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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена загостренням 

суперечностей між інтересами соціальних груп, партій і прошарків населення, 

у тому числі і на ґрунті владних відносин, що за певних обставин можуть 

привести до втрати соціальної рівноваги та виникнення соціально- політичних 

конфліктів. Конституювання в Україні людини як найвищої соціальної 

цінності, суттєве розширення кола основних прав і свобод та визнання їх 

забезпечення головним обов’язком держави, обумовили потребу вироблення 

принципово нової моделі механізму саморегуляції суспільства. Механізми 

державного регулювання уможливлюють забезпечення толерантних засад 

гармонізації соціально-політичних та владних відносин. Одним із ціннісних 

критеріїв такого регулювання є політична толерантність. Політична 

толерантність є політичною та правовою потребою, адже саме її відсутність 

унеможливлює досягнення злагоди в суспільстві. Будь-яка влада здійснюється 

в певних формах і за допомогою певних інститутів, політичних і політико-

правових інститутів, вищих органів держави. Політичними – як суб’єкти 

державної влади чи механізми її здійснення, правовими – як такі, що тією чи 

іншою мірою визначаються чи регулюються нормами права. В даній роботі 

аналізуються інституціональні чинники політичної толерантності як політичні, 

партійні і як парламентські інститути. Для України важливим є дослідження 

досвіду становлення і розвитку нових політичних інститутів, органів державної 

влади так само, як і нових соціально-політичних відносин, що відбуваються в 

умовах демократизації усіх сфер життя нашого суспільства. 

Разом з тим існує необхідність осмислення складних соціально- 

політичних процесів у сучасному суспільстві, зумовлених розвитком уявлень 

про місце і роль держави у глобалізованому світі, переосмисленням процесів 

взаємодії як між громадянами так і між громадянами та державою в результаті 

нових соціальних тенденцій, що справлятимуть вирішальний вплив на 

функціонування суспільства та держави у найближчому майбутньому. 

В Україні вже захищено кілька кандидатських дисертацій та 

опубліковано низку статей з окремих аспектів цієї проблематики. Однак, у 

вітчизняній і зарубіжній політичній науці поки що немає праць, в яких би в 

різних формах здійснення політичної влади досліджувалася проблема 

партійної толерантності. Також відсутні дослідження інституціонального 

підходу в розумінні політичної толерантності. Отже, дослідження політичної 

толерантності сприяє забезпеченню стабільності політичної системи, 

ефективному здійсненню державної влади, досягненню громадянської злагоди 

в суспільстві, а також сприяє усуненню політичних потрясінь в суспільстві. Ця 

категорія є універсальною, тому що по суті охоплює всі політичні процеси і 

явища, які відбуваються в суспільстві. Це означає, що категорія політичної 

толерантності має низку особливостей, які специфікують поняття 

«толерантності» стосовно його застосування у політичній сфері. З огляду на це, 

в роботі було здійснено ґрунтовний аналіз поняття «толерантності» та 

з’ясовано особливості споріднених понять 
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«політична толерантність» і «партійна толерантність». 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Тема 

і зміст дисертаційного дослідження є складовими комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації»   та   науково-дослідницької   теми   філософського   факультету 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства» 11 БФ04101. 

 

Метою дисертаційного дослідження є виявлення сутності 

концептуальних засад політичної толерантності та інституційних форм 

реалізації принципів політичної толерантності. 

Реалізація поставленої мети у дослідженні зумовила необхідність 

вирішення наступних завдань: 

 висвітлити концептуальні підходи до розуміння сутності політичного 

компромісу як наукового поняття та політичного феномену та дати йому 

авторське визначення; 

 з’ясувати витоки форм і видів політичного компромісу; 

 охарактеризувати основоположні ідеї толерантності в політичних 

концепціях модерної доби; 

 розкрити конценсусно-компромісні варіативності концепту 

політичної толерантності постмодерної доби; 

 визначити роль політичних інститутів в реалізації принципів 

толерантності; 

 узагальнити особливості інституціональних форм політичної 

толерантності в сучасній Україні. 

Об’єктом дослідження – є політична толерантність. 
Предмет дослідження – концептуальні засади та інституціональні 

виміри політичної толерантності. 

Методи дослідження. При вирішенні зазначених завдань були 

використані як загальнонаукові так і спеціальні методи наукового дослідження, 

поєднання наукових підходів та принципів. Їх можна охарактеризувати 

наступним чином: 

 ціннісно-нормативний метод, котрий розглядає політичне явище з 

точки зору відповідності їх нормам моралі, справедливості, загального блага, 

зіставлення реально існуючих відносин з ідеальними моделями політичного 

порядку було застосовано для висвітлення концептуальних підходів у 

осмисленні, фундаментального для розуміння толерантності, поняття 

«компроміс». 

