
духовні. економічні, політичні, моральні, правові, котрі піддаються логічному 
аналізу, раціональному осмисленню, їхньому вираженню в логіко-понятійній 
формі.  Але  також  присутні  і  такі  зв'язки  і  відносини,  які  у  раціональних 
формах важко збагнути.

Пізнання соціальних конфліктів вимагає особливих, нових понятійних 
засобів. Найбільш прийнятним для дослідження конфліктів є екзістенціально-
комунікативний  підхід,  що  на  відміну  від  раціоналістичних  методів, 
орієнтованих на пошук сутності і змісту пізнаваних феноменів, спрямований 
на  впровадження,  внесення  змісту  в  конфліктну  ситуацію,  прояснення  для 
учасників  конфлікту  їхнього  дійсного  положення  в  конфліктному 
соціокультурному просторі. У розпаленому конфлікті зміст вже відсутній, це 
ситуація  безглузда  і  зупинити  конфліктне  зіткнення  можна  тільки  шляхом 
придбання  суб'єктами змісту,  які  беруть  участь  у  ньому,  що розуміється  в 
даному випадку як думка, сполучення думок. Це доцільно в силу того, що між 
людьми завжди більше загального, ніж того, що їх роз'єднує.

Останнім  часом  спостерігається  тенденція  щодо  зростання  кількості 
конфліктів  глобального  рівня,  в  основі  яких  лежать  особливі  причини. 
Глобальні конфлікти сьогодні — це не тільки протистояння, що приводить до 
«традиційної»  міжнародної  суперечці,  а  часом і  війні.  Виникають  і  зовсім 
нові  джерела  конфліктів.  Найважливішими  з  них  є  погіршення  стану 
природного  середовища  у  світових  масштабах,  діяльність 
мультинаціональних підприємств,  протиріччя  між розвинутим і  світом,  що 
розвивається, і т. ін.

Анализируются  политические  и  культурные  аспекты  социального  
конфликта.
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людини з  інститутами влади,  що породжують його  раціональне  і  поважне 
відношення  до  правопорядку,  держави,  своїх  цивільних  обов'язках; 
гегемоністський тип характеризується негативним відношенням людини до 
будь-якої соціальної і політичної систем, крім «своєї»; плюралістичний тип — 
визнання людиною рівноправності з іншими громадянами, їхніх прав і свобод 
і  характеризуючий  його  здатність  змінювати  свої  політичні  пристрасті, 
переходити до інших ціннісних орієнтирів; конфліктний тип, що формується 
на основі міжгрупової боротьби і  протистояння взаємозалежних інтересів і 
тому вбачає мету власної політизації в збереженні лояльності до своєї групи і 
її підтримки.

Результатом політичної соціалізації є визначена структура особистості, 
політичні  цінності  якої  є  стійкими  елементами,  що  трансформуються  в 
переконання  й  настанови.  У  людині  споконвічно  не  закладені  ні 
консервативні, ні демократичні, ні ліберальні, ні анархістські погляди. Вони 
формуються  протягом  тривалого  процесу  під  впливом  розглянутих  вище 
факторів.  При  цьому  визначальну  роль  грає  безпосередній  життєвий  і 
політичний  досвід  громадянина,  що  дозволяє  йому  зіставити  пропоновані 
різними  посередниками  й  агентами  політичні  теорії  і  концепції  з 
відповідними життєвими реаліями.

Справжнім  суб'єктом  політичних  відносин  особистість  може  стати 
тільки  в  демократичному  суспільстві,  де  людині  надані  широкі  політичні 
права,  свободи  і  можливості  для  задоволення  своїх  політичних  потреб. 
Політична демократія — це найважливіша політико- юридична передумова 
суб'єктності  особистості,  що  створює  формальні  умови  для  розкриття 
політичних  потенцій  кожного  громадянина.  При  цьому  важливе  значення 
мають знання людей про політику, їхній політичний досвід, орієнтації, уміння 
організуватися.

У цілому, