. 
Після поняття "народний дух" (Шевченко, Куліш), з'яв-
илась "колектократія", "конкордизм" (Винниченко), 
"класократія" (Липинський), "націократія" (Сціборсь-
кий), "національний солідаризм" (Боярський). Вони 
містять у собі фактично критику капіталістично-
класового устрою і пропонують ідеал національного  
і соціального устрою, який співзвучний з ідеями захід-
ного, "класичного" солідаризму. Український соліда-
ризм міститься в річищі загальноєвропейських духов-
них засад і пов'язаний із пошуком не тільки національ-
ного, але й соціального ідеалу. 

У 1950-му році, в університеті міста Інсбрук (Фран-
ція) молодий французький учений, виходець з України 
Володимир-Юрій Данилів захистив докторську дисер-
тацію. Його роботу можна назвати комплексним уза-
гальненням існуючих теорій солідаризму, у якій автор 
виділив основні постулати цього вчення. Одразу після 
здобуття незалежності, учений в уже поважному віці 
включився в наукову дискусію навколо ідеологічного 
наповнення українського державотворення. У 2000-му 
році його дисертація була видана в Україні як книга під 
назвою "Солідарність і солідаризм" [1]. Робота цього 
автора нині є практично єдиним комплексним дослі-
дженням солідаризму, виданим в Україні.  

На сучасному етапі аналізом солідаризму з його інте-
рпретацією до українських реалій займаються: Олек-
сандр Шморгун (досліджує інтелектуальні корені україн-
ського солідаризму), Веніамін Сікора та Ернст Заргава 
(займаються, переважно, критикою існуючої економічної 
моделі, обґрунтуванням солідаризму як її альтернативи).   

Попри це, дослідник, який виявить інтерес до теми 
солідаризму, неминуче зіткнеться з фактом надзви-
чайно малої кількості перекладів зазначених вище 
західних класиків цієї доктрини. З іншого боку, в Украї-
ні відомо всього лише кілька наукових публікацій із 
даної теми. Підтвердженням того, що солідаризм є 
феноменом малодослідженим, в українській науці мо-
же слугувати ще й те, що в більшості вітчизняних фі-
лософських енциклопедій і словників відсутнє визна-
чення даного поняття.  

"Солідаризм (фр. solidarisme,від solidaire — дію-
чий заодно) — стратегія мобілізації соціуму в період 
серйозних криз або загроз. Різко підвищує мобіліза-
ційні можливості соціуму і його ефективність за раху-
нок синергетичного ефекту, який виникає при усвідо-
мленні різними соціальними групами спільності інте-
ресів і здійснення ними погоджених дій. Солідаризм 
припускає серйозні обмеження (і самообмеження) 
преференцій еліти  соціуму при одночасному збіль-
шенні навантаження на неї. При цьому обов'язки 
еліти вважаються первинними, а права й привілеї 
надаються їй винятково з метою ефективного вико-
нання відповідних обов'язків перед соціумом. Також 

солідаризм припускає тверду зупинку соціального 
утриманства, паразитизму й зневаги до солідарних 
типів поводження на всіх рівнях соціуму. Ступінь тве-
рдості прямо залежить від масштабу поточної кризи 
або наявних погроз. По своїй суті, солідаризм спря-
мований на виживання й збереження основного ядра 
соціуму. На державному рівні ідеї солідаризму реалі-
зуються у формі "солідарної держави" [7]. Таке ви-
значення терміну дає  Міжнародна інтернет – енцик-
лопедія "Вікіпедія". Як бачимо, акцент щодо актуаль-
ності ідеології робиться саме не періоді існування 
загроз для соціуму. Якщо ж зіставити тези щодо об-
межень еліти й "збільшення навантаження" на неї та 
ідеї зупинки соціального паразитизму й утриманства 
з реальною ситуацією в Україні – стає очевидною 
актуальність системи солідаризму в процесі держа-
вотворення України.  