 Використання системного методу дозволило нам розкрити сутність 

політичної толерантності як певної нормативно-регламентуючої системи
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політичних цінностей, що виконує регулятивну й інтеграційну функції у 

забезпеченні порозуміння між суспільством та політичними інститутами. 

 Структурно-функціональний метод допоміг виокремити інститут 

політичної відповідальності як окремий важливий елемент цієї системи. 

 Порівняльно-ретроспективний метод було використано для здійснення 

аналізу концептуальних особливостей розуміння політичної толерантності у 

модерну та постмодерну добу. 

 Інституціональний метод забезпечив можливість визначити 

інституційні форми політичної толерантності та розкрити роль політичних 

інститутів у реалізації принципів толерантності. 

 Прогностичний метод було застосовано з метою розкриття можливих 

перспектив розвитку та впровадження політичної толерантності. 

Саме такий комплекс методів і принципів сприяв здійсненню системного 

і ґрунтовного політологічного дослідження та допоміг вирішити поставлені 

завдання даної дисертаційної роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає у наступних положеннях: 
- здійснено політологічний аналіз феномену політичної толерантності як 

багаторівневої категорії і особливого принципу взаємодії суб’єктів політики та 

дано авторське його визначення як «сукупності позицій, цінностей і політичної 

поведінки, що стосуються взаємовідносин партій, влади і громадян та як 

різновиду нормативно-регламентуючої системи політичних цінностей, який 

виконує регулятивну та інтеграційну функції, обумовлюючи відношення 

партії, соціальної групи чи інших соціальних спільнот до різнорідних 

політичних (або соціальних) інститутів; 

- введено до наукового вжитку поняття «інституціоналізації політичної 

толерантності», виокремлені інститути політичної толерантності (держава, 

громадянське суспільство, партії, парламент) як суб’єкти політики щодо 

здійснення публічної влади та узагальнено особливості інституціональних 

форм політичної толерантності в сучасній Україні, зокрема таких як партійна 

толерантність, парламентська толерантність, законодавча та опозиційна, які 

відрізняються від інших процесів політико-інституційної взаємодії та дана 

характеристика деструктивним чинникам в українській політиці, які практично 

унеможливлюють прийняття доленосних рішень в розбудові держави; 

уточнено: 
- сутнісні характеристики наукового розуміння ідеї толерантності в 

концепціях модерної доби як явища полісистемного і транснаціонального, яке 

має глибоке коріння в давньогрецькому суспільстві (явище діалогізму, як 

полісний тип); Стародавньому Римі (імперський тип толерантності); Серед 

модерних концепцій виділяємо напрацювання Дж.Локка, І. Канта, Д.Міля як 

авторів утилітариських концепцій на засадах екзистенціоналізму, 

функціоналізму і містицизму; 

- що найбільш послідовне осмислення політичної толерантності 

постмодерної доби проглядається у трьох різних політико-філософських
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напрацюваннях: 1) «ліберально-деонтологічній концепції» (Дж. Роуз. Р.Дворкін 

та ін.); 2) «мультикультуралізмі» (Ч. Тейлор, М. Сендел, У. Кімлік); 3) 

«солідаристській концепції» (М. Уолцер, Ю. Хабермас, С. Бенхабіб); 

дістало подальшого розвитку: 
- з’ясування джерел, форм і видів трактування політичної 

толерантності. Інституціональним чинником законодавчої толерантності, 

спрямованим на нейтралізацію поділу влади як потенційного джерела 

політичної нетерпимості, виступає система стримувань і противаг як 

інтегрована сукупність повноважень органів різних гілок державної влади, яка 

дозволяє їм взаємно урівноважувати й обмежувати одна одну. Збалансована 

система стримувань і противаг є найважливішим інституціональним чинником 

політичної (законодавчої) толерантності; 

- положення про те, що ключовими інституціональними засобами 

реалізації політичної толерантності держави перед громадянським 

суспільством є вибори і референдум. Політична толерантність громадянського 

суспільства перед державою реалізується через його політичні інститути – 

політичні партії та громадські організації. Безумовно, ступінь реалізації 

принципу політичної толерантності залежить від типу політичного і 

економічного режиму, від співвідношення соціальних сил, еліт, зовнішніх 

чинників, економічного і політичного розвитку тощо. Влада, опозиція, 

політичні партії можуть конкурувати, бо має місце різниця політичних 

інтересів, різні форми ідеологічної і політичної боротьби – це сфера духовного 

політичного життя людини, де толерантні, справедливі відносини є сутнісною 

ознакою. Тут більш ефективно працюють ідеали і норми рівності, солідарності, 

плюралізму, консенсусу, прав і свобод людини і т.п. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

є певним внеском у розробку теоретичних аспектів політичної стабільності та 

інституціональних чинників її забезпечення в зарубіжних країнах та в Україні. 

