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Коваль Ганна Володимирівна – здобувач кафедри державного управління 
МДГУ імені Петра Могили, декан факультету культури й  виховання. Коло 
наукових інтересів – місце молоді в суспільстві, проблеми виховання підрос-
таючого покоління.  

Висвітлення зарубіжними та вітчизняними 
вченими політичної соціалізації молоді 

 
У статті розглядаються погляди зарубіжних та вітчизняних вчених щодо політичної соціалізації 

молоді України на сучасному етапі. Політична соціалізація розглядається за аналогією із загальним 
процесом соціалізації як процесом включення людини у політичну систему. Під соціалізацією розумі-
ється освоєння системи соціальних норм, цінностей, елементів культури й вироблення на цій основі 
установок, ціннісних орієнтацій, соціальних потреб. 

 
Views of  foreign and native scientists at the political socialization of the younger generation of Ukraine at 

the  present time.  Political socialization is considered as an analog of the general socialization  process of a 
person’s introduction into political system. Under socialization we understand getting accustomed to the social 
rules and regulations as well as to the moral values, elements of culture and development of proper moral ori-
entation and social needs.  

Молодь завжди уособлювала майбутнє людс-
тва. Намагаючись брати повнокровну участь у 
житті суспільства, молоді люди, з одного боку, 
намагаються швидше вписатися в існуючий по-
рядок, тобто соціалізуватися, а з іншого боку, 
виконують роль рушійної сили, є провідниками 
соціальних змін, економічного розвитку і техні-
чного прогресу. Тому подальший розвиток на-
шого суспільства пов’язаний з особливостями 
формування соціально-політичних орієнтацій 
молоді, політичним вибором і ставленням до 
влади, що спричиняє потребу теоретичного об-
ґрунтування процесу політичної соціалізації 
молоді.  
Вивчення напрацювань новітньої теорії полі-

тичної соціалізації молоді та її подальший роз-
виток є важливим фактором для формування 
концепції політичної соціалізації в Україні. По-
шук шляхів та напрямків становлення стабільної 
системи політичної соціалізації можливих захо-
дів щодо її оптимізації в змозі забезпечити пос-
лідовність політичного розвитку, збереження 
стабільності суспільства. Для вирішення цих 
проблем необхідно чітко уявляти, як індивід 
інтерпретує політичні цілі й цінності та інтегрує 
їх до своєї особистості [7, с. 48]. Стосовно до 

тематики нашого дослідження політична соціа-
лізація буде цікавити, як, по-перше, процес пе-
редачі традиційних для української політичної 
культури патріотичних цінностей, по-друге, як 
цілеспрямований вплив, що викликає трансфор-
мацію цих цінностей у сучасних умовах, по-
третє, як процес підготовки активних суб’єктів, 
наділених навичками громадської політичної 
культури, властивої демократичному суспільст-
ву. 
Зміст процесу політичної соціалізації зале-

жить від характеру відносин індивіда та влади в 
конкретному суспільстві. Адже людина набуває 
статусу політичної особистості в результаті три-
валої взаємодії з навколишнім світом. Особис-
тість значною мірою детермінована економічни-
ми, соціальними, політичними, національними, 
ідеологічними відносинами та зв’язками між 
ними [5, с. 49-52]. 
Вивчення досвіду західних країн, раціональ-

на його адаптація до особливостей українського 
суспільства сприятиме формуванню нової кон-
цепції політичної соціалізації, де одним з голов-
них завдань буде імплементація демократичних 
цінностей, відносин індивіда й влади, що потре-
бує послідовного розширення соціально-
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політичної сфери участі особи в житті суспільст-
ва. Створення адаптованої концепції політичної 
соціалізації забезпечить спадкоємність політич-
ного розвитку та збереження стабільності суспі-
льства в ході зміни поколінь. 
Становлення демократичної інфраструктури 

політичної соціалізації потребує пошуку шляхів 
її формування та впровадження в життя. Але цей 
процес пов’язаний з певними труднощами, що 
виникли в часи реформування політичної систе-
ми. Це, перш за все, подолання системної кризи 
процесу політичної соціалізації, що потребує 
необхідних ресурсів – фінансово-економічних, 
правових, кадрових. По-друге, складним є по-
шук чинників стабільного розвитку процесу 
політичної соціалізації. Все це можливе лише за 
умови розробки адаптованої до українських реа-
лій наукової концепції політичної соціалізації та 
практичних можливостей її впровадження. Реа-
лізація означених проблем потребує глибокого 
аналізу сутності політичної соціалізації, визна-
чення особливостей її здійснення в сучасній 
Україні. 
Людина не народжується сформованим чле-

ном суспільства, тим більше політичною особи-
стістю. Вона набуває цього статусу в результаті 
тривалої взаємодії з навколишнім світом [3, 
c. 46]. Стабільне функціонування політичної 
системи суспільства, збереження цілісності соці-
ального організму припускає постійне відтво-
рення й розвиток політичної культури суспільст-
ва, що здійснюється через засвоєння й прийнят-
тя людьми її норм, цінностей і моделей політич-
ної поведінки. Даний процес й одержав назву 
політичної соціалізації.  
У політологічному енциклопедичному слов-

нику поняття “політична соціалізація” розгляда-
ється як процес засвоєння індивідом упродовж 
його життя політичних знань, норм і цінностей 
суспільства, до якого він належить. Політична 
соціалізація є складовою багатогранного проце-
су, в ході якого відбуваються відтворення й по-
дальший розвиток політичних структур та від-
носин. Рівень політичної соціалізації – величина 
змінна. Він детермінований значною мірою умо-
вами соціально-політичного життя. 
В 50-60-ті роки поняття “політична соціаліза-

ція” міцно узвичаїлося у політологів. Воно стало 
широко використовуватися в роботах 
Г. Алмонда, С. Верби, Д. Істона, Р. Гесса, 
П. Шарана, Г. Хаймена (в роботі якого 
“Політична соціалізація” в 1959 р. і був уведе-
ний цей термін), Є. Даусон і К. Приуітт 
(“Політична соціалізація”, 1969 р.) [1, с. 246]. До 
цього американські вчені, яким загалом нале-
жить пріоритет у дослідженні політичної соціа-
лізації, більшою мірою використовували понят-
тя “громадське виховання” (civic education). Ці 
поняття й досі використовуються. Поняття 

“політична соціалізація” є ширшим, оскільки 
включає як соціально контрольовані процеси 
цілеспрямованого впливу на формування особи-
стості (політичне, громадське виховання), так і 
стихійні, спонтанні. 
У сучасній політичній науці й досі не існує 

загальноприйнятого представлення про зміст, 
тривалість і стадіальність процесу політичної 
соціалізації. Політична соціалізація розглядаєть-
ся за аналогією із загальним процесом соціаліза-
ції як процес включення людини у політичну 
систему. Під соціалізацією розуміється, з одно-
му боку, освоєння системи соціальних норм, 
цінностей, елементів культури й вироблення на 
цій основі установок, ціннісних орієнтацій, соці-
альних потреб і т.д. [6, с. 74-75], а з іншого боку, 
реальне включення індивіда в громадське життя, 
процес наділення людей соціальними властивос-
тями. Соціалізація в цілому означає процес 
“цивілізації” членів суспільства. Однак слід за-
значити, що семантично термін політична соціа-
лізація англійською або французькою мовами 
означає процес або діяння, спрямовані об’єктом, 
який у цьому процесі виконує пасивну роль. 
У політичній науці поняття соціалізації дос-

ліджується головним чином у двох аспектах, по-
перше, з погляду теорії політичної соціалізації, 
що описує й пояснює, як відбувається соціаліза-
ція індивідів у політичному середовищі. Це спе-
цифічна область загальної теорії соціалізації. І, 
по-друге, з погляду політичної теорії політичної 
соціалізації, найменше розробленої в політичній 
науці. Її предметом є вивчення можливостей 
застосування категорій загальної теорії соціалі-
зації до аналізу політичних систем. 
Відзначимо, що більшість політологів дотри-

мується першого підходу, позначаючи терміном 
“політична соціалізація”, або процес передачі 
політичних поглядів, ідей, подань і норм від 
одного покоління до іншого, або процес полі-
тичного дозрівання індивіда, формування його 
політичного “Я”, розвитку власного погляду на 
політичний мир, власних політичних орієнтацій. 
Д. Істон і Р. Гесс розглядають політичну со-

ціалізацію як засіб, за допомогою якого член 
політичної системи здобуває три види основних 
життєвих орієнтацій: 

1) певну сукупність загальноприйнятих полі-
тичних знань, представлення про природу полі-
тичного процесу, діяльність політичних лідерів; 

2) політичні цінності – як загальна мета, до 
якої, на думку індивідів, повинна прагнути сис-
тема; 

3) установки, з якими індивід підходить до 
політичних об’єктів (довіра, згода, симпатії, 
шанобливість або апатія, недовіра, воро-
жість) [13, р. 38].  
Деякі автори виділяють уряд, політичний 

