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Вплив геополітичного простору на 
політичну свідомість  
української молоді 

У статті визначається важлива роль геополітичного розташування України та її вплив на 
менталітет української нації, зокрема молодого покоління, що, в свою чергу, надає перевагу 
Україні реалізувати  шанс самостійного успішного розвитку  і сприяти розвитку геополітичної 
рівноваги в Європі.  

 
In clause (article) the important role of geopolitical arrangement of Ukraine and its(her) influence 

on mentality of the nation, namely young generation that prefers Ukraine is defined(determined) to real-
ize chance of independent successful development and promotes development of geopolitic balance in 
Europe.   

У країна, здобувши незалежність, 
вступила в новий етап свого 
розвитку – сучасний, коли 
повільно відбувається 

прискорення, а суспільство вписується в нові 
реалії політичного часу. На прискорення 
розвитку України значним чином впливає 
геополітична “межовість” між сходом 
(лінійністю) і заходом ( циклічністю). 

З точки зору цивілізаційного аналізу 
політичні культури різних країн і народів 
відрізняються своєю часовою ритмічністю: є 
динамічні культури, які нестримно спрямовані 
у завтрашній день, але є і інші – де 
уповільнений ритм часу породжує сум за 
минулим. Тому в діалозі цивілізацій немає для 
всіх єдиного простору – часу, і це породжує 
один із драматичних парадоксів класичної 
хронополітики: чим більш повільну часову 
ритмічність має цивілізація, тим вища 
вірогідність того, що її традиційний політичний 
простір стане скорочуватись під впливом 
вторгнення більш динамічних культур. І 

вирішальне значення в подальшій незалежній 
долі нації матиме здатність молодого покоління 
засвоїти і зберегти духовні основи, формувати 
соціальну перспективу на конкретній 
національній основі та усвідомити своє місце в 
геополітичному просторі.  

Те, що в майбутньому українська молодь 
здатна реалізувати шанс самостійного 
успішного розвитку держави, спробуємо 
довести. Для того проаналізуємо як позитивні, 
так і негативні фактори, які на це впливають.  

Успіх демократичних перетворень в 
українському суспільстві залежить від 
запровадження системи ціннісних мотивів 
політичної соціалізації громадян, формування 
гео-політичної свідомості. Створення такої 
системи вимагає наукового вивчення як 
соціальних умов життя молоді, так і рівня її 
свідомості, духовних орієнтирів, менталітету. 

Свідомість завжди зорієнтована на певну 
систему цінностей. Історичне майбутнє України 
значною мірою визначатиметься тим, який 
елемент переважатиме в цій системі: 
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міфологічний чи науковий, тоталітарний чи 
гуманістичний. В умовах трансформаційного 
періоду дослідження соціально-політичних 
орієнтацій української молоді, вивчення 
динаміки і структури політичної свідомості та 
проблеми її формування в процесі 
державотворення мають практичне 
прогнозуюче значення. Особливо із 
врахуванням наслідків виборчих технологій 
2004 і 2006 років з використанням регіоналізму, 
розбурхуванням ворожнечі між мешканцями 
східних і західних областей. А результати 
парламентських виборів 2006 року остаточно 
вимагають геополітичних підходів як 
інструменту пошуку забезпечення 
національних інтересів. 

Звернення до молоді як до суб’єкта 
дослідження обумовлено тим, що молодь – це 
та частина суспільства, якій саме життя 
визначає провідну роль у подоланні кризи, 
здійсненні закладених у Конституції України 
програмних цілей, формуванні правового 
громадянського суспільства. Молодь як один з 
найбільш динамічних і чутливих індикаторів 
суспільної свідомості значною мірою відбиває у 
своїх поглядах всі протиріччя та конфлікти 
перехідного стану українського суспільства.  

Для вивчення особливостей умов 
формування соціально-політичних орієнтацій 
української молоді в період транформації 
суспільства доцільно буде враховувати зміни як 
глобального характеру, які відбулися в світі в 
останні роки й істотно вплинули на стан та 
соціальне самопочуття молоді, так і 
особливості політичних змін в сучасній 
Україні. 

