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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ В ПЕРІОД МАСШТАБНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Тема політичної культури молоді є надзвичайно актуальною, особливо в 

період трансформаційних змін в українському суспільстві, перебудови 

управлінської, освітньої та ін. систем. Сучасне українське суспільство, як ніколи, 

зацікавлене в розвитку політичної культури молоді, формуванні політичних 

цінностей та орієнтирів, а також активізації молодого покоління в політичній 

сфері.  
Молодь – це активна рушійна сила соціальних змін та перетворень в будь-якій 

сфері людської діяльності. Саме тому вкрай важливо, наскільки успішно пройде 

політична соціалізація молоді. Від того, як молода особа засвоїть певні норми, 

цінності, ідеологію або навіть моделі поведінки в тому чи іншому суспільстві, 

буде залежати не тільки її майбутнє, але й майбутнє всього суспільства, цілої 

країни. 

У сучасній науковій думці представлено два основні способи формування 

політичної культури молоді: репресивний і демократичний. Репресивний 

передбачає цілеспрямоване, жорстке нав’язування певної ідеології, політичних 

поглядів масам населення. Враховуючи те, що молодь є найбільш чутливою до 

різноманітних впливів, то саме ця соціально-демографічна група відчує вплив 

такого політичного виховання і інформування найбільше. Демократичний спосіб 

передбачає надання кожному члену суспільства права вибору, щодо джерел 

отримання політичної інформації, а також можливості обирати політичні партії в 

парламенті і Президента країни. Завдяки такому способу, кожна молода особа має 

змогу самостійно обирати та вважати за «правильну» ту інформацію, яка є їй 

близькою; а також аналізуючи отримані дані, формувати свій власний погляд 

щодо окремих політичних явищ та процесів, що відбуваються в суспільстві. 
Аналізуючи події, що відбуваються сьогодні в нашій країні, можна 

припустити, що рівень політичної активності і культури молоді України є досить 

високим, але звичайно існують певні відмінності між рівнем політичної 

активності та культури деяких регіонів, що обумовлено різними регіональними 

особливостями. Незважаючи на наявність молодіжної активності, проблема 

політичної культури молоді України потребує подальшої розробки та вивчення 

регіональних особливостей. Отже, можна впевнено стверджувати, що молодь 

України є досить політично активною, вона чітко визначає свою позицію і формує 

власні політичні погляди та вподобання. Політичне виховання та розвиток 

політичної культури повинні бути одними з основних пріоритетів роботи 

навчально-виховних закладів, держави, соціальних організацій та кожної окремої 

сім'ї.  
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