Виданий в Україні переклад енциклопедії "Класики 
політичної думки" за ред. Девіда Міллера, характеризує 
солідаризм із позицій практицизму: "Солідаризм – ре-
формістська доктрина, яка впродовж двох десятиліть 
перед І Світовою війною була фактично офіційною іде-
ологією Третьої французької республіки. На противагу 
ліберальним концепціям "невтручання", концепція мар-
ксистського колективізму, католицького корпоративізму 
та анархо-синдикалізму обґрунтовувала необхідність 
державного регулювання, прийняття соціально зорієн-
тованих законів, принцип добровільності об'єднань. 
Ворожа концепціям класового конфлікту та перебудови 
суспільства, вона йшла в одному руслі із соціалізмом, 
хоча на практиці повністю його нівелювала". [3, c. 367] 
Як бачимо, тут маємо посилання на конкретний істори-
чний приклад реалізації ідеології солідаризму й порів-
няння його з лібералізмом і соціалізмом. Формуючи 
теорії солідаризму, Ш. Жід, Ш. Ріст, Л. Буржуа, Г. Пеш  
і Ю. Данилів у своїх працях критикували пануючі на той 
час лібералізм і соціалізм, розглядаючи солідаризм як 
альтернативу цим доктринам.    

Іншою проблемою в дослідженні солідаризму є за-
політизованість даного питання. Тут доречно зробити 
невеликий екскурс в історію. У 1999 році  відбувся уста-
новчий з'їзд партії ВО "Батьківщина", тоді ж була при-
йнята її партійна програма [6]. Вона прописана в дусі 
солідаризму, однак чіткої самоідентифікації себе як со-
лідаристичної сили там ще не знаходимо. Ситуація змі-
нилась після створення виборчого блоку, в який, крім 
"Батьківщини", увійшла Українська соціал-демокра-
тична партія, а перед парламентськими виборами 2007 
– партія "Реформи й порядок". На веб-сайті блоку в роз-
ділі "Про блок", першим можна знайти документ під на-
звою "Маніфест". Він так і називається – "Солідаризм" 
[5]. Документ перегукується із програмою партії "Батькі-
вщина". Але тут політичні сили, які утворили блок, чітко 
ідентифікують себе із солідаризмом. Що стосується 
змісту програми, то вона чітко відповідає ідеям класич-
ної солідаристської доктрини, які розкриваються через 
погляди на суспільство, державу, наявні кризи й шляхи 
подолання. Одразу ж у періодичній пресі розгорнулась 
жорстка критика солідаризму як явища. Головним пунк-
том обвинувачення цієї ідеології стало те, що соліда-
ризм викликає асоціації з тоталітаризмом і навіть фа-
шизмом. А втілення в життя його основних постулатів, 
на думку критиків, неминуче спричинить плавний пере-
хід до фашизму. З парламентської трибуни "загрозу 
солідаризму" декламували депутати різних політичних 
спектрів. Подібні судження, на наш погляд, здебільшого 
необґрунтовані, мають вигляд політичної спекуляції, 
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мета якої – зниження рейтингу згаданої політичної си-
ли. Так, чи інакше, але замовна політизація частково 
перейшла в науковий дискурс. 

Перед тим, як приступити до розгляду солідаризму в 
контексті українського державотворення, варто згадати 
про поняття солідарності, яке є основою доктрини. Усві-
домлення спільності із собі подібними, близькими по тій чи 
іншій ознаці, – це один із базових людських інстинктів. Со-
лідарність за Данилівим – це усвідомлення спільної мети й 
спільної відповідальності. Людина – істота колективна, 
отже, солідарність – це органічна властивість людських 
істот, що живуть у тій чи іншій соціальній групі. Навпаки, 
індивід, який не приймає корпоративних правил, "випадає" 
із соціуму – це виглядає скоріше як аномалія.  

Солідарність еволюціонувала разом із розвитком 
людства, а її етапи цілком співставні з марксистською 
концепцією історії. Якщо першою формацією, в якій 
опиняється людина, є родина, то, відповідно, перший 
тип солідарності можна визначити як солідарність ро-
динну (сімейну). "Родина – то перше місце, де у своїй 
соціальній функції виявляється солідарність. Тут зв'я-
зок солідарності найяскравіше засвідчує зв'язок кров-
ний. Зв'язок між чоловіком і жінкою, батьками й дітьми 
на цій першій і природній стадії співжиття має величе-
зне значення для будування наступних соціальних 
структур" [1, c. 99]. Родина – одна з найвищих тради-
ційних цінностей українців.  