В першу чергу, це процес переходу від 
індустріально-технологічних суспільств до 
інформаційних. Склалися абсолютно інші 
соціально-економічні умови соціалізації та 
інтеграції молоді у всіх сферах життя і 
діяльності. 

По-друге, відбулися суттєві зміни у 
відносинах між різними країнами, особливо 
європейськими. Iдеологічне протистояння, 
образ ворога, “залізна завіса” – все це відійшло 
в минуле. Йде інтенсивний процес міжнародної 
інтеграції, в результаті якого молодь набуває 
більш широкої можливості для плідного 
опанування досягненнями людської культури, 
тим гуманістичним нащадком людства, без якого 
немислиме становлення соціально активної 
особи. 

По-третє, людство, а значить і молодь, нині, 
як ніколи раніше, знаходиться під загрозою як 
регіональних, так і глобальних (екологічних, 
енергетичних, сировинних, продовольчих, 
демографічних, міжнародної безпеки) криз і 
катастроф, тобто під загрозою біологічного 
знищення. Саме ці глобальні зміни в світі 
змушують зараз радикально переглядати 

підходи і судження відносно молодого 
покоління в цілому. 

Сьогоднішнє покоління молодих людей живе 
в надто складному, суперечливому світі.  

Серед багатьох проблем виділяється 
головна: людська безпека сьогодні залежить не 
тільки від того, чи зможе держава протистояти 
відповідній загрозі ззовні, а від того, чи впорається 
вона зі своїми внутрішніми проблемами. 

Не можна змінити на краще світ, не 
змінивши саму людину як найкраще і 
найскладніше його творіння. 

Оптимізація політичної стратегії розбудови 
держави потребує наукового осмислення 
сучасних трансформаційних процесів у всьому 
їх розмаїтті. Зростаюча взаємозалежність світу 
робить глобальні проблеми актуальними для 
кожного окремого регіону, кожної держави і 
кожної людини. 

Досвід ринкових відносин показав, що вони 
значно краще стимулюють молодь до 
ініціативи, творчості, діяльності. Цілком 
доведено, що праця в умовах становлення 
ринкових відносин також стає ефективнішою, 
резуль-тативнішою. Це забезпечує зростання 
матеріальних цінностей суспільства, окремої 
людини, що закономірно обумовлює приріст і 
їхніх духовних можливостей, спрямоване 
формування політичної самосвідомості 
молодого покоління. 

Духовна сфера суспільного життя 
безпосередньо впливає на духовні орієнтації 
молоді. Формуючись під впливом соціально-
економічних і політичних відносин, духовна 
сфера відтворює їх, а також залишаючись 
незалежною від них, на основі практики, 
теоретичного доказу чи творчої фантазії митця, 
створює нові образи, ідеї, цінності, націлені в 
майбутнє, а тому це приваблює молодь, яка 
найбільш сприятлива до нового. Процес 
становлення українського суспільства на нових, 
цивілізованих засадах дає можливість прискорити 
процес формування і нових духовних засад 
орієнтації молоді, які дійсно за своєю суттю і 
напрямком збігалися б із гуманним призначенням 
самої людини. 

У реальному житті, на жаль, відбувається 
процес “згортання” цілеспрямованого 
виховання, соціалізації молоді. Всезагальна 
комерціалізація, дорожнеча робить змістовне 
дозвілля недоступним для переважної 
більшості молоді. Молоді люди часто 
потрапляють під вплив примарних цінностей і 
розуміють життєдіяльність як необхідність 
“зробити гроші”, не замислюючись над 
моральним змістом діяльності. 

На думку автора, зростаюча бездуховність, 
самозадоволення, агресивна байдужість, 
зневажливе ставлення до знань, науки, 
інтелекту, до людей розумової праці може 
обернутися національною трагедією, і тому все 
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зазначене слід розцінювати як моральну і 
духовну кризу. Налагодження нової економіки, 
виховання і формування нової людини є не що 
інше, як паралельні і взаємозалежні процеси. 

Введення ринкових відносин впливає на 
суспільство, зокрема на молодь, у двох 
напрямках; по-перше, створюватимуться умови 
щодо більш повного задоволення їх 
матеріальних потреб, з другого боку, на основі 
покращення матеріальних потреб (умов) 
виникне більше можливостей і для духовного 
розвитку молоді, підвищення політичної 
зрілості молоді. Це спонукає молоду людину до 
піднесення її культурного та політичного рівня 
підготовки, чесно ставитися до праці, цінувати 
істинно наукові прогнози суспільного розвитку. 

Як показує аналіз основних документів, 
прийнятих за останні роки з проблем 
молодіжної політики, – відповідна перспектива 
для створення соціально-економічних умов 
духовного розвитку молоді є. Так у Законі 
України “Про сприяння соціальному 
становленю та розвитку молоді в Україні” 
записано, що держава гарантує працездатній 
молоді рівні з іншими громадянами права на 
працю, надання працездатній молоді першого 
робочого місця на термін не менше двох років 
після закінчення чи припинення навчання або 
після військової служби. Приймаючи такі 
декрети в підтримку молоді, держава хоч і 
втрачає дещо в матеріальному плані, але в 
майбутньому це окупиться духовними 
здобутками молоді, а згодом – її значним 
внеском у розбудову суспільства в усіх 
напрямках і сферах. 

Участь молоді у виборчих процесах 2004 та 
2006 років продемонструвала різке підвищення 
рівня її політичної активності. Постає важливе 
завдання виховання відповідальності молодих 
людей за майбутнє держави і за власне 
майбутнє кожного зокрема. 

Щоб сприяти успішному виходу українського 
суспільства з кризи і спрямувати зусилля молоді 
на процес державотворення, слід формувати серед 
молоді справжні цінності, спроможні 
стверджувати гуманізм як політичне явище.  

В умовах державного відродження України 
перед політологами ставиться завдання – 
відтворити розвиток української політичної 
думки як діалектичний процес з властивими 
йому протиріччями, досягненнями і втратами. 
Це завдання необхідно розв’язувати в контексті 
східнослов’янських культур, характерними 
ознаками яких було злиття з національною 
культурною традицією, зосереджуючи увагу 
при цьому на проблемі людини, соціумі. 

Нового осмислення повинні набути характерні 
для ренесансного гуманізму світоглядні засади і 
погляди на людину і її призначення в світі, в 
центрі яких був інтерес до земних цінностей, 
творче начало в людині і засоби досягнення нею 

індивідуальної слави, яка особистість робить 
безсмертною. Важливо вивчати розвиток 
ренесансно-гуманістичних ідей національно-
визвольної боротьби українського народу за 
соціальне, національне і духовне визволення.  

В нових умовах незалежності України постає 
низка проблем, пов’язаних з особливостями     
розвитку політичної думки в країні. В минулому 
панівна ідеологія, політична і наукова практика 
виключали з поля зору ряд факторів і проблем, 
зокрема мови, наукової спадщини, проблеми 
національної незалежності, державної самостій-
ності та ін.  

Розвиток національного менталітету в 
різних регіонах розшматованої країни мав свої 
особливості. Перш за все він виявлявся в 
ставленні до тієї політичної системи, яка 
володіла певною частиною території України. 

З ХIХ століття в розвитку української 
політичної думки можна відзначити два 
головних осередки – Східну Україну, центром 
якої був Київ, та Західну, де найвпливовішим 
осередком національного руху були Галичина з 
центром у Львові та Буковина. Економічна і 
політична залежність розділеної України 
негативно відбилася на розвитку національної 
культури, просвіти, економіки, матеріальному 
добробуті народу. Таке становище України 
зумовлювало стан громадсько-політичної 
думки на соціально-психологічних настроях 
сус-пільства. Домінуючою й інтегруючою серед 
них була ідея національної єдності та державної 
незалежності. 

Своєрідність політичної думки в Україні 
полягає в притаманному їй гуманізмі, визнанні 
величі наділеної розумом людини, досить 
розвиненій національній самосвідомості. 
Важливим здобутком політичної думки було 
визнання ролі національної культури у 
відродженні державності. Оскільки культура в 
процесі історичного розвитку виявилася більш 
життєстійкою після нападу ворожих сил і 
руйнації, її збереження стає основою для 
наступного відродження державності. 

