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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ЕТАПІ 

Изложены проблемы формирования политической культуры сту-
денческой молодёжи на современном этапе государственного разви-
тия Украины. Даны определения понятий «политическая культура» 
и «политическое сознание». Освещены критерии, факторы и пути по-
литической социализации молодёжи с ограничениями возможностей. 
Очерчены перспективы дальнейшего развития политической культу-
ры молодёжи, в частности роль изучения истории Украины. 

The problems of student youths' political culture formation at the contem-
porary stage of state development of Ukraine are stated. The definitions of the 
notions «political culture» and «political awareness» are given. The criteria, 
factors and ways of political socialization of youth with limited abilities are 
elucidated. The prospects of the further youths' political culture development, 
in particular the role of studying the history of Ukraine, are outlined. 

Формування громадянського суспільства в Україні вимагає ство-
рення соціально-економічних і політичних основ. Для цього потріб-
но здійснити цілий комплекс перетворень в усіх суспільних сферах 
і насамперед в економічній, соціально-політичній і духовній сферах. 

В економічній сфері — це забезпечення свободи економічної 
діяльності та вільне існування всіх форм власності, розвиток рин-
кових відносин, формування підприємницьких об'єднань, вивчен-
ня соціально-економічних механізмів управління економікою та 
регулювання соціально-економічних процесів. 

У політичній сфері — це становлення громадянського суспіль-
ства і правової держави, в якій основним регуляторам життєдіяль-
ності суспільства є закон; розвиненість суспільних, культурних, 
сімейних та релігійних відносин без надмірного втручання держав-
них органів; підвищення рівня політичної культури — знання і вмін-
ня використовувати політику, як засіб пізнання і перетворення 
світу; вивільнення політичної свідомості громадян від стереотипів 
догматичного мислення. 
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Політична перебудова у сфері суспільної свідомості за прин-
ципових установок громадянського суспільства неможлива без 
відповідних змін у рівні політичної культури громадян, особливо 
студентської молоді, здатних мислити і діяти відповідно до свідомо 
прийнятих рішень плюралістичного вибору способів і форм дер-
жавної самореалізації. 

У сучасній політичній науці існує багато визначень політичної 
культури. Узявши до уваги всі визначення, можна дійти висновку: 
політична культура — це соціальне явище, яке характеризує спосіб 
діяльності людей у сфері соціально-політичних відносин, це досяг-
нутий рівень політичної зрілості й активності громадян. ЇЇ спе-
цифіка полягає в тому, що вона зумовлена конкретною історичною 
системою матеріальних та ідеологічних відносин і виступає як су-
купність ідей, думок та потреб, якими живуть партії, нації та 
соціальні групи. Поняття «політична культура» може застосовува-
тися при визначенні соціального рівня розвитку як суспільства 
загалом, так і окремої людини, у цьому разі студентської молоді. 
Політична культура — це частина загальнолюдської культури, що 
визначає своє ставлення до політики, до участі в політичному 
житті, вона нерозривно пов'язана з політичною владою і є засобом 
її досягнення. Особливої актуальності набуває розвиток політичної 
культури студентської молоді. Це зумовлено потребою мати нові 
кадри інтелігенції, здатних стати на чолі оновлення політичного 
життя в Україні. На чолі держави повинні стояти молоді люди. 
Відсутність у значної їх частини економічної та політичної культу-
ри негативно позначається на державному житті республіки. 

Таким чином, сьогодні студент — це реальна політична сила. 
яка, як довела практика помаранчевої революції, суттєво вплинула 
на вибір політичних рішень і дій парламенту України. Однак 
відсутність у студентства потрібної політичної підготовки і навичок 
політичних дій призводить до непродуманих рішень. Отже, важ-
ливо допомогти студентській молоді встановити свої світоглядні 
позиції у виборі правильних соціально-політичних орієнтацій, 
у ставленні до влади, економічних процесів. Отже, чи не найваж-
ливішим чинником формування політичної свідомості та політич-
ної культури, поряд із практичною участю у суспільному житті, 
є навчання, освітянський процес. 

Поняття «політична культура» в деяких моментах збігається за 
змістом з поняттям «політична свідомість». Політична свідомість — це 
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передусім погляди, концепції і теорії, якими керуються люди в сус-
пільно-політичній діяльності. Політична культура — знання 
і вміння використовувати політику як засіб пізнання та перетворен-
ня держави. Поняття «політична культура» і «політична свідомість» 
не можна розмежовувати, оскільки відбувається взаємодоповнення 
понять, розширення й уточнення їхнього змісту й меж використання. 

Політична культура формується як єдність соціальних і політич-
них знань людини, її переконань, політичної поведінки. Таким чи-
ном, головною характерною ознакою політичної культури є те, що 
вона характеризує політичну свідомість і політичну поведінку ос-
новної маси населення та студентської молоді зокрема. 

