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ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ  

На сучасному етапі в українському суспільстві відбувається ряд змін, котрі 

здійснюють суттєвий вплив на його політичний, економічний, соціальний та 

культурний розвиток. Формування нових соціально-політичних відносин сприяє 

трансформації основ політичної культури як суспільства в цілому, так і кожного 

індивіда, зокрема. Політична соціалізація полягає в набутті особою політичного і 

соціального досвіду, накопиченні певних культурних традицій, цінностей та норм 

громадської поведінки. По суті, політична соціалізація індивіда здійснюється 

через інтеріоризацію культурних цінностей та норм суспільства, а її процес 

обумовлений впливом навколишнього середовища та політичної системи. В 

зв'язку з цим інтенсивність прояву інтересу до політичної соціалізації зростає із 

збільшенням впливу на засвоєння індивідом норм і цінностей суспільства та 

формування вектору суспільного розвитку. Варто зауважити, що соціалізація, 

громадське та політичне виховання постають близькими поняттями. Крім того, 

політична соціалізація спрямована на формування у індивіда ідентичності із 

соціальною групою, приймаючи та розділяючи інтереси даної групи, як власної. 

Усвідомлення політичної ідентичності із соціальною системою характеризує 

політичну свідомість індивіда по відношенню до політичної влади, політичних 

інститутів та політичних лідерів. 

Щодо України, потрібно звернути увагу на нашу історію та традиції, підходи 

до аналізу політичної соціалізації, що полягають у виокремленні способів її 

прояву в суспільстві. Суть першого ґрунтується на передачі новим поколінням 

набутих зразків політичної свідомості та поведінки (сім’я, вищі та середні 

навчальні заклади), що формують політичну культуру від старшого покоління до 

молодшого. Цей шлях надає безпеку та стабільність суспільному розвитку.  

Інший спосіб пов’язаний з набуттям особистістю нових знань і засвоєнням 

нового політичного досвіду. Це відбувається тільки в тому випадку, якщо молодь 

приймає участь у політичному житті країни, а також під впливом різних чинників 

(відвідування масових заходів, зацікавленість новинами та ситуацією в країні в 

цілому). 

Під час перехідного стану суспільства, коли відбувається зміна типів 

політичної культури, виникають серйозні проблеми збереження й передачі 

політичного досвіду, норм і цінностей. В умовах перевороту політичної системи, 

роль і значення політичної соціалізації помітно зростає, оскільки від її результату 

багато в чому залежить збереження миру й стабільності в суспільстві.  

Розглядаючи суть політичної соціалізації, можна зробити висновок, що 

ефективна політична соціалізація сприяє входженню особистості в суспільство, 

забезпечуючи відтворення політичної та культурної системи даного суспільства. 
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