М.Грушевський вважав першим державним 
об’єднанням українців-русів у розвитку історії 
української культури Антське царство, яке 
утворилося в ІІ столітті нової ери. Державно-
політичне і правове життя в Антському царстві 
будувалося на засадах глибокого демократизму. 
Всі важливі загальні питання вирішувались на 
народних зборах – віче. Культура того часу 
сформувала надто важливі чинники української 
матеріальної і духовної культури, які 
відчувалися впродовж віків існування україн-
ського народу та подальшого відродження 
державності і мають культурне значення і для 
сучасності.  

Політична культура народу розпочинається з 
моменту усвідомлення ним необхідності 
державної форми організації свого життя і 
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побудови держави. З часів Київської Русі у 
свідомості народу присутня взаємна довіра між 
владою і громадою. Наявність традиції 
політичногo самоуправління дістає свого 
розвитку і збагачення в період боротьби 
українського народу за своє національне 
визволення і побудови власної державності у 
XVI-XVII століттях (Запорізька Січ і гетьманська 
Українська держава). Запорізька Січ стала 
першою в Середньовічній Європі козацькою 
республікою, а конституція Пилипа Орлика – 
класичний (і також перший) зразок конституції 
парламентської республіки Новітньої історії.  

Національне відродження періоду козацтва 
відродило до життя багато визначних явищ 
матеріальної і духовної культури. На протязі 
XVI-XVIIІ століть український народ створює 
безмежно різнобарвну і високогуманну куль-
турно-естетичну систему – барокко. Барокко 
синтезує великі традиції, поєднує розкутість з 
монументальністю стилю і в такий спосіб 
відбиває розмаїття життєдіяльності духовних 
потреб людини, героїчну велич народу, 
сповненого відчуття власної історичної 
самоцінності. 

Одна з рис українського національного 
характеру – “геліністична” світоглядна 
орієнтація, що, зокрема, втілюється в художньо
-естетичному стилі барокко. Бароккова 
концепція української людини широко 
висвітлена в творах Г.Сковороди, І.Франка та 
інших видатних представників української 
духовної культури. В цій концепції людина 
постає як невід’ємна частина Всесвіту. 

Ідеї, проголошені Г.Сковородою, не 
втрачають своєї актуальності і привабливості. Для 
суспільства – це ідея викорінення соціального зла, 
несправедливості, це – відкриття і стимуляція 
кращих сил людини, спроможних протистояти 
злу. Г.Сковорода, можливо, був одним із перших 
мислителів у Європі, хто усвідомив суперечність 
між науково-технічним і моральним прогресом. 
Його вчення, щира “філософія серця”, ідеї 
гуманізму наводять на роздуми й сьогодні, бо 
проблеми людини та її щастя – завжди центральні 
в суспільстві, на якому б етапі свого розвитку не 
перебувала людина. Екзистенційну за своєю 
суттю “філософію серця” Г.Сковороди гідно 
продовжили своєю творчістю Т.Шевченко, 
М.Косто-маров та ін.  

Ще в першій половині XVII століття 
приходить прагнення широких кіл українського 
суспільства до гуманістичних цінностей, 
виявляється глибокий інтерес до людини: 
відкриваються школи, видаються дешеві і 
доступні книжки, підручники, поезія людини 
праці, її земні турботи, духовні страждання, 
любов до природи; мистецтво й архітектура 
прославляють розум, любов, талант. 
Фундаментально переглядаються норми, які 
регулюють поведінку людей. 

В той час Києво-Могилянська академія 
виконувала роль освітнього і культурного центру 
як в Україні, так і в Східній Європі. На академію 
величезний вплив мав загальноєвропейський 
історичний процес, який проявився у формуванні 
ранньої просвітницької думки, організаційному 
становленні української вищої школи, що давала 
закінчену гуманітарну освіту. 

Самостійною галуззю філософських знань 
стає етика, в якій дістає відображення криза 
феодального суспільства і формування нових 
відносин. Гуманістичні ідеали розкріпачення 
людини, ствердження її гідності, її сили, 
активність, самостійність стають центральними 
проблемами в курсах етики викладачів академії. 
Вони виходять з того, що людину звеличує 
розум, діяльність, правдивість. 

