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Анотація 
В статі досліджується «політичні цінності» як категорія і предмет соціально-гуманітарної науки. 

Здійснюється теоретико-концептуальний підхід до аналізу проблеми політичних цінностей у сучасному 

українському суспільстві. 
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Abstract 

The report examines "political value" as a category and subject of social and human sciences. Active 

theoretical and conceptual approach to the analysis of the problem of political values in modern Ukrainian society. 
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В умовах тих змін, що відбуваються в українському суспільстві протягом останніх, майже 

двадцяти п’яти років здобуття незалежності державою Україна, формування і розвиток системи 

нових демократичних політичних цінностей привертає пильну увагу та неабияку зацікавленість не 

тільки політологів, але й представників усіх інших галузей соціально-гуманітарного знання: 

філософів, соціологів, правознавців психологів, істориків, та ін. 

Для молодої держави України, став великим випробовуванням перехід від політичних 

цінностей Радянського союзу до світових демократичних політичних цінностей. Тому визначення для 

українського суспільства сучасних політичних цінностей є нагальною необхідністю в умовах гостро 

поставленої проблеми консолідації народу держави, перед зовнішнім агресором. І на нашу думку, 

саме перед науковцями, ситуація в країні ставить важливе актуальне завдання – формування системи 

близьких за духом часу для широкого кола громадян України, політичних цінностей, усвідомлення та 

дотримання яких, допоможе нашій державі подолати кризовий період та досягнути процвітання.  

Проблема входження України в співдружність високо розвинутих демократичних країн – це 

значною мірою проблема осягнення людьми феномена свободи, причому осягнення на різних рівнях, 

в тому числі і на рівні здійснення державної стратегії реформування суспільства. В цілому всі 

дослідники сходяться на тому, що людство накопичило величезний досвід, пов’язаний з вирішенням 

цих питань у суспільствах з різними формами правління, рівнем масової свідомості та політичної 

культури [1, с. 17].  

Сьогодні в Україні система політичних цінностей виявилась у функціонально-

інструментальній залежності по відношенню до ринкової економіки і тісно взаємопов’язана з 

процесом формування соціально-економічних цінностей. Такі цінності як свобода, справедливість, 

рівність знаходяться у прямій залежності від ринку і приватної власності.  

У нашій країні в останні роки відбувається активний процес інституціоналізації громадської 

думки. Почалась спеціалізована діяльність по вивченню громадської думки, виникли відповідні 

організаційні структури – численні центри її вивчення. Однак аналіз і врахування громадської думки 

не стали обов’язковим моментом прийняття управлінських рішень, в тому числі і на рівні 

суспільства. Ще немає системи відповідних законів, не розроблені і не закріплені у підзаконних актах 

механізми врахування громадської думки управлінськими ланками. Іншими словами, громадська 

думка ще не перетворилася на розвинений соціальний інститут, який здійснює функції соціального 

контролю і управління [2, с. 85–86]. 



На нашу думку необхідно вивчати як конструктивно-творчі, так і деструктивні аспекти 

впливу на політику та функціонування свободи ментально-психологічних особливостей українського 

народу та політичної культури. Це буде створювати найбільш повне уявлення про культурологічний 

вимір суспільного життя і пояснювати причини гальмування, провалу та недосконалості реформ у 

такої молодої, мало розвинутої демократії як демократія України. 

Запобігти ущемленню свободи з боку демократії та породжених нею тенденцій може лише 

щоденне, широке, інституалізоване користування громадянами своїми правами та свободами. 

Проблема формування та розвитку політичних цінностей у сучасному українському 

суспільстві потребує додаткових наукових досліджень та реалізації напрацювань у цьому питанні на 

практиці. 
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