Результати дисертаційного дослідження створюють передумови для 

подальшого дослідження політичної толерантності та її впливу на процеси 

прийняття політико-адміністративних рішень. 

Сформульовані в дисертації основні теоретичні положення і висновки 

можуть доповнити зміст навчальних курсів з політичних наук та 

конституційного права, а також можуть бути використані державно-владними 

структурами, політичними партіями України у практично-політичній 

діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

висновки дисертації обговорювались на засіданнях і наукових семінарах 

кафедри політології філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Концептуальні ідеї та положення дисертаційного дослідження пройшли 

апробацію на таких наукових конференціях: «Дні науки філософського
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факультету – 2009» (м. Київ, 21-22 квітня 2009); «Дні науки філософського 

факультету – 2010» (м. Київ, 21-22 квітня 2010); «Дні науки філософського 

факультету – 2011» (м. Київ, 20-21 квітня 2011); «Дні науки філософського 

факультету – 2013» (м. Київ, 16-17 квітня 2013); «Дні науки філософського 

факультету – 2016» (м. Київ, 20-21 квітня 2016); «Дні науки філософського 

факультету – 2019» (м. Київ, 23-24 квітня 2019). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 12 

публікаціях: 5 статей, опубліковані у фахових наукових виданнях з політичних 

наук (з них 4 – у фахових періодичних виданнях з переліку, затвердженого 

МОН України, 1 стаття – у закордонному фаховому виданні, що внесене до 

міжнародних наукометричних баз), 7 тезах доповідей на міжнародних і 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 187 сторінок. Список використаних джерел нараховує 237 

найменувань на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» розкривається актуальність теми дисертаційної роботи, 

підкреслюється зв’язок її з науковими програмами, визначається мета, 

завдання, а також предмет і об’єкт дослідження, виявляється наукова новизна 

та практичне значення наукової кваліфікаційної роботи і рівень її апробації 

та структура. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

політичної толерантності» систематизовані напрями і наукові погляди, що 

наводяться у сучасних наукових дослідженнях з окресленої проблематики. 

Відзначено, що проблеми, пов’язані зі становленням і розвитком політичної 

толерантності в умовах глибокого соціально-політичного, та економічного 

реформування усіх сфер суспільства комплексно і всебічно не висвітлювались 

у вітчизняній політичній науці. 

Здійснюється огляд джерел, використаних авторкою в ході проведення 

дослідження. У дисертації були використані документи організацій, що 

характеризують специфіку сучасного світового розвитку. Зокрема, це доповіді 

про світовий розвиток та доповіді про розвиток людини. Значний інтерес для 

з’ясування логіки розвитку міжнародно-політичних процесів, стратегії та 

тактики різних міжнародних акторів та політичних сил мають різносторонні за 

стилем та обсягом друковані роботи: збірники документів, доповіді 

міжнародних державних діячів, публікації аналітичних і дослідницьких 

центрів, експертні оцінки, матеріали конференцій, публікації в друкованих та 

електронних ЗМІ. Проаналізовано матеріал «Декларації принципів 

толерантності» затвердженої резолюцією 5.61 Генеральної конференції 

ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 р. 
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Дано авторське визначення політичної толерантності як «сукупності 

позицій, цінностей і політичної поведінки, що стосуються взаємовідносин 

партій, влади і громадян та як різновиду нормативно-регламентуючої системи 

політичних цінностей, який виконує регулятивну та інтеграційну функції, 

обумовлюючи відношення партії, соціальної групи чи інших соціальних 

спільнот до різнорідних політичних (або соціальних) інститутів. 

Відзначено, що поняття політкультурного суспільства є ключовим для 

будь-яких міркувань з приводу політичної толерантності. Першим кроком 

при розгляді політкультурності є усвідомлення внесків всіх цивілізацій до 

історичного розвитку європейських культур. Жодна культура не є «зайдою» по 

відношенню до історії людської думки. Знання про внесок усіх цивілізацій до 

інтелектуальної спадщини людства, є важливою відправною точкою для 

розуміння політичної толерантності. На зміну поняття глобального суспільства 

приходить поняття вузлового суспільства: індивіди більш не належать до 

єдиного суспільства, а входять в численні мережі, які перетинаються, 

створюючи безліч можливих комбінацій. Акцент робиться на взаємовідносинах 

та динаміці суспільного життя, а відтак, на культурі. Політичну толерантність 

як сучасного регулятора взаємовідносин не можна звести лише до політики, її 

так само слід поширити на всю сферу культури. З одного боку, до виходу за 

межі держави-нації, яка централізує, регулює, зводячи відмінності до 

одномірності, а з іншого боку, спричинює відхід від корпоративності, 

замкнутості в межах якоїсь спільноти і збереження в їхніх сучасних формах 

толерантної рівноваги у громадянському суспільстві. 