Зберігаючи видимість вірності християнській 
доктрині, нове естетичне вчення професорів 
академії засуджує аскетизм, пасивність, рабську 
покірність долі. В ньому ясно звучить нове 
розуміння свободи, волі, ролі розуму, гармонійної 
єдності духовного і тілесного.  

В етиці громадянського гуманізму 
центральною була ідея загального добробуту, яка 
стала критерієм усіх моральних оцінок. Згідно з 
програмою етики особа мала самостверджуватись 
через її діяльність, активне ставлення до світу. Цю 
ідею яскраво відбито в творах І.Гізеля “Мир з 
богом чоловіку”. Сенс життя він вбачає не у 
відході від світу заради спостереження й 
осмислення божої благодаті, а в боротьбі з 
різноманітними спокусами, зловживаннями. 

“Спільне добро” – одна з головних категорій 
етики громадянського гуманізму. “Спільне 
добро” розглядається в етичних поняттях того 
часу як принцип, якому повинні підкорятися всі 
правителі. Причиною соціального зла, 
моральних спокус вважаються лицемірство, 
лінощі церковнослужителів, які зловживають 
своїм статусом, надмірно наживаються, не 
поступаючись у достатку державним 
правителям. Загострення уваги на людині як 
суб’єкті морального життя призводить до появи 
великої кількості перекладної морально-етичної 
літератури, з якої видно, що викладачі етики 
уже мали чітку уяву про категорії добра і зла, 
про їх зв’язок з людиною, її розумом і 
діяльністю.  

В етичних курсах викладачів Києво-
Могилянської академії відчувається глибокий 
інтерес до внутрішнього світу людини у її 
багатобарвності, співчутті людським 
пристрастям, розумній величі людського 
розуму, духу. Впевненість у тому, що 
отримання і поширення знань, добре виховання 
можуть зробити людину гідною поваги і честі, 
підкреслює загальний раціоналістичний настрій 
нового суспільного ладу, який народжувався і 
стверджувався. 

З позицій гуманізму вчені академії 
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виступають проти всілякого насилля над 
людиною, звинувачуючи правлячу верхівку в 
порушенні прав підлеглих. Це свідчить про те, 
що київські викладачі були добре обізнані з 
суспільним життям того часу і бачили в моралі 
силу, котра має стати важливим проводом 
удосконалення земного життя.  

Мораль може сприяти гармонії людини і 
суспільства, апелюючи до її розуму, свідомості, 
мудрості. Людина стане морально досконалою і 
щасливою в цьому світі не з точки зору 
християнської любові до ближнього, а як 
гуманіст, який стає господарем своєї долі і волі. 
В етичних курсах викладачів академії 
спостерігається бажання не просто коментувати 
моральні норми, а зробити мораль дійсною 
силою удосконалення суспільства. 

Важливий етап у розвитку демократичного 
гуманізму в Україні пов’язаний з діяльністю 
Кирило-Мефодіївського товариства. Найвидат-
нішими членами товариства були Тарас 
Шевченко, Микола Гулак, Олександр 
Навроцький, Панас Маркович, Пантелеймон 
Куліш. Обізнаність з народним життям 
поєднувалася у кирило-мефодіївців з глибоким 
знанням української історії, минулого України 
як підстави її майбутнього. Кирило-мефодіївці 
закликали всіх слов’ян об’єднатися, але так, 
щоб кожен народ утворив свою суверенну 
республіку, незалежну від інших, побудовану 
на демократичних засадах. 

Державницька ідеологія, яка зародилася в 
часи першої світової війни і революційних 
подій в Україні в 1917-1920 роки, дістала 
відображення в політичній науці. В цей період 
створюється конституція та інші законодавчі 
акти, в яких відображається демократичний 
політичний тип мислення. 

В умовах радянської України закріплюються 
політико-ідеологічні доктрини тоталітарної 
системи, які згубно вплинули на розвиток 
політичної думки, на історію і політологію. У той 
же час розвиток політичної думки продовжувала 
українська гуманітарна інтелігенція в еміграції. 