Наступним етапом стала родова солідарність. У мо-
дерному європейському житті значення роду занепа-
ло, проте на інших континентах, особливо в первіс-
них народів, рід досі відіграє велику роль. Рід – це 
віддалене кровне споріднення. Саме усвідомлення 
кровної спорідненості з тією чи іншою особою викли-
кає в людини мимовільне почуття єдності і солідар-
ності з нею. "Роде наш красний, роде наш прекрас-
ний, Не цураймося, признаваймося…", співається в 
народній пісні. Попри те, що поняття роду-родини в 
сучасних умовах втратило первісну вагу, в українсь-
кій культурі поняття роду залишається глибоко сак-
ральним. В епоху переходу давніх слов'ян до осілого 
землеробського способу життя сформувався культ 
бога Роду. Аж до формування класового суспільства 
Род був головним божеством, творцем світу й усього 
живого. Згідно тогочасного світогляду, від Роду пішло 
все, що живе й росте. Людина не відділяла себе від 
світу природи. Якщо росте трава, плодяться вівці – 
це Род. Якщо росте, шириться й міцніє родина, це 
теж Род. Звідси й таке насичення в українській мові  
слів із коренем "род". Рід, родина, рідня, родичі, на-
род, родить, народження, врода та інші. В подаль-
шому, із виникненням класового поділу, формуван-
ням князівських родів і класу професійних воїнів, 
культ Рода поступився культу Перуна, Сварога, Хор-
са та ін., однак, шанобливе ставлення до свого пра-
давнього божества залишилось у землеробському 
середовищі. Надалі всесвітній бог Род трансформу-
вався в домовика, який стоїть на сторожі родинної 
гармонії, охороняє худобу й захищає родину від усьо-
го злого. Із плином віків, із заміщенням міфологічного 
типу свідомості на релігійний, ці вірування перейшли 
в казки й легенди, однак шанобливе ставлення до 
родини і, відповідно, до родової солідарності, зали-
шилося. Родова солідарність відображена в народній 
культурі, фольклорі, обрядовості і, загалом, укоріне-
на в підсвідомість українців. 

Поступово з розвитком людства кровне споріднення 
слабне, залишається лише усвідомлення спільного по-

ходження. Племінна солідарність проявляється в тому, 
що в середині групи індивіди знаходять свою безпеку. 
Відповідно, дбаючи про безпеку цілого, кожен дбає й 
про власну безпеку. Тут народжуються перші соціальні 
зобов'язання й норми.  

Передумовою переходу одного племені або об'єд-
нання кількох племен у народ є біологічна, культурна 
або політична єдність. "Кров" відступає на задній план, 
але це жодним чином не загрожує єдності соціального 
утворення. Спільність мови, території, традицій, звича-
їв, побуту забезпечують не лише існування, але й по-
дальший розвиток народу аж до виходу його на рівень 
нації в модерному розумінні даного поняття. Юрій Да-
нилів досить метафорично охарактеризував цей про-
цес: "Спираючись на зусилля й велику солідарну пра-
цю, століттями, навіть тисячоліттями, творився великий 
твір, ім'я якому – нація" [1, c. 100].  

Модерна держава, так, чи інакше, солідаризує лю-
дей. Рамки інституту громадянства надають захист, але 
й наділяють обов'язками. Головним об'єднуючим фак-
тором тут виступає духовна єдність. "Нарід дає кров, 
держава – тіло, нація – дух", [1, c. 101] влучно зауважив 
Вільгельм Сауер.  

Свій особливий підхід до солідарності має також це-
рква. Уже той факт, що вона проповідує спільність по-
ходження й рівність усіх людей перед Богом, говорить 
про подібність ідей солідарності й учення церкви.  

Ідеї соціально-відповідального ринкового господар-
ства в епоху кризи класичного лібералізму й соціалізму 
лягли в основу багатьох європейських політичних пар-
тій: французьких центристів, австрійської Народної 
партії, християнських демократів у Німеччині, Італії й 
Бельгії. На тому ж ґрунті християнського соціального 
вчення, у його католицькому заломленні, виросла, по-
чинаючи з 1977 року, і польська "Солідарність". 