У другому розділі «Особливості історичних типів політичної 

толерантності» визначені концептуальні засади формування політичної 

толерантності як однієї з важливих складових сучасного політичного 

мислення. Серед концепцій політичної толерантності проведено аналіз 

класичних концепцій толерантності (Джона Локка, Іммануіла Канта) – 

розглянуто можливості кожної із концепцій терпимості з точки зору реалізації 

основних соціальних цінностей (свободи, рівності, справедливості), 

фіксується протиріччя кожної з концепцій толерантності. Надається 

характеристика імперської моделі терпимості, концепції всеєдності на основі 

природничо-правової толерантності. Починаючи з 1965 року (виходять з друку 

статті Герберта Маркузе «Repressive Tolerance») і 1971 року (опублікована 

Джоном Ролзом стаття «Теорії справедливості») в науковому співтоваристві 

Заходу не припиняються політико-філософські дебати про толерантність. В 

межах цих дискусій, в якості відповідей на виклики сучасності, сформувались 

три моделі терпимості: ліберально- деонтологічна (Джона Ролза і Рональда 

Дворкіна), мультикультуралістська (Уілла Кімлікі, Чарлза Тейлора, Майкла 

Сендела) і «солідаристська» (Майкла Уолцера, Юргена Хабермаса і 

СейлиБенхабіб). Зазначено, що ці моделі розглядаються в якості толерантності 

«абстрактного нерефлектуючого ми» (ліберали-деонтологи) і «ситуйованого 

нерефлектуючого ми» (мультикультуралісти). Демонструється різниця між 

розумінням у кожній з 
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них свободи, рівності і справедливості. Пояснюється як засоби по подоланню 

структурної нерівності меншин підривають саму основу одного з трактувань 

справедливості – принципу ліберальної рівності. Авторка визначає 

деонтологічну модель як консенсусну терпимість, а мультикультуралістську 

– як терпимість більшості консенсусів. «Солідаристська» модель представлена 

як спроба синтезу двох вищевказаних моделей за допомогою ідеї солідарності. 

Простежуючи теоретичну хронологію формування понять терпимість, 

релігійна терпимість, толерантність, політична толерантність, авторка 

співвідносить цей процес з утворенням національної держави: держава – поліс, 

держава – імперія, поліційна, правова, соціальна. Поліційними державами є всі 

держави авторитарних і тоталітарних режимів. Поліційна держава – це 

пріоритет владних інститутів над законом, могутній репресивний апарат, 

поліційно-бюрократичний контроль та опіка над особою і суспільством. В цій 

державі немає місця політичній толерантності. 

З’ясовано, що особливого значення набувають спроможність наукового 

знання до поступової еволюції соціально-політичних ціннісних орієнтирів, які 

визначаються насамперед цивілізаційними, історико-культурними чинниками. 

Українське суспільство, незважаючи на певні складнощі й невизначеності на 

шляху реформувань, спроможне продукувати усвідомлені і ціннісно-

орієнтовані підходи у формуванні політичної толерантності й значимих, 

підтриманих більшістю громадськості, суспільно-політичних практик, 

необхідних для розуміння механізмів взаємодії між політичними цінностями та 

соціальними змінами. 

Виявлено, що з прискоренням темпів глобалізації, спосіб організації 

публічної влади і результати її діяльності перестали належати до виключної 

компетенції держави, стали предметом зацікавлення інших політичних 

інститутів. Основною причиною цього є поява та зростання популярності 

інституціоналізму в суспільних науках, який на перше місце ставить важливість 

створення функціонуючих інститутів, які в подальшому гарантували 

цивілізований напрям розвитку політичних процесів. До ключових 

характеристик належать: участь (всі громадяни мають право голосу при 

прийнятті рішень); верховенство права; прозорість, чутливість (всі інститути 

реагують на найменші потреби своїх громадян); орієнтація на згоду і 

компроміс (дотримання балансу інтересів для досягнення широкого 

консенсусу); справедливість; толерантне відношення, результативність і 

дієвість; підзвітність; стратегічне мислення керівництва країни тощо. 

Наголошується що, стабільність політичної системи є похідною від 

ефективності діяльності її інститутів, насамперед політичних та управлінських. 

Якщо раніше дослідники вважали за необхідне виділяти легітимність як 

ключовий чинник стабільності, то з появою інституціонального підходу до 

політичної проблеми, що передбачає широке залучення усіх зацікавлених 

суб’єктів до процесу розвитку суспільства всіх його сфер, легітимність 

відходить на другий план. Ефективна координація 
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соціально-політичної взаємодії у ході прийняття і реалізації рішень стимулює 

рівень суспільного розвитку органів державної влади. Авторка робить акцент 

на впровадженні толерантних відносин, досягненні консенсусу між 

політичними суб’єктами, відмови від ворожнечі, конфлікту, протистояння, 

посилення відповідальності перед громадянами та дотримання спільно 

узгоджених демократичних норм. 

У третьому розділі «Інституціональний вимір політичної 

толерантності» – висвітлено феномен інституціональності політичної 

толерантності у процесах консолідації демократії. Йдеться про те, що 

виключно формальне конфігурування демократичних інститутів, створення 

«фасадної» демократії унеможливлює конституційну консолідацію, яка 

передбачає створення демократії політичних інститутів і дієвих політико- 

правових механізмів їхнього функціонування та діяльності політичних, 

економічних і соціальних суб’єктів. 

Наголошується, що до найважливіших політичних інститутів 

громадянського суспільства, через які воно здійснює вплив на державу, 

належать політичні партії. Вони є головною ланкою, яка з’єднує громадянське 

суспільство з державою, забезпечує представництво багатоманітних 

соціальних інтересів на державному рівні. 

Абсолютна більшість політичних партій України поки що є далекими від 

свого призначення – бути виразниками соціальних інтересів і представляти їх 

на державному рівні. Вони обслуговують не суспільні, а передусім 

вузькогрупові чи навіть персональні інтереси, наочним підтвердженням чого є 

наявність багатьох партій однакової ідейно- політичної орієнтації, 

невідповідність між декларованою ідейною і фактичною соціальною і 

політичною орієнтацією, побудова партій навколо лідерів, численні розколи в 

партіях та конфлікти в їхньому керівництві. Навіть серед тих партій, які за 

результатами парламентських виборів представлені у Верховній Раді, є такі, 

реальна соціальна база і декларована ідейна орієнтація яких не відповідають 

одна одній, тобто насправді ці партії є виразниками не декларованих ними, а 

інших інтересів. 

Партійна толерантність як одна з найважливіших форм політичної 

толерантності в рамках інституціонального підходу виявляє кореляційний 

зв’язок між інституціональною та повсякденною формами політичної 

толерантності та з’ясовує потенційні механізми становлення толерантних 

довірчих відносин у міжособистісній та інституційній проекціях головних 

політичних суб’єктів. 

Аналіз парламентської (законодавчої) толерантності, політичної 

толерантності опозиції, як головних інститутів політичної системи суспільства 

здійснено під кутом зору забезпечення стабільного і демократичного 

функціонування державної влади, де найбільше значення мають їх 

взаємовідносини, ефективність їх діяльності, засоби та методи прийняття 

політичних рішень. 
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Доведено, що основними інституціональними засобами реалізації 

політичної толерантності держави перед громадянським суспільством є вибори 

і референдум. Політична толерантність громадянського суспільства перед 

державою реалізується через його політичні інститути – політичні партії та 

громадські організації. 

Безумовно, ступінь реалізації принципу політичної толерантності 

залежить від типу політичного і економічного режиму, від співвідношення 

соціальних сил, еліт, зовнішніх чинників, економічного і політичного розвитку 

тощо. Влада, опозиція, політичні партії можуть конкурувати, бо має місце 

різниця політичних інтересів, різні форми ідеологічної і політичної боротьби – 

це сфера духовного політичного життя людини, де толерантні, справедливі 

відносини є сутнісною ознакою. Тут більш ефективно працюють ідеали і норми 

рівності, солідарності, плюралізму, консенсусу, прав і свобод людини і т.п. 

Зокрема наголошується, що держава є не тільки сукупністю політико- 

правових інститутів, які регулюють життя суспільства, держава є одночасно і 

ідеологічним інститутом, формує ідеал для себе і суспільства на майбутнє, 

проводить інформаційно-пропагандистську політику тощо, знімає соціальні 

конфлікти. 

А, отже, держава виступає як регулятивна організація суспільства, але є 

різні точки зору на межі регуляції. В сучасних умовах наявне зміщення 

акцентів на посилення ролі інститутів громадянського суспільства. Взаємне 

пристосування – необхідний елемент ефективно діючої соціальної організації. 

Без принципу толерантності пристосування неможливе у суспільстві (і в 

державі), без нього організація сучасного життя неможлива за визначенням. 

