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Відчуження політичне — віддалення людини від участі в справах д-ви, владних і упр. 

структур, неможливість впливати на процес прийняття значущих для сусп.-ва рішень. В.п. 

виявляється в почутті ізоляції індивіда, у сприйманні індивідом соц. і політ. ін-тів, 

встановлених ними норм як таких, що ворожі інтересам людини. В.п. фіксує наявність 



розриву між сусп.-вом і людиною, виявляється у безсиллі індивіда впливати на розвиток 

політ. подій.  

В.п. може бути наслідком впливу об’єктивних умов політ. життя, політ. системи, політ. 

режиму. Причини В.п. людини передусім пов’язані з діяльністю конкретних політ. лідерів, 

в першу чергу харизматичних, які узурпували владу (авторит. режими). Також ці причини 

пов’язані з інтересами правлячого режиму, еліт, які привласнили собі право говорити від 

імені народу й які жорстко контролюють усі сфери життя людини (тоталітарні режими). 

Саме за тоталіт. і авторит. режимів у найвищому ступені відбувається В.п. особистості. 

Правляча верхівка цих режимів зацікавлена у В.п. індивіда, в безправ’ї особистості, в 

жорсткому придушенні інакомислення. 

В.п. обумовлено  й суб’єктивними причинами: втратою соц. ідеалів, відсутністю 

підтримки з боку влади, зневірою в будь-яких владних структурах, втратою мотивації до 

легітимації діючої влади, психологічною втомою від нескінченного потоку політ. 

демагогії, непродуманих рішень та відвертої цинічної брехні з боку політиків, низьким 

рівнем політ. культури. Крім того, індивід може належати до соц. групи, де політ. апатія 

виступає позитивною моделлю поведінки. 

В.п. сприяє розвитку в людини комплексу політ. неповноцінності, конформізму, соц. 

апатії, абсентеїзму, відносної депривації, екстремістських рухів, політ. маргіналізації, 

відмові від виконання громадського обов’язку як форми протесту проти політики, влади, її 

лідерів, символічність політики. 

Подоланню відчуження влади від сусп.-ва і народу від влади сприяють вдосконалення 

ін.-тів громадянського сусп.-ва, демократизації процесу прийняття важливих політ.  

рішень, розвиток демокр. представництва громадян у реальних органах влади, 

партиципаторної демократії, політ. плюралізму і альтернативізму. 
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