режим і політичну спільність, тобто рівні полі-
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тичної системи. Зміни на всіх, або на одному 
рівні, означають зміну системи, причому най-
більш важливий збіг орієнтацій на політичний 
режим. Внаслідок цього Д. Істон і Р. Гесс пропо-
нують вивчати орієнтацію на всіх рівнях полі-
тичної системи з погляду їхньої спадкоємності, 
вважаючи це головною проблемою соціалізації 
особистості.  
Ряд політологів (особливо американських) 

вивчення політичної соціалізації найчастіше 
зосереджували на проблемі голосування, партій-
ній приналежності й симпатії до уряду. 
Д. Рісман вводить в науковий обіг терміни 
“політична апатія” й “політична зацікавленість” 
і досліджує взаємини між типом характеру й 
способом внутрішньої орієнтації на активну по-
літичну діяльність. Залежно від орієнтованості 
індивіда Д. Рісман визначав ступінь політичного 
інтересу [2, с. 143]. 
Відомі зарубіжні політологи Ч. Мерріам, 

Г. Лассуэлл та інші розглядали освоєння підрос-
таючим поколінням політичних знань і знахо-
дження навичок участі в політичному житті як 
процес передачі їм цінностей і принципів амери-
канської демократії [4, с. 145-146; 155, с. 125; 
255]. В рамках різних наукових шкіл були роз-
роблені свої теорії політичної соціалізації. Про-
аналізувавши їх особливості в різних політич-
них системах, американські вчені виділили кіль-
ка моделей політичної соціалізації: системну, 
гегемоністську, плюралістичну та конфліктну. У 
США в середині XX ст. протягом декількох де-
сятиліть переважала системна модель. Відповід-
но до цієї моделі політична соціалізація розгля-
дається як механізм формування в майбутніх 
громадян цінностей американської політичної 
системи, як засобу забезпечення стабільності в 
країні. 
В 60-ті рр. ХХ ст. у рамках системної моделі 

американськими вченими Ф. Грінстайном, 
Д. Істоном, Дж. Деннісом, Р. Хессом, Д. Торні та 
ін. були проведені широкомасштабні досліджен-
ня політичної соціалізації школярів з різних 
штатів США. Вчені довели, що основою полі-
тичних переконань людини є загальні установ-
ки, коріння яких лежать у його дитинстві, і з 
дитячим досвідом зв’язане подальше відношен-
ня людини-громадянина до політичної влади, до 
держави. Однак наступний розвиток США пока-
зав, що передача політичних цінностей від поко-
ління до покоління навіть у рамках щодо стабі-
льної політичної системи відбувається неодно-
значно. Так, наприклад, на рубежі 60-70-х років 
ХХ ст. частина американської молоді відкинула 
багато установок, цінностей та ідеалів своїх ба-
тьків [2, с. 135-146]. 
Стурбованість дослідників низькою компете-

нтністю підростаючого покоління в соціально-
політичній сфері привела до зростання інтересу 

вчених до питань виховання громадянськості, 
політичної соціалізації в цілому. В 1980-90-ті рр. 
в США проводилися великі дослідження під 
керівництвом Р. Наемі, Дж. Джунн, К. Хан, Р. 
Фарнена, Дж. Мелоєна, Д. Торні-Пурта й ін. 
Об’єктом їх вивчення виступали, насамперед, 
американські старшокласники, рівень їхніх полі-
тичних знань, установок і навичок політичної 
поведінки. Ці дослідження показали, що в країні 
діє й плюралістична модель, коли акцент ро-
биться на вихованні толерантності й навичок 
активної політичної участі громадян. Так, 
Р. Фарнен, описуючи гарного громадянина, від-
значає такі його важливі якості, як відкритість, 
почуття справедливості, незалежність, миро-
любство, здатність критично мислити, відсут-
ність упереджень, послідовність. Громадянами 
не народжуються, ними стають у процесі засво-
єння політичних знань. Під впливом різних аге-
нтів політичної соціалізації – родини, школи, 
громадських організацій, ЗМІ, армії, церкви й 
т.д. – людина здобуває необхідні для даної полі-
тичної системи якості й навички [2, с. 167]. 
Цінність політичної участі й прихильність 