Узагальнюючи, внутрішньополітичні ідеологічні орієнтації соціальних 

сил і лідерів, якщо вони домовляються з кардинальних проблем, можуть стати 

стабілізаторами держави і гармонізувати її взаємодію з інститутами 

громадянського суспільства. І тим самим зростуть можливості реалізації 

політичних і соціальних прав людини (громадянина). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі комплексно і систематично розкривши та 

дослідивши специфіку розуміння політичної толерантності і висвітливши її 

концептуальні засади та інституціональні виміри, можемо сформулювати 

наступним чином такі висновки: 

1. Опрацьована досить обширна і багатогранна теоретико- 

методологічна база дослідження. Відповідно до поставленої мети і вирішення 

завдань можна виділити в гуманітарному дискурсі такі напрями дослідження 

толерантності як: філософський та історико-філософський культурологічний 

та цивілізаційний підходи, політологічний, глобалізаційний, 

конфліктологічний, психологічний і соціологічний. 
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2. Доцільно виокремити напрацювання західних та українських 

науковців. В цьому контексті слід відзначити наявність специфіки поглядів і 

векторів осмислення досліджуваного феномену в рамках тієї чи іншої наукової 

традиції. Так, в роботах представників західної політологічної науки в особі 

Г.Алмонда, Арендт, Р.Даля, Р.Дарендорфа, М.Дюверже, М.Ліпсет, Дж.Сарторі, 

М.Уоллерстайн, М.Шугарт та інших проблема політичної толерантності 

ставиться в тісному зв’язку з розробкою питання політичного процесу, 

становлення та розвитку сучасних політичних та виборчих систем, в тому числі 

і українських модифікацій. 

3. З’ясовано, що стосується українських напрацювань, то в центрі уваги 

вітчизняних дослідників постають питання формування та становлення в історії 

політичної думки суспільно-політичного феномену толерантності та 

аналізуються вияви цього феномену в політичній культурі і в сучасній 

українській політиці. Відповідно, толерантність в українських політологічних 

студіях виступає затребуваним принципом функціонування демократичного 

політичного процесу, що разом з іншими чинниками надає прозорості та 

передбачуваності діям його учасників, слугує раціональному вибору на 

користь здорового глузду та поміркованості. 

4. Встановлено, що окрім сприяння демократизації, гуманізації, 

раціоналізації політичного процесу роль толерантності реалізується також 

через інші її функції: світоглядну, культурно-виховну, соціалізаційну, 

консолідаційну. Всі вони діють разом у напрямі легітимації Іншого як 

повноцінного співучасника політичного життя, визнання права специфічної 

групової ідентичності на формування та репрезентацію соціального порядку 

специфічними засобами політичного процесу через рівну доступність і 

рівноправність різних суб’єктів в їхніх зусиллях з абсорбції та артикуляції не 

співпадаючих, конкуруючих між собою партикулярних інтересів. 

5. Доведено, що толерантність виступає одним із цивілізованих 

принципів етики і культури, політичного життя загалом і політичної боротьби, 

зокрема. Завдяки високій культурі толерантності прискорюється політична 

соціалізація, оптимізується формування якостей громадянина, відчуття 

причетності до суспільних справ, прищеплюється повага до демократичних 

норм та ідеалів, формується та відтворюється спільнота їхніх прихильників – 

громадянське суспільство. 

6. Визначено, що інституціональним чинником законодавчої 

толерантності, спрямованим на нейтралізацію поділу влади як потенційного 

джерела політичної нетерпимості, виступає система стримувань і противаг як 

інтегрована сукупність повноважень органів різних гілок державної влади, яка 

дозволяє їм взаємно урівноважувати й обмежувати одна одну. Збалансована 

система стримувань і противаг є найважливішим інституціональним чинником 

політичної (законодавчої) толерантності. 

7. Доведено, що інституціональний підхід використовується для аналізу 

взаємодії політичної толерантності та політичної системи
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суспільства, де головну роль відіграють політичні інститути, політичні партії, 

громадські об’єднання, засоби масової інформації. 

8. Аналіз передвиборчих програм політичних партій України різних 

років дозволив виявити соціально-політичні розмежування, які становлять 

серйозний виклик толерантності в Україні. На противагу цьому, сучасні західні 

ліберальні демократії виробили й апробували такі механізми відновлення 

належного рівня взаємної довіри і консолідації загалу, які не перешкоджають 

ані свободі дій різноманітних партій, а ні суспільній артикуляції будь-яких 

значущих проблем чи вияву волі тих або інших меншин, спільнот, груп 

інтересів тощо. Одним із цих механізмів є толерантність як принцип політичної 

дії, що передбачає відкритість політичного актора до діалогу, визнання за 

опонентом права на своє бачення й оцінювання суспільних подій, здатність 

свідомо приборкувати власні амбіції та йти на поступки, поважати 

гуманістичні норми моралі і прагнути усіляко втілювати у своїх вчинках 

вимоги культури мислення й поведінки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Носовець В.О. Концептуальні засади та інституціональні виміри 

політичної толерантності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2021. 

Дисертаційне дослідження присвячене детальному аналізу і висвітленню 

феномена політичної толерантності і його як концептуальних засад, так і 

інституціональних вимірів. В роботі зосереджується увага як на теоретичних, 

так і практичних аспектах досліджуваної теми, особливий акцент роблячи на 

політичні процеси в незалежній Україні. 

Дисертація є першим у вітчизняній політичній науці комплексним 

теоретико-практичним дослідженням толерантності в контексті розкриття її 

концептуальних засад та інституціональних вимірів. У рамках роботи 

враховано як теоретичні аспекти функціонування політичної толерантності в 

межах зарубіжних і вітчизняних наукових студіях, так і практичні моменти, що 

втілилися у ґрунтовному аналізі досліджуваного феномену крізь призму низки 

подій в сучасній політичній історії української держави. 

Доведено, що проблема політичної толерантності є невід’ємною 

складовою політичного процесу, становлення та розвитку сучасних політичних 

та виборчих систем. В напрацюваннях українських вчених в центрі уваги 

питання формування та становлення в історії політичної думки суспільно-

політичного феномену толерантності аналізуються вияви цього феномену як в 

політичній культурі так і в сучасній українській політиці. 

Обґрунтовано міркування про те, що глобалізація, будучи закономірним 

процесом світового суспільного розвитку, вимагає адекватної політичної 

відповіді національних держав на поглиблення впровадження політичної 

толерантності в міжнародних відносинах сучасного суспільного розвитку, 

міжнародного співробітництва, удосконалювання координації їхньої 

діяльності, здатної забезпечити керованість розвитку в умовах глобалізації. 

Зазначено, що до найважливіших політичних інститутів громадянського 

суспільства, через які воно здійснює вплив на державу, належать політичні 

партії. Вони є головною ланкою, яка з’єднує громадянське суспільство з 

державою, забезпечує представництво багатоманітних соціальних інтересів на 

державному рівні. 

Висвітлено, що партійна толерантність як одна з найважливіших форм 

політичної толерантності в рамках інституціонального підходу виявляє 

кореляційний зв’язок між інституціональною та повсякденною формами 

політичної толерантності та з’ясовує потенційні механізми становлення 

толерантних довірчих відносин у міжособистісній та інституційній проекціях 

головних політичних суб’єктів. Аналіз парламентської (законодавчої)
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толерантності, політичної толерантності опозиції, як головних інститутів 

політичної системи суспільства під кутом зору забезпечення стабільного і 

демократичного функціонування державної влади найбільше значення мають їх 

взаємовідносини, ефективність їх діяльності, засоби та методи прийняття 

політичних рішень. 

Ключові слова: політична толерантність, концептуальні засади, 

інституційні виміри, політична толерантність в Україні, полісна концепція 

політичної толерантності, класичні концепції політичної толерантності, 

глобалізаційні виклики, інституціональні форми політичної толерантності. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Носовец В.А. Концептуальные основы и институциональные 

измерения политической толерантности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2021. 

Диссертационное исследование посвящено детальному анализу и 

освещению феномена политической толерантности как его концептуальных 

основ, так и институциональных измерений. В работе сосредоточено внимание 

как на теоретических, так и на практических аспектах исследуемой темы, 

особый акцент делая на политические процессы в независимой Украине. 

Диссертация является первым в отечественной политической науке 

комплексным теоретико-практическим исследованием толерантности в 

контексте раскрытия ее концептуальных основ и институциональних 

измерений. В рамках работы учтены как теоретические аспекты 

функционирования политической толерантности в пределах зарубежных и 

отечественных научных студиях, так и практические моменты, которые 

воплощены в глубоком анализе исследуемого феномена через призму цепочки 

событий в современной политической истории украинского государства. 

Доказано, что проблема политической толерантности является 

неотъемлемой составляющей политического процесса, становления и развития 

современных политических и избирательных систем. В наработках украинских 

ученых, в центре внимания вопрос формирования и становления в истории 

политической мысли общественно-политического феномена толерантности 

анализируются проявления этого феномена как в политической культуре так и 

в современной украинской политике. 

Доказан тезис о том, что глобализация, являясь закономерным процессом 

мирового общественного развития, требует адекватного политического ответа 

национальных государств на углубление внедрения
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политической толерантности в международных отношениях современного 

общественного развития, международного сотрудничества, 

усовершенствования координации их деятельности, способной обеспечить 

руководство развития в условиях глобализации. 