Співвідношення індивідуального й загального – ос-
новна особливість солідаризму, яка відрізняє його від 
лібералізму й соціалізму. Зважаючи на кризу класич-
ного лібералізму з його егоїзмом і економічною прір-
вою між власниками корпорацій і робітниками, та соці-
алізму з його продавленням індивідуальності через 
обмеження базового інстинкту приватної власності, 
деякі країни Західної Європи почали дрейфувати в бік 
солідаризму. Це дозволило запровадити рівновагу й 
злагоду між трьома головними елементами суспільст-
ва: корпораціями (працедавцями), народом (працівни-
ками) і державою.  

Стосовно відповіді на головне питання про співвід-
ношення "я" і "ми" в солідаризмі, то зобразити його 
можна приблизно так: кожна людина зобов'язана сво-
єю сутністю своїм пращурам і сучасникам. Внаслідок 
цього, щойно людина з'являється на світ – вона вже 
наділена обов'язками перед суспільством. З іншого 
боку, суспільство не полишає тих, хто "відкинутий на 
узбіччя життя". Завдання справедливості, згідно з 
ученням солідариста Леона Буржуа, – брати в тих, хто 
користається, з надлишку гараздів, і віддавати тим, 
хто їх потребує.  

Що стосується індивідуального "я", то солідаризм 
визнає себе прихильником природного права. Одним  
з елементів цього права, як каже Генріх Пеш, є мож-
ливість набувати приватну власність. Не варто забу-
вати, що приватна власність створює незамінні психі-
чні й моральні стимули, які відіграють велику роль в 
економічному житті. 

Інший аспект правової проблематики, який особливо 
актуальний для України, це розуміння ролі закону.  
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"Як кожна особа відрізняється будовою свого тіла від 
інших, так вона відрізняється й інтелектом. Отже, важ-
ливим елементом є не рівність усіх членів суспільства, 
а їхня рівність перед законом" [1, c. 41]. Цей аспект 
проблеми і його значення для України важко перебіль-
шити. Нерівність громадян перед законом, відверте 
нехтування елітою норм суспільства нищить почуття 
солідарності, розвиває серед громадян неповагу до 
власної держави, руйнує віру в її перспективність. Слід 
додати, що правова тематика у викладі солідаризму 
мусила б стати однією з основних у державотворчій 
ідеології України. Отже, і тут ми приходимо до висновку 
про універсальність і актуальність системи солідаризму 
в умовах сучасної української дійсності. 

Щодо визначення ролі держави у вченні солідари-
зму, то суспільна гармонія забезпечується тут розум-
ним регулюванням правових відносин між окремими 
індивідами. На сторожі виконання "квазі-контракту" зі 
справедливого перерозподілу соціальних благ через 
установлені норми права стоїть держава. Держава, 
згідно із солідаризмом, – це витвір або продукт соці-
альних інстинктів, вона є необхідною і найвищою фо-
рмою людського співжиття, одним із феноменів при-
родного права, який ґрунтується на розумі. Держава 
має здатність до адаптації в часі й просторі, і немож-
ливо уявити розвиток й удосконалення соціально – 
економічного стану без підвищення почуття обов'язку 
й робочої дисципліни, що, без сумніву, сприяє реор-
ганізації правових, соціальних та економічних інсти-
туцій. Концепція держави в солідаризмі подібна до 
соціалістичної, але, на відміну від соціалізму на вер-
шині, стоїть не загальне, а гармонія між загальним й 
індивідуальним. 

