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неможливість пояснити – основний культурний конфлікт сучасної перехідної 

епохи»  [2, с. 88]. 

Український політолог М.М. Кузьмін зазначає: «Культурі традиційного 

суспільства притаманна незалежність життєвого світу політичної влади і 

життєвого світу решти суспільства. В епоху модерна влада стає, з одного боку, 

активним актором соціальних процесів, з іншого – сприймається суспільством 

як сторона взаємовідносин, що має чітко визначені обов’язки. У постмодерні 

відносини влади і суспільства приймають реактивний характер: втрачається 

чітко структурований порядок, політичні дії стають реакцією на ситуацію» [2, 

с. 85]. 

Загалом держава постіндустріального суспільства (постіндустріальна 

держава чи держава епохи постмодерну) розвивається у двох напрямках – 

внутрішньому та зовнішньому. Внутрішні функції постіндустріальної держави 

насамперед спрямовані на розвиток інформаційного суспільства – суспільства 

інформаційних технологій, а зовнішні – на рух до глобалізму – загально 

планетарної цивілізації. Отже, постіндустріальне суспільство має щонайменше 

два виміри – інформаційне суспільство (всередині країни) та глобалізм (на 

міжнародній арені). 
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ІДЕОЛОГІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СТАБІЛІЗУЮЧИЙ ЧИННИК 
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Актуальність проблематики статті зумовлена специфікою розвитку 

сучасного українського соціуму, що характеризується соціальною аномією, 
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відсутністю цілісної суспільно-політичного культури, розпадом соціальних 

зв'язків і дисбалансом кількісно-якісних змін. За таких умов особистість 

втрачає стабільні соціальні пріоритети і знаходиться в перманентному стані 

пошуку та вибору ціннісних орієнтирів. 

Одним із засобів нівелювання ціннісної амбівалентності та дезорганізації 

сучасного соціуму є ідеологія, яка, з одного боку,пояснює, легітимізує та 

виправдовує суспільні реалії через співвіднесення їх з цінностями вищого 

порядку, надаючи тим самим зміст суспільним трансформаціям, а з іншого – 

сприяє ідентифікації, орієнтації та адаптації індивідів до існуючого 

соціополітичного порядку. Отже, соціальний порядок може бути забезпечений 

узгодженням та кореляцією ціннісної системи суспільства з інтеріоризованою 

ціннісною структурою індивіда, що, у свою чергу,реалізується через механізми 

ідеологічної соціалізації.  

У сучасній соціогуманітарній літературі існують різні визначення 

соціалізації: від розуміння соціалізації як суб'єкт-об'єктного, одностороннього 

процесу включення індивіда в суспільні відносини, за допомогою якого 

суспільство здійснює контроль над індивідами та забезпечує соціальну 

стабільність за рахунок підтримання однорідності та ціннісної уніфікації 

суспільства(О. Конт, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон та ін.), до 

інтерпретації соціалізації як суб'єкт-суб'єктного процесу, актуалізації активної 

ролі індивіда в процесі освоєння та конструювання соціальної реальності (Л. 

Уорд, Ф. Гіддінгс, З. Фрейд, Р. Тард, У. Джеймс, Ч. Г. Кулі, П. Бергер, Т. 

Лукман таін.). 

При дослідженні сутності та специфіки ідеологічної соціалізації доцільним 

буде застосування суб'єкт-суб'єктного підходу, у рамках якого соціалізація 

трактується як двосторонній, взаємообумовлений та взаємопов’язаний процес 

взаємодії індивіда і соціального середовища, що передбачає як включення 

індивіда в систему існуючих суспільних відносин і структур, так і самостійне 

відтворення та конструювання цих відносин. Адже, за допомогою механізму 

соціалізації відбуваються одночасно як процеси інтеріоризації індивідом 
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суспільних вимог і правил у формі норм, ролей, цінностей, потреб тощо, такі 

екстеріоризація акумульованого досвіду особистості у певні моделі соціальної 

взаємодії та поведінкові стратегії. 

Відповідно, ідеологічна соціалізація постає як дуалістичний процес 

взаємодії індивіда з ідеологічною сферою суспільства, в результаті якого 

відбувається, з одного боку, засвоєння норм, цінностей, орієнтирів, 

змістоутворюючих установок та інших артикульованих складових ціннісно-

нормативного підґрунтя ідеологічної системи, а з іншого, - формування 

індивідом власної нормативно-ціннісної ієрархії та її реалізація у суспільному 

житті. При цьому, процес ідеологічної соціалізації та його результати значною 

мірою детерміновані суб'єктивними установками індивіда, його вибірковим 

ставленням до різних ідеологічних конструктів, їх індивідуальною 

інтерпретацією, а також впливом інституалізованих і стихійних механізмів 

соціалізації. 

Таким чином, взаємодія особистості з суспільством у ході ідеологічної 

соціалізації носить подвійний характер. По-перше, забезпечується 

конструювання та відтворення власне ідеологічної сфери, а по-друге, 

формується особистість індивіда, складаються її ідеологічні цінності та 

установки, з'являється смислова матриця, за допомогою якої відбувається 

пояснення та легітимація суспільних процесів і явищ, забезпечується 

формування та інспірування у суспільну свідомість консолідуючого і 

мобілізуючого «суспільного ідеалу», що є необхідною умовою стабільного 

розвитку суспільства у цілому. 
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