
 91 

розробці універсального визначення такому поняттю як «тероризм», в 
систематизації міжнародних актів з метою усунення дублювання тощо. 
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Abstract 
The authors revealed the phenomenon of political culture. Features of formation of political 

culture of Ukrainian youth, namely obtaining skills of political behavior that are essential for the 
functioning of policy, especially the state in the public interest were analyzed.  

Keywords 
Рolitical culture, political behavior, political consciousness. 

 
В умовах постійних політичних криз, проведення позачергових 

виборів, зростаючого популізму, коли кожна третя людина вважає себе 
політологом, а кожна друга знає, як краще керувати державою і які 
реформи необхідно проводити, в умовах інформаційних війн, коли 
провокативна політична інформація лунає з радіо-, телеефіру, а інтернет 
ресурси заповнені заангажованою і суперечливою інформацією, на 
перший план виходить політична культура населення, здатність до 
роздумів, аналізу, фільтрування неосяжних потоків інформації. І якщо 
переконати старше покоління велика частина, якого ще народилась і 
жила в Радянському Союзі, до елементарних елементів аналізу і відбору 
інформації дуже складно, то з людьми, які народилися після 
проголошення Незалежності України це можливо зробити. Можна навіть 
помітити загальну тенденцію молоді до сумнівів, що свідчить про те, що 
вона думає, оцінює, аналізує. Це означає, що аналізаторський маховик 
уже запущений, залишилось лише допомогти їй правильно здійснювати 
цей процес. Дане твердження в жодному разі не можна сприймати, як 
таке, ніби молодь потрібно наставити на шлях істинний, і вказати, що ось 
саме ця позиція є істинною, а інша – ні, ми повинні дати їй змогу оцінити 
всі переваги та недоліки кожного із можливих варіантів, але головний 
вибір повинен залишитись за особистістю. Саме тому, формування 
політичної культури молоді є важливим пріоритетним завданням 
української держави.  

Мета дослідження – проаналізувати характерні особливості 
політичної культури молоді, фактори впливу на неї. 

Явище політична культура виникло в період формування перших 
державних утворень. Безпосередньо поняття політичної культури 
з’являється набагато пізніше. Тільки у XVIII ст. німецький вчений, 
філософ Йоган-Готфрід Гердер вводить у своїй книзі «Ідеї до філософії 
історії людства» у науковий обіг таке поняття, як політична культура. З 
того часу багато науковців звертались у своїх дослідженнях до цього 
поняття, а як наслідок, на сьогодні існує багато його трактувань.  

Згідно з першим підходом, політичною культурою вважають систему 
цінностей соціуму та його громадян, систему політичних інститутів і 
відповідних способів колективної та індивідуальної політичної діяльності. 
Згідно з другим підходом, політична культура – це певна сукупність 
переконань, поглядів, орієнтацій та зразків поведінки. Згідно з третім 
підходом, політична культура являє собою процес формування та 
реалізації певних сил соціальних суб'єктів, таких як класи, групи, 
особистості у процесі їх суспільно-політичної діяльності. Згідно з 
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четвертим підходом, політична культура – об'єктивне відображення і 
реалізація у процесі протиборств корінних класових інтересів, політичних 
принципів і гасел, які проголошуються політичними партіями, окремими 
політиками, державою [1, c. 135]. 

Розглядаючи, наведені вище підходи до формування поняття 
політичної культури варто відзначити, що, на нашу думку жодне з них не 
охоплює всі аспекти даного поняття, а саме її динамічність і 
всеохоплюваність, те, що вона несе в собі напрацювання і еволюцію 
політичної думки і свідомості всіх попередніх поколінь і, що головне, воно 
не перестає змінюватись під впливом часу і різних зовнішніх і внутрішніх 
факторів і в наш час і не перестане змінюватись в майбутньому, адже в 
наслідок прогресу людства будуть змінюватись їх погляди на дійсність і 
політична культура не становитиме винятку.  

Спираючись на даний універсальний погляд на поняття політична 
культура пропонуємо звернутися до напрацювань Морозової О., яка, на 
нашу думку, дає найбільш точне визначення даного поняття: «Політична 
культура – є динамічною та різнорідною функцією соціуму, що поєднує 
всі історично сформовані набутки останнього у сфері політики та 
перманентно набуває нових відповідно до характеру розвитку суспільних 
відносин. В такому розумінні стає очевидним, що політична культура 
може не тільки змінюватися під впливом трансформацій політичної 
системи, а й навпаки – справляти вплив на цю систему» [3, c. 49]. 

Варто зазначити, що зміст і розуміння політичної культури є різним 
для різних соціальних груп, тобто відношення і розуміння політичної 
культури молоді і старшого покоління не буде тотожним між собою, для 
кожного з них важливими будуть свої ціннісні орієнтації, які вони 
вважають важливими саме для себе. 

Поняття політична культура включає в себе багато елементів інших 
видів культури, наприклад, таких, як духовна, управлінська, матеріальна, 
правова, ідеологічна і навіть релігійна. Під впливом всіх вищезазначених 
елементів формуються політичні уявлення, політична свідомість людини, 
які допомагають їй зрозуміти політичне життя, а також брати участь не 
тільки в ролі спостерігача, а й інтегруватись у нього і самому бути 
суб’єктом політичної діяльності.  

Важливе місце в даному процесі посідає ідеологічна і правова 
культури, які можна вважати основою політичної культури. Саме 
ідеологія і нормативні акти формують зміст і об'єм права, вибір етичних 
норм і принципів в політичній теорії і практиці. У зв’язку з цим, вважаємо, 
що політична культура громадян України можна характеризувати як  
посткомуністичну, особливо, у старших поколінь є «зарадянізованою», 
наповнену штампами і стереотипами. Про це, зокрема, свідчить засилля 
російської мови на телебаченні, комплекс меншовартості, ілюзія 
«відсутності вибору», сподівання не на власні сили, а на допомогу ззовні. 
Найяскравіше це проявляється під час виборів, коли люди голосують не 
за політичні програми того, чи іншого кандидата, а за найбільш 
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авторитетного і пропіареного політика, мотивуючи це тим, що у них 
немає вибору, адже інші кандидати «гірші».  

Ще один приклад – вічне сподівання на Європейський Союз і США, 
які своїми діями зможуть побудувати в Україні достойну економіку, 
політичну систему. З огляду на недалеку історію, зокрема, ситуація з 
Кримом і Будапештськими домовленостями, коли США і окремі країни 
ЄС виступали гарантами цілісності і недоторканості кордонів України, а 
при реальній загрозі і фактичній анексії українських територій 
залишились в стороні і обмежились формальними політичними демаршами.  

Основним завданням політичної культури є залучення особи до 
політичного процесу, політичної системи та її діяльності, тобто вона є 
своєрідним містком між політичною системою і особою.  

Таким чином, політична культура –  це динамічна, багатозначна 
функція суспільства, яка накопичує, ретранслює і передає інформацію 
про існуючі уявлення людей про політику, її методи, форми і прояви. 
Окрім того, вона змінюється під впливом зовнішніх процесів, наукових 
відкриттів у політичній сфері і загалом реагує на будь-які політичні зміни 
у суспільстві. Варто зазначити, що так як під впливом політичної 
культури змінюється суспільство, так і зі зміною суспільства змінюється 
політична культура.  

Політична культура має власну структуру, яка є основою її 
функціонування, а також вона має обов’язки які ретранслюються через її 
функції, що покликані виконувати різні завдання спрямовані на 
підвищення політичної свідомості і культури в цілому.  

В сучасних умовах молодь є найбільш вразливою верствою 
українського населення, оскільки найгостріше відчуває на собі соціально-
економічні, суспільно-політичні проблеми. Все це сприяє поширенню 
серед молоді абсентеїських позицій та орієнтацій. Особливо яскраво це 
відображається під час виборів – одним із основних питань молоді є «Що 
я за це отримаю?», «А мені що з цього?» і інші подібні вирази. Тобто 
молодь ставить на перше місце прагнення заробити, отримати якісь 
привілеї, а не віддати голос за своїми переконаннями. Пояснюється це 
тим, що кожне покоління формується на основі попередніх духовно-
моральних основ, що є відбитком соціально-політичних та економічних 
факторів суспільного розвитку, а також особливостями політичної 
культури.  

Серед характерних рис політичної культури в умовах Незалежної 
України варто відзначити: а) заідеологізованість мислення, непримиренність 
будь-яких нетрадиційних поглядів; б) низька компетентність в управлінні 
справами суспільства та держави: в) правовий нігілізм; г) нерозвиненість 
громадянських позицій та недостатньо розвинутий індивідуалізм; 
д) підданські відносини за будь-якого центру реальної влади. 