Дістали розвитку основні напрями 
політичної думки, що відповідали політичним 
ідеологіям, для яких вони стали ідейно-
теоретичною основою: лібералізм, 
консерватизм, націоналізм, націонал-комунізм.  

Специфіка розвитку в Україні політичної 
думки в тому, що вона розвивалася спонтанно, з 
внутрішніх потреб нації, котра не мала своєї 
офіційної школи освіти, не фінансувалася і не 
підтримувалася панівними державними 
інститутами. Але кращі представники української 
національної інтелігенції, тобто національна еліта, 
яка зберігала вірність своєму народу, ставили й 
вирішували гострі проблеми українського 
суспільства, відповідних кадрів, хоча не мали для 
цього ні кафедр, ні періодичних спеціалізованих 
видань, ні відповідних кадрів. 

При дослідженні проблеми формування 
політичної свідомості молоді спробуємо 
виявити позитивні і негативні фактори, які 
впливають на гуманізацію політичної 
свідомості молоді, розподіляючи їх за 
характерними особливостями: віковими, 
ментальними, політичними, геополітичними й 
економічними.  

Позитивними факторами, що сприяють 
гуманістичній спрямованості політичної 
свідомості молоді, є: 
• вікові характерні особливості: своєрідна 

форма продуктивного мислення, 
оригінальність та кумулятивність молодіжної 
психіки, здорова критичність, відвертість, 
пошук політичного і естетичного спілкування, 
активне спрямування до незалежності і 
самоствердження; 

• ментальність українського етносу: воле-
любність; прагнення до свободи; перевага 
соціально-моральної проблематики – рівність, 
справедливість, гідність і громадянство, які 
мають національно-державне та національно-
соціальне забарвлення; індиві-дуалізм – 
“здоровий егоїзм”, що виявляється в особистій 
незалежності, впевненості, потребі опиратися 
на власні сили; емоційні чинники, що 
підвищують роль мистецтва, літератури у 
формуванні національної самосвідомості і 
патріотизму молоді; спрямованість на 
моральні цінності сім’ї, родинних зв’язків; 
відсутність агресивності, зверхнього ставлення 
до інших та нехтування чужою культурою; 
відсутність у народі звичаїв насаджувати свою 
думку, ідею, спосіб мислення і життя, 
панування і приниження інших; 

• геополітичні особливості: географічний 
центр Європи, континентальна та циві-
лізаційна межовість, що сформували 
життєстійкість українського етносу; 

• політичні особливості: прийняття нової 
Конституції України, заснованої на 
універсальних загальнолюдських принципах 
гуманізму, справедливості, гідності особи, 
поєднанні різноманітних форм власності, 
захисту прав людини; реалізація консти-
туційних принципів, що є першочерговим 
завданням суспільства і держави. 
Негативними факторами, що блокують 

процеси гуманізації політичної свідомості молоді, 
є: 
• вікові характерні особливості: емоційна 

пересиченість, переоцінка особистих 
можливостей і реальних досягнень; 
максималізм, негативізм, обмеженість 
оцінок, самоствердження, потреба в 
добровільному, часто некритичному, 
підкоренні авторитетам; 

• ментальність українського етносу: негативне 
ставлення до влади як до певної форми 
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наруги і насильства через гнобительський 
імперський вплив чужої влади; відсутність 
традицій власної самостійної державності як 
регламентованої форми організації сус-
пільства; внутрішня суперечливість; не-
обачність, схильність до крайнощів, 
безпечність; політичний конформізм, слаб-
кість політичної волі; упереджне ставлення 
до своїх керманичів; 

• геополітичні особливості: економічне 
роздоріжжя і “межове” розташування, що 

сформувало європейський індивідуалізм; 
• економічні особливості: несприятливі 

соціально-економічні умови, які породили 
невпевненість, розгубленість, страх перед 
майбутнім значної частини громадян. 
Для ментальності українського народу 

трохи більше, ніж для інших європейських 
народів, характерна направленість на моральні 
цінності сім’ї, родинних зв’язків. Сім’я, родина 
протягом тривалого періоду була для нашого 