ідеалам демократії залишаються й сьогодні в 
центрі уваги поряд з політичної інформованістю 
й компетентністю. Американський вчений 
Р. Мерельман вважає, що жодна з перерахова-
них моделей для опису процесів політичної со-
ціалізації в сучасному західному світі не підхо-
дить. Він запропонував свою модель – горизон-
тальної соціалізації (lateral socialization). На дум-
ку Р. Мерельмана, в умовах інформаційного 
суспільства політична соціалізація перестає бути 
процесом передачі знань, ціннісних орієнтацій і 
навичок від покоління до покоління. На зміну 
вертикальної соціалізації приходить горизонта-
льна, коли різні агенти пропонують молодому 
поколінню своє бачення суспільного устрою й 
намагаються залучити молодь на свою сторону. 
У такій ситуації основними якостями гарного 
громадянина є здатність критично мислити й 
уміння раціонально обґрунтовувати свої полі-
тичні інтереси й кращі форми політичної учас-
ті [2, с. 176; 249].  
В Україні питання політичної соціалізації 

підростаючого покоління також перебувають у 
центрі уваги вчених, широкої громадськості 
країни [9]. Ця проблематика особливо актуальна 
сьогодні, з огляду на умови політичного, еконо-
мічного й соціокультурного транзиту, що пере-
живає Україна в останні два десятиліття. Але 
жодна з перерахованих вище моделей політич-
ної соціалізації “у чистому вигляді” не підхо-
дить. З одного боку, можливо використати мо-
дель Р. Мерельмана, тому що в сучасній Україні 
передача цінностей від одного покоління до ін-
шого затруджена, оскільки в країні відбувся мі-
жпоколінний “розкол”. Якщо молоде покоління 
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одержує первинні представлення про соціальну 
й політичну реальність в умовах транзиту, то 
середнє й старше покоління переживають про-
цес ресоціалізації, змушені переглядати й адап-
тувати свої представлення про політику й владу, 
яке склалося ще в радянські часи, коли панувала 
одна ідеологія. З іншого боку, за інерцією куль-
турного процесу в Україні, як і раніше, перева-
жають риси гегемоністського типу політичної 
соціалізації.  
І. Щеглов пропонує показником політичної 

соціалізації особистості вважати рівень політич-
ної інформованості. Громадянин повинен також 
мати високий рівень політичної компетентності, 
що включає в себе сукупність наявних в особис-
тості знань щодо своїх невід’ємних прав й обо-
в’язків, які накладають на неї, вміння оперувати 
якими розкриває перед людиною можливість 
реалізації своїх потреб. І нарешті, показником 
ефективності політичної соціалізації виступає 
рівень політичної активності індивіда, тобто 
ступінь його входження в сферу політичну, яка 
відображає характер його інституціональної 
взаємодії із владою [11, с. 289]. 
Звичайно виділяють три основних рівні полі-

тичної соціалізації. На соціальному рівні (усього 
суспільства в цілому) на політичне формування 
особистості визначальний вплив здійснюють 
соціально-економічні й політичні відносини, 
рівень політичної культури. На соціально-
психологічному рівні політичні цінності переда-
ються індивідові більшими й малими соціальни-
ми групами, до яких він належить [8, с. 149] На 
внутрішньо особистісному рівні в якості механі-

змів політичної соціалізації виступають психічні 
особливості суб’єкта – мотиви, ціннісні орієнта-
ції, установки, які управляють поведінкою осо-
бистості в політиці. 
Американські політологи Д. Істон і 

Дж. Денніс виділяють чотири стадії політичної 
соціалізації: “політизація”, “персоналізація”, 
“ ідеалізація” й “інституалізація”. Перша з них 
охоплює приблизно перші п’ять років життя та 
характеризується тим, що в індивіда формується 
усвідомлення політичної влади як більш важли-
вої, ніж влада батьків. У цьому віці інформацію 
про політику дитина одержує переважно від 
батьків. На другій стадії політична влада асоці-
юється у свідомості через фігури як великих 
політичних лідерів загальнонаціонального мас-
штабу (президент, прем’єр-міністр, лідери най-
більших політичних партій), так й через осіб, які 
персоніфікують владу в повсякденному житті 
(поліціант). Третя стадія характеризується утво-
ренням на основі сформованих асоціацій вже 
більше стійкого емоційного відношення до полі-
тичної системи. У рамках четвертої стадії люди-
на переходить від персоніфікованого представ-
лення про владу до інституціонального, тобто до 
сприйняття влади через знеособлені інститути 
(державні структури, партії), що свідчить про 
ускладнення його політичних представлень і 
переходу до самостійного ведення політики [13, 
р. 114; 254]. 
Отже питання політичної соціалізації молоді 

є слушним та актуальним як на Україні, так і за 
кордоном, про що свідчить змістовна джерелоз-
навча база. 
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