Перспективи розвитку політичної культури в Україні полягають 
насамперед у розбудові громадського суспільства, що означає: 

— демократичні форми правління; 
— поділ функцій влади; 
— забезпечення пріоритету прав і свобод громадянина; 
— однакові закони для всіх громадян і посадових осіб. 
Це може відбутися лише через реальні зміни в економічному 

житті суспільства, формування, соціально-політичних засад у біль-
шості населення України, у молоді. 

Політична культура в Україні виконує такі важливі функції в по-
літичному житті суспільства: 

—пізнавальна функція української політичної культури «озброює» 
знаннями, охоплює всю сукупність політичних знань, що характерні 
для носіїв політичної культури. Особливе значення тут мають знання 
законів країни, політичних і правових норм, способів політичного 
управління суспільством, структури та функцій політичної системи; 

— виховна функція виявляється в тому, що українська політич-
на культура сприяє вихованню людини — суб'єкта політики, до 
якої належить весь комплекс політичних установок: минулий 
політичний досвід, сучасні знання, практична діяльність, навички 
в реалізації цілей. Усе це сприяє формуванню активної політичної 
позиції українського громадянина; 

— сутність комунікативної функції полягає в тому, що через ук-
раїнські політичні традиції, що домінують у суспільній свідомості 
та практиці, стереотипи політичної свідомості й поведінки переда-
ються новим поколінням. Через виховання і навчання, а також під 
впливом практики нові покоління сприймають існуючі еталони 
домінуючої політичної культури. 
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Насамперед студентська молодь в Україні повинна отримувати 
інформацію про політичне життя, оскільки для сучасного 
суспільства характерною є тенденція до посилення самовизначен-
ня молоді. У різних формах та з різного інтенсивністю цей процес 
супроводжується поглибленням інтересу до політики, зароджен-
ням особливої молодіжної самосвідомості, консолідації спе-
цифічно-молодіжних інтересів. 

Про наявність цих інтересів у молодіжному середовищі Ук-
раїни свідчать дослідження українського НДТ проблем молоді. За 
цією інформацією, в української молоді в період істотних 
соціальних змін досить швидко формуються установки розв'язу-
вати свої проблеми особистою позицією, планувати індивідуаль-
ну схему виживання в матеріальному сенсі. Тобто можна гово-
рити про соціальну й економічну активність молоді. Водночас 
розвиток цих юних якостей змінює ціннісні орієнтації молоді, 
сприяє більшому прагматизму та стриманості у проявах духов-
ності. 

Молоді наразі притаманні зниження культурних запитів, нехту-
вання ціннісних орієнтацій, певна криза ідеалів. Вона має низький 
рівень соціальної активності, участі в політичних акціях, у діяль-
ності політичних партій і громадських організацій, у тому числі мо-
лодіжних. Цей процес відбувається на тлі значної суспільної актив-
ності окремих груп молодих громадян, зорієнтованих на політичну 
діяльність. Але ці групи невеликі. 

3-поміж тих, хто допомагає молоді належно сприймати основні 
цінності й норми, впливає на процес її соціалізації, — це сім'я, 
школа, армія, технікуми, вищі навчальні заклади, ЗМІ, соціально-
політичні організації. Від скоординованості діяльності цих інсти-
тутів залежить якість соціалізації, що треба розуміти як узгодження 
обраної соціальної ролі та очікувань індивіда з потребами сус-
пільства. 

Головною соціальною функцією молоді є соціалізація як за-
своєння досвіду та прийомів співіснування і взаємодії, як інтегра-
ція особистості в різноманітні суспільні процеси і набуття внаслідок 
цього можливості самореалізації, самоздійснення у громадянсько-
му суспільстві. Варто наголосити на особливій актуальності цієї 
проблеми для України, яка перебуває в перехідному періоді, коли 
місце і роль молоді радикально змінилися порівняно з радянськи-
ми часами. 
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Саме студентська молодь, яка засвоїть політичні цінності, орієн-
тації, настанови, повинна зайняти належне місце і відіграти від-
повідну роль у політиці, створити політичну культуру демократич-
ного, громадянського типу. 

Найважливішим чинником соціалізації, поряд із практичною 
участю студентської молоді в суспільному житті, є навчання, осві-
тянський процес. 

Студентській молоді потрібні об'єктивні знання про правову 
державу і громадянське суспільство, владу, демократію, політичну 
систему, конституцію. Сучасні політичні знання (теорії, концепції, 
ідеї) складають важливий блок політичної культури. Загалом вони 
є основою політичної науки, що поділяється на політичну філо-
софію, політичну соціологію, політологію, історію України тощо. 
Ці науки формують політичну свідомість, політичне мислення. 
Політичне мислення є однією з форм існування політичних знань. 
Завдяки політичному мисленню знання упорядковуються, форму-
ється певна система, що дає змогу функціонувати різного роду за-
хисним механізмам на індивідуальному і суспільному рівнях. 

Оволодіння фундаментальними науковими знаннями про полі-
тичні, філософські, соціологічні, історичні закономірності дасть 
можливість сприймати суспільні явища, політичні події та факти 
в їх глибинній сутності, а не в бажаному баченні. А це сприяє усві-
домленню студентською молоддю та й усіма громадянами того, що 
гідне існування українського громадянського суспільства повинне 
бути заснованим на засадах правової держави. Таке усвідомлення 
є важливою складовою частиною політичної культури, культури 
громадянського існування людини. 

Формування демократичної політичної культури треба починати 
з налагодження системи політологічної та історичної освіти. Без-
сумнівна роль політологічної освіти у справі формування політич-
ної культури полягає у тому, що вона дає знання норм і законів, що 
регламентують політичний процес існуючих соціальних структур, 
способів впливу на них, закономірностей формування громадської 
думки, прийомів і засобів впливу на неї, процедур і технологій 
різноманітних політичних процесів. Наслідком політологічної 
освіти повинно стати набуття навичок політичного аналізу, вміння 
приймати політичні рішення, прогнозувати перспективи розвитку 
подій. Загалом політологічна освіта має стати засобом збереження 
та зміцнення правової державності громадянського суспільства. 
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Щодо вивчення історії України у справі формування політичної 
культури варто зауважити, що історія України — це більше ніж 
наука. Вона, як це і повинно бути в цивілізованій країні, є части-
ною національного світогляду, складовою загальної культури як 
суспільства, так і людини. Історія України дає змогу підвищити за-
гальну і політичну культуру. 

Із позиції сьогодення українська історична наука охоплює різні 
аспекти — політичні, соціально-економічні, релігійні. Завдяки зведенню 
цих, здавалося б різних аспектів в єдину проблему, історична наука — 
історія України — забезпечує історичний процес у суспільстві, сприя-
ючи зростанню потреб формування нових інтересів суспільства — со-
ціальних, політичних, економічних, культурних, релігійно-церковних. 

Історія України висвітлює складні проблеми незатребуваного 
вітчизняного потенціалу українського державотворення від його 
першовитоків до початку XXI століття, тобто до досягнення реаль-
ного суверенітету. Державу розглядають як найважливішу форму 
реалізації самовизначення народу. Привабливість національно-
державницької деї для українського етносу випливає з його трагіч-
ної історії, з невдач прагнення суверенної держави. Великий народ, 
упродовж віків позбавлений державності, пов'язує з нею сподіван-
ня на національне відродження. 

У поверненні до витоків, національних джерел, у врахуванні 
уроків українського державотворення та відновленні престижу 
національних цінностей, утвердженні своєї національної держав-
ності вбачаються шляхи оздоровлення суспільства, його згуртуван-
ня, швидкого повернення в європейську сім'ю народів. 

А отже, історія України, як наука по реальні історичні процеси 
і політичні явища, покликана сприяти зростанню історичної свідо-
мості студентської молоді як однієї з базових ідей політичної куль-
тури. Історична свідомість — це розуміння різних точок зору на 
історичні процеси та політичні явища, виявлення сучасної політики 
та її зумовленості подіями й процесами минулого. Вона цілковито за-
лежить від засвоєння історичного досвіду. Засвоєння ж історичного 
досвіду, формування історичної свідомості належить політичній освіті. 

У певних мехах студентська молодь оволодіває політичною осві-
тою, вивчаючи історію України. Це і є формуванням таких важли-
вих елементів політичної культури: 

— суспільної свідомості; 
— політичної толерантності; 
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— схильності до компромісу і партнерства; 
— вміння у межах закону висловлювати і захищати свої інтереси; 
— поважати закони, громадянські обов'язки; 
— чесності у виборі засобів політичної боротьби; 
— аргументації політичної позиції. 
Новий політичний розвиток української держави як незалежної 

і самостійної супроводжується підвищенням інтересу до вивчення 
історії своєї Батьківщини, політичної думки, до історичного ми-
нулого. 

Участь у цьому процесі — моральна основа, стимул й інтелек-
туальна активність, джерело глибини філософської української 
історії. 

Таким чином, основою успішного переходу до громадянського 
суспільства повинні бути еволюційні методи реформування суспільст-
ва. Отримані політичні знання, перетворення цих знань на внут-
рішні переконання студента-громадянина є основою практичних 
політичних дій, що адекватні їм. Без справжньої масової політичної 
культури народ перетворюється на натовп, яким маніпулюють по-
літики-аферисти. 

Політична культура формується і розвивається через засвоєння 
і збереження народом, молоддю певних норм, стандартів, традицій. 
Саме громадяни, молодь, які засвоїли політичні цінності та зайняли 
відповідне місце у політиці, створюють політичну культуру. Наразі 
актуальним є демократичний потенціал суспільства, пов'язаний із 
докорінною економічною реформою, формуванням громадянсько-
го суспільства. Лише на цій основі можна формувати в кожного 
студента-громадянина політичну культуру демократичного, гро-
мадянського типу. Через політичну культуру здійснюється адап-
тування молоді як до політичної системи, так і до політичної 
діяльності. 
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