
отношений между США и Турцией. Угроза изменения существующего 
более полувека статус-кво на Ближнем Востоке, гарантом которого вьr
ступало турецко-американекое стратегическое сотрудничество, актуа
лизирует необходимость пересмотра ключевьrх внетнеполитических 
установок как со стороньr Турции, так и США 
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ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 
ПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ВІДНОСИНАХ 

ДЕРЖАВА - ЛЮДИНА 

У політалогічному підході толерантність визначається як прийнят
тя, визнання і повага конкурентів, їх поглядів, програм, заходів при 
взаємному прагненні суб'єктів соціальної взаємодії (націй, держав, 
класів, політичних партій, організацій) реалізувати свої інтереси і цілі, 
пов'язані з проблемами збереження або послаблення (скидання) існу
ючої влади, її зміцнення або підрив, а також зі зміною їх політичного 
статусу в суспільстві, якщо це не суперечить ідеї безпеки і демократії 
[5, с. 180] . 

Останніми роками проблема толерантності стала однією з найбільш 
актуальних і широко дискутуємих. Вона обговорюється на різних рів
нях, в різних аспектах і відносинах. Толерантність розуміється як тер
пимість до інокультури, іномислення, іновірування, як довірливість, 
відповідне порозуміння, існуюче в певних відносинах в процесах вза
ємодії. Однією з найбільш відомих є теорія толерантності, існуюча в 
рамках ф ілософії лібералізму, витоки якої в працях мислителів періоду 
Реформації і просвітництва. 

В демократичних системах невід'ємною є політичний тип толерант
ності. Устінова І. В. виділяє три типи політичної толерантності-інтоле
рантності за ознакою суб'єкту: відносини держава - соціальна група; 
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соціальна група - держава; стосунки соціальна група - соціальна гру
па. Саме перший тип <<держава - соціальна група>> зі змістовної точки 
зору включає міру прийнятності державою різних проявів інакомис
лення з боку його громадян, які за допомогою включення в різного 
роду політичні об'єднання (політичні партії, суспільно-політичні рухи і 
організації) або акцій протесту в якості представників певної соціальної 
групи виявляють своє невдоволення державною політикою і курсом, 
що проводиться, і навіть виступають по відношенню до нього опози
цією [3 ,  с. 529] . 

Сучасний погляд на феномен толерантності відображений у лібе
ральній концепції, що знайшла своє втілення у праці Джона Роулза 
<<Теорія справедливості>>,  яке визнається стадією в розвитку ліберальної 
теорії толерантності. Для того, щоб знайти принципи справедливості, 
Роулз вважав, що людині слід ставити себе в ситуацію, при котрій він 
повинен домовлятися з іншими про те , що є справедливим. Джордж 
Сорос значну увагу у визначені толерантності приділяє поняттю <<від
критого суспільства>> та демократії, саме в цьому типі суспільства він 
бачить ідеал рівноваги в суспільстві. Як пише Сорос, <<кожен вільно 
виражає свої погляди, і якщо процес критики працює еф ективно, до
мінуючий погляд може близько підійти до того, щоб представляти кра
щі інтереси учасників. У цьому і полягає демократичний принцип>> [ 1 ,  
с .  104] . 

Демократія якраз не вимагає уніфікації ідеалів і цінісна-смисло
вих значень, які є несхожими в різних індивідів і груп. Пропонується 
нова модель демократичної політики - <<агоністичного плюралізму>> 
(Ш.  Муф ). Оскільки політика завжди займається утворенням <<Нас>> че
рез визначення <<ЇХ>>, оскільки компроміси в ній, по суті є лише тим
часовими паузами у протиборстві, яке ніколи не припиняється, то для 
забезпечення співіснування в умовах конфлікту необхідно змінити 
ставлення до особи опонента - в ньому слід бачити не <<ворога>>,  а <<су
перника>>, за яким визнається його законне право на боротьбу, а всім 
політичним акторам - дбати про відкритість та рівність позицій кон
фліктуючих сторін. 

Ідеальною для демократичного суспільства є модель, коли виборці 
обирають ідею, яка їм більше імпонує, і своїми голосами підтримують 
партію , яка відстоює саме цю ідею.  Оскільки виборці не читають пар
тійні програми, то завдання партії - будь-яким чином ідентифікувати 
свою назву з даною ідеєю та донести її до електорату. Для цього у країні 
має працювати партійно-політичний ринок, де б змагались за голоси 
виборців політичні опоненти. Завданням держави є створення умов і 
механізмів узгодження різноманітних ідеологічних систем та цінностей, 
що існують у суспільстві, на базі конституційних норм. Наріжним каме
нем на цьому шляху є переорієнтація державної політики з принципу 
<<людина для державИ>> на принцип <<держава для людини>> [2, с. 200] . 
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ПАРТІЙНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ 
ІНФ ОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Партійний дискурс в умовах становлення інф ормаційного сус 
пільства н е  просто віддзеркалює відповідні риторичні практики по
літичної групи та відображає основні лінії політичного конфлікту, він 
виступає потужним інструментом політичної боротьби. У демокра
тичній системі політичні партії здійснюють представництво інтересів 
суспільства. Представникам політичних партій громадяни делегують 
владні повноваження, обирають та переобирають їх у ході виборчих 
кампаній. 

У демократичному політичному процесі партії виступають одним із 
основних інститутів представництва, який виконує важливі соціальні 
функції. Особливої ваги політичні партії набувають у перехідні пері
оди. Вони мають сприяти налагодженню еф ективної комунікації між 
владою та соціальними групами, брати участь у виборах, формувати та 
відбирати політичних лідерів, забезпечувати політичну соціалізацію та 
інтеграцію суспільства. 

На думку К. Байме << • • •  політична партія виступає інституціональною 
спільністю громадян, взаємодія яких визначається ідеологією та вну
трішньопартійною організацією з метою завоювати (шляхом виборів 
або іншими способами), утримувати та використовувати державну вла
ду для реалізації інтересів певних груп>> [ 1 ] .  
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