Проте характер соціально-політичних процесів в Україні дозволяє 
стверджувати, що політична культура українського суспільства набуває 
рис національної та незалежної – за умов незалежного існування 
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відроджуються такі традиційні риси української політичної культури, як 
народовладдя, толерантність, ліберальне ставлення до держави. У 
зв'язку з цим відзначимо, що політичній культурі сучасного українського 
суспільства загалом властива прихильність до західноєвропейських 
політичних цінностей. Водночас, вона на сьогодні ще не є цілісною, адже 
відсутні окремі її компоненти, а частина з існуючих мають 
несформований характер або не відповідає національному характеру та 
традиціям українського народу. Тому сьогодні вкрай важливі практичні дії 
в напрямку заохочення участі молоді у політичному житті суспільства. 

Для того, що б розвивати політичну культуру молоді держава вживає 
різні заходи, приймає закони і затверджує концепції, які мають стати 
основою формування високоінтелектуальної, політично-свідомої і 
активної молоді. Серед таких документів – є «Концепції громадянського 
виховання особистості в умовах розвитку української державності» [2] , 
яка передбачає всебічний розвиток особистості, підвищення її освітнього 
рівня, розвитку її вольових, інтелектуальних і інших здібностей. Вона 
ставить такі завдання, як: виховання у молодого населення високих 
моральних якостей та духовної культури на основі національних та 
християнських цінностей; створення умов для виховання керівника нової 
генерації, інтелектуала; формування національної свідомості та 
відповідальності; виховання політичної, економічної та правової 
культури, поваги до Конституції України, законів України, державної 
символіки та мови; культивування кращих рис української ментальності, 
господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи; 
формування культури міжнаціональних відносин і поваги до Українського 
народу та держави (незалежно від національної приналежності); 
створення умов для розвитку індивідуальних здібностей, талантів 
молоді, для самореалізації в сфері наукової, професійної, естетичної, 
спортивної діяльності [4, c. 4]. Відзначимо, що основними напрямками по 
роботі з молоддю за цією концепцією є формування патріотичного 
ставлення до власної держави в поєднані із підвищенням політичної 
свідомості, освіченості, політичної культури в цілому. 

У процесі формування політичної культури молоді суттєве значення 
мають традиції, що відображають її корінні інтереси. Також важливою є 
ідейно-політична зрілість, яка  на етапі становлення, що має 
суперечливий характер, тобто відмову від ідеологічних і політичних 
стереотипів тоталітарної доби, утвердження нових політико-ціннісних 
орієнтирів, переконань і соціально-політичних почуттів, установок на 
вироблення політичної компетентності, формування культури 
толерантності та коректності, тільки формується. Водночас відбувається 
переосмислення і переоцінка політичних ідеалів, шляхів, участі в 
громадсько-політичному житті та розвитку місцевого самоврядування. До 
того ж, в умовах зовнішньої агресії з боку Російської Федерації, яка 
прагне не допустити нашого остаточного відходу від тоталітарного 
минулого і переходу до нової дійсності, яка передбачає так звані 
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«європейські» цінності. Загалом, українському народу, традиційно 
притаманне прагнення до свободи і незалежності у будь-яких її проявах, 
а особливо в її політичному варіанті.  

На сучасному етапі варто вирізнити такі суб'єкти формування 
політичної культури молоді: а) родина, в якій відбувається засвоєння 
політичних поглядів батьків; б) школа, в якій зважаючи на пасивне 
відтворення навчального матеріалу, молоді люди позбавляються 
активності, творчості, пошуку і, як наслідок, прослідковуються прояви 
песимізму, апатії, роздратування; в) молодіжні громадські та політичні 
організації, але участю в них охоплено надзвичайно малий відсоток 
молодих людей; г) засоби масової інформації. 

Зауважимо, що визначальна роль ЗМІ не означає, що їх потрібно 
взяти під цілковитий контроль держави, але можливим вбачається в 
доступній для молоді формі проводити просвітницьку та ідеологічну 
роботу. Для того, що б привернути увагу до цієї проблеми, варто шукати 
нові, інтерактивні способи подачі інформації, наприклад у вигляді 
політичних ігор, квестів, вікторин. Адже, дуже важко привернути увагу 
людини до якоїсь інформації, використовуючи лише «сухий» фактаж 
інформації і ще важче людям його запам’ятати. Тому впроваджуючи нові 
форми просвітницької діяльності, можна не тільки звернути увагу молоді 
до цієї проблеми, але й дати їй можливість у цікавій формі перевірити 
себе, покращити свої знання у цій галузі.  

Ще одним важливим каналом формування політичної культури – є 
родина. В даному випадку, держава має небагато важелів впливу, що б 
змусити сім’ю вчити політичній культурі дитину. Скоріше, молода людина 
чисто інстинктивно, інтуїтивно і несвідомо вбирає у себе ту інформацію, 
яка культивується в сім’ї, тобто простішими словами, вона просто 
наслідує старших членів сім’ї. Тут потрібно брати до уваги, що населення 
держави є неоднорідним, кожна сім’я є індивідуальна і обсяг тієї 
інформації, яка стосується формування політичної культури в середині 
сім’ї є різним. Для того, що б ефективно підвищувати політичну культуру 
через сім’ю, потрібно працювати не з молоддю, а зі старшим поколінням, 
що є набагато важчим і іноді нереальним. Тому, це й процес займатиме 
дуже багато часу, він не є одномоментним і найкращим рішенням цієї 
проблеми є підвищення рівня політичної культури сучасної молоді, що б 
в перспективі через одне-два покоління родина стала одним із провідних, а 
головне найефективніших суб’єктів політичної свідомості і культури.  

Важливу роль у формуванні політичної культури сучасної молоді 
також відіграє національний менталітет, який визначає особливості 
українського політикуму. Найбільш вираженими ознаками ментальності є 
такі: 1) кордоцентризм (сентименталізм, емпатія, чуттєвість); 
2) індивідуалізм (прагнення до особистої свободи); 3) перевага 
емоційного, чуттєвого над волею та інтелектом. 

Варто зауважити, що вітчизняні політики все частіше розглядають 
проблему формування політичної культури молоді в контексті вирішення 
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питань, пов'язаних із розробкою української національної ідеї, як основи 
функціонування нації. Адже чітке усвідомлення змісту національної ідеї, як 
складного інтелектуально-духовного, соціально-економічного, політичного, 
морально-етичного та соціально-психологічного феномену життя народу 
є одним із необхідних передумов самоусвідомлення суспільством, 
зокрема молоддю, своєї суті. 

Дослідниками розроблені критерії, за допомогою яких можна 
виміряти рівень політичної культури конкретної особи на даному часовому 
відрізку. Це показники, що емпірично перевіряються, тобто вимір відбувається 
за допомогою методів конкретного соціологічного дослідження.  

Перший – це політичне пізнання, оскільки повноцінна участь людини 
в житті суспільства неможлива без прагнення її до інформованості про 
свої політичні права, політичну систему, систему управління. Цей 
показник розпадається на диференційовані показники: а) рівень уваги до 
політичних подій (дослідження показали, що в розвинених країнах рівень 
такої уваги значно вищий); б) володіння інформацією і наявність власної 
думки, наприклад, здатність визначити лідерів політичних партій, знання 
суті їх програм; чим вище рівень політичної культури, тим тісніше зв'язок 
між рівнем інформованості і наявністю власної думки; в) рівень 
компетентності у сфері політики. 

Другий показник – це ставлення до політики і політичної системи. Тут 
важливі наступні моменти: а) оцінка діяльності влади (в розвинених 
країнах частіше більшість населення переконана, що уряд сприяє 
поліпшенню життя, в менш розвинених доля тих, що розділяють цю точку 
зору, значно менша); б) частота обговорення політичних проблем з 
друзями, родичами, знайомими і ін., рівень свободи в обговоренні; в) 
форми політичної комунікації, тобто наскільки люди відчувають свою 
безпеку, відчувають, що вони вільні підтримувати будь-які політичні 
партії і сили, г) рівень національної гордості за політичну систему країни, 
за її успіхи в різних галузях, за положення країни на міжнародній арені, її 
економічну систему, духовні і релігійні цінності, внесок в науку, в 
мистецтво і ін.  

Третій показник – це міра участі в політичному житті суспільства. Під 
цим розуміють: а) рівень політичній активності особи; б) форми участі в 
політичному житті, які здаються людям найбільш адекватними; в) участь 
в державній політиці або в органах місцевої самоврядування 
(дослідження показують, що обирають частіше друге, ніж перше); г) міра 
віри людей в тому, що вони здатні робити вплив на рішення, що 
приймаються елітою, і вибір методів такого впливу: через політичну 
партію, неформальну організацію, юридичні органи, суд, вибори і ін.  