Обозначено, что к важнейшим политическим институтам гражданского 

общества, через которое оно осуществляет влияние на государство, 

принадлежат политические партии. Они являются главным связующим звеном, 

которое объединяет гражданское общество с государством, обеспечивает 

представительство разнообразных социальных интересов на государственном 

уровне. 

Освещено, что партийная толерантность как одна из наиважнейших 

форм политической толерантности в рамках институционального подхода 

выявляет корреляционную связь между институциональной и повседневной 

формами политической толерантности и выявляет потенциальные механизмы 

становления толерантных доверительных отношений в межличностной и 

институционной проекциях главных политических субъектов. Анализ 

парламентской (законодательной) толерантности, политической 

толерантности оппозиции, как главных институтов политической системы 

государства под углом зрения обеспечения стабильного и демократического 

функционирования государственной власти наибольшее значение имеют их 

взаимоотношения, эффективность их деятельности, способы и методы 

принятия политических решений. 

Ключевые слова: политическая толерантность, концептуальные 

основы, институциональные измерения, политическая толерантность в 

Украине, полисная концепция политической толерантности, классические 

концепции политической толерантности, глобализационные вызовы, 

институциональные формы политической толерантности. 

 
 

ANNOTATION 

 

Nosovets V.O. Conceptual principles and institutional dimensionsof 

political tolerance. – Manuscript. 

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 
23.00.02 – “Political Institutions and Processes”.– Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation research is devoted to the detailed analysis and elucidation of 

the phenomenon of political tolerance and its both conceptual bases and institutional 

dimensions. The paper focuses on both theoretical and practical aspects of the 

research topic, with special emphasis on the political processes in independent 

Ukraine. 

The dissertation is the first in domestic political science comprehensive 

theoretical and practical study of tolerance in the context of the disclosure of its 

conceptual foundations and institutional dimensions. The work takes into account 
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both theoretical aspects of the functioning of political tolerance within foreign and 

domestic scientific studies, and practical aspects, embodied in a thorough analysis of 

the phenomenon through the prism of a number of events in modern political history 

of the Ukrainian state. 

It was found that the theoretical and methodological basis of the study is quite 

extensive and multifaceted. In accordance with the goal and the solution of problems, 

the following directions of tolerance research can be distinguished in the 

humanitarian discourse: philosophical and historical-philosophical culturological 

and civilizational approaches, political science, globalization, conflict, psychological 

and sociological. If we talk about political science discourse, it is advisable to single 

out the work of Western, Ukrainian and Russian scholars. In this context, it should 

be noted the presence of specific views and vectors of understanding the phenomenon 

under study within a particular scientific tradition. 

It is proved that in the works of representatives of Western political science in 

the person of G. Almond, G. Arendt, R. Dahl, R. Dahrendorf, M. Duverger, M. 

Lipset, J. Sartori, M. Wallerstein, M. Sugart and others political tolerance is closely 

related to the development of the political process, the formation and development 

of modern political and electoral systems, the work of Ukrainian scholars, focuses 

on the formation and formation in the history of political thought socio-political 

phenomenon of tolerance and analyzes the manifestations of this phenomenon in 

political culture and in modern Ukrainian politics 

It is argued that globalization, as a natural process of world social 

development, requires an adequate political response of nation states to deepen the 

implementation of political tolerance in international relations of modern social 

development, international cooperation, improving coordination of their activities 

that can ensure manageability in globalization. 

Revealing the phenomenon of institutionality of political tolerance in the 

process of consolidation of democracy, it is emphasized that only formal 

configuration of democratic institutions, creation of "facade" democracy makes 

constitutional consolidation impossible, which provides for democracy of political 

institutions and effective political and legal mechanisms and their social subjects. 

The most important political institutions of civil society, through which it exerts 

influence on the state, are political parties. They are the main link that connects civil 

society with the state, ensures the representation of diverse social interests at the state 

level. 

It is highlighted that party tolerance as one of the most important forms of 

political tolerance within the institutional approach reveals the correlation between 

institutional and everyday forms of political tolerance and clarifies the potential 

mechanisms of tolerant trust in interpersonal and institutional projections of major 

political subjects. Analysis of parliamentary (legislative) tolerance, political 

tolerance of the opposition, as the main institutions of the political system of society 

from the point of view of ensuring stable and democratic functioning of state power, 

their relations, efficiency of their activities, means and methods of political decision-

making are of the greatest importance. 
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Key words: political tolerance, conceptual principles, institutional 

dimensions, political tolerance in Ukraine, polis concept of political tolerance, 

classical concepts of political tolerance, globalization challenges, institutional forms 

of political tolerance. 
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