Наступним елементом є економічна складова. 
Володимир-Юрій Данилів говорить, що солідаристи-
чна робітнича система праці відповідає вченню Ада-
ма Сміта, згідно з яким, людська праця по суті є дже-
релом добробуту всього народу, а продуктивний фа-
ктор праці стоїть вище, ніж фактор капіталу. Проте, 
економічна система солідаризму відрізняється тим, 
що розглядає народне господарство як складову ча-
стину соціального життя всього суспільства. Економі-
ка солідаризму не ставить собі за мету збагачення 
заради збагачення. Її мета – добробут кожного інди-
віда. Іншими словами, у солідаризмі держава не за-
лишає індивіда сам на сам зі світом праці та грошей. 
Солідаристична держава прагне підтримати тих, хто 
не справляється з економічною боротьбою за вижи-
вання, яка характерна для лібералізму. Проте, це не 
стосується тих, хто не хоче працювати. Тут держава 
виступає стимулятором для паразитуючих членів су-
спільства з тим, щоб навернути таких на працю для 
власного й загального блага. 

Питання економічного облаштування над-актуальне 
для України, оскільки протягом XX століття на її тери-
торії проводилися неймовірні економічні експерименти. 
Занесені із Заходу ідеї соціалізму – комунізму втілюва-
лися  з таким завзяттям, що вразили навіть сам Захід.  
З початком дев'яностих ця історія повторюється в пря-
мо протилежному напрямку: занесені із Заходу ідеї рин-
кової економіки запроваджуються з таким запалом, що 
західний капіталізм у порівнянні з українським уже не 
здається "справжнім".  

"Дикий капіталізм", який сформувався в Україні, 
привів народ у злидні. Зрозуміло, що для відвернен-
ня соціального вибуху керівництво держави, яке вже 
було зрощене з капіталом, мусило йти на поступки  

й здійснювати "соціальні подачки", чим "збочувало" 
ліберальну модель розвитку. З іншого боку, регуля-
торна політика, яка завжди мала місце в українській 
економіці, зовсім не сумісна з ліберальною моделлю. 
Як результат, в Україні створився симбіоз "дикого 
лібералізму" і "соціалістичного популізму". Як пише  
у своїй статті "Солідаризм і сучасність" канадієць 
Ернст Сікора, Україна була "аж надто соціалістич-
ною", тепер її хочуть зробити "аж надто капіталістич-
ною" [2]. Ідеал, як завжди в таких випадках, міститься 
посередині. На разі, власники українських капіталів 
починають усвідомлювати свою відповідальність і 
борг перед суспільством. Віра в чистий лібералізм 
поступово минає, але й соціально-свідомі "держателі 
світу" скоріше виняток, ніж правило. Ідеологія солі-
даризму, з одного боку, покликана культивувати со-
ціальну відповідальність серед економічної еліти й 
політиків, з іншого боку – унормувати механізми пе-
рерозподілу економічних благ. 

Сьогодні, коли вже пройдено перші етапи стано-
влення української державності, ідея її збереження 
й зміцнення виходить на перший план. Внутрішнє 
реформування, становлення громадянського суспі-
льства, протидія національним загрозам – усе це й 
багато іншого ми називаємо процесом державотво-
рення. В умовах наростання нестабільності у світі, 
глобалізації, світових економічних криз, зростання 
загроз для України, пролонгація існуючого стану 
суспільної свідомості, який базується на протистав-
ленні й взаємному поборюванні, може призвести до 
вкрай негативних наслідків. З іншого боку, очевидна 
криза економічного компоненту держави, коли за 
півтора десятиліття утворилася прірва між одним 
відсотком багатих і величезною масою бідних. Не-
реформування нинішньої економічної моделі може 
спричинити потужний соціальний вибух, у результа-
ті якого, програють усі.    

У світлі вищесказаного, актуальною для вивчення  
й реалізації в Україні є доктрина солідаризму, оскільки, 
її ідеї, з одного боку, загальнолюдські й універсальні,  
з іншого, вони, як ніякі інші,  притаманні українській ку-
льтурі. Бо, як пише Олександр Шморгун, "український 
солідаризм є концентрованим вираженням української 
національної ідеї на сучасному етапі розвитку людської 
цивілізації" [9, c. 33]. 

Ідеологія солідарності органічна для української ме-
нтальності й культури, оскільки базується на глибинних 
народних традиціях і способі життя українців. Різнома-
нітні концепції солідарності розроблялись й у вітчизня-
ній філософській думці. Український солідаризм знахо-
диться в річищі загальноєвропейських духовних засад  
і пов'язаний із пошуком не тільки національного, але  
й соціального ідеалу. 
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