Причини пасивності молоді різноманітні: це і недовіра до владних 
структур вікового статусу («ми не доросли до політики», «низький рівень 
загальної і політичної освіти», «вирішення своїх молодіжних проблем», 
«нам не до політики»), негативний вплив засобів масової інформації. 
Зауважимо, що нинішній рівень політичної культури є досить низьким, що 
негативно позначається і на рівні її політичної активності. Молодь може 
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бути політично пасивною не тому, що вона є політично несвідома, а тому, 
що не підтримує ту чи іншу форму політичної діяльності, політичний курс, 
який не задовольняє її специфічні потреби та інтереси. 

Незважаючи на певні проблеми у формуванні та вияві політичної 
культури молодого покоління, ми можемо стверджувати, що молоде 
українське населення проявляє більше політичного інтересу ніж їх 
попередники. Молодь прагне знати, що відбувається з їхньою країною, а 
також  має прагнення самим впливати на її розвиток. Отже, на цій основі 
можна будувати фундамент нової, політично свідомої і активної генерації.  

Сучасна молодь отримала можливість самостійно оцінювати 
навколишню реальність, обирати спосіб поведінки та загалом життя. В 
політичній сфері українська молодь здатна підтримати інноваційний 
політичний курс, засвоїти демократичні цінності, виступати не лише 
об’єктом, але й активним суб’єктом політичного життя в Україні. Про це 
свідчить історичний досвід – саме з молоддю в різні часи пов’язувалися 
найкращі державотворчі сподівання. 

Водночас, саме молодь є найбільш сприятливим ґрунтом для 
поширення негативних культурних тенденцій, оскільки її політична 
свідомість ще не є сформованою, що спричиняє сприйняття певних 
культурних стереотипів, які здатні навіть загальмувати розвиток 
особистості ще на етапі її формування. При цьому негативні зразки 
політичної культури приживаються набагато швидше саме тому, що є 
певними стандартизованими нормами поведінки, запозиченими ззовні. 
Саме тому їх необхідно враховувати і натомість поширювати зразки 
політичної культури, прийнятні з національної точки зору.  

Формування політичної культури сучасної молоді, набуття нею 
політичних знань і навичок політичної поведінки є важливою умовою 
функціонування політики, насамперед держави, в інтересах суспільства. 
Необхідність засвоєння політологічних знань у сучасних реаліях 
обумовлюється тим, що оволодіння систематизованими науковими 
знаннями про політику закладає основу демократичної політичної 
культури молоді. Такі знання потрібні кожній освіченій людині. Вони 
сприятимуть формуванню здатності самостійно аналізувати політичні 
явища і процеси, визначати своє місце в них.  
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Анотація 
Вивчається суть поняття «миротворчість», законодавча база України та нормативні 

основи участі українських миротворчих контингентів, персоналу у міжнародних миротворчих 
операціях. Проаналізовано хронологію участі українських миротворчих контингентів під 
егідою ООН, НАТО та їх основні завдання, під час виконання миротворчих операцій. 
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Abstract 

The authors studied the essence of the concept of «peacekeeping», legal framework of 
Ukraine and regulatory framework for the participation of Ukrainian peacekeeping contingents and 
personnel in international peacekeeping operations. Chronology of the participation of Ukrainian 
peacekeeping forces under the aegis of the UN, NATO and their main tasks in peacekeeping 
operations were analyzed. 
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Попередження та припинення воєнних конфліктів міжнародними 

зусиллями стали особливо актуальними в умовах зростання 
взаємозалежності держав у сучасному світі. Тому виникає необхідність 
та потреба у розширенні та зміцненні міжнародної миротворчої 
діяльності, об’єднанні зусиль миролюбних країн у попередженні та 
припиненні воєнних конфліктів. Україна розглядає міжнародну миротворчу 
діяльність як засіб створення стабільного зовнішньополітичного 
середовища та зміцнення глобальної та європейської системи безпеки. 

Мета дослідження: на основі аналізу доступних джерел зрозуміти 
суть, специфіку проведення миротворчих операцій, розкрити характерні 
риси, особливості цієї діяльності. Досягнення мети передбачає 
вирішення таких завдань: з’ясувати суть поняття «миротворчість», 
вивчити законодавчу базу України та нормативні основи участі 
українських миротворчих контингентів, персоналу у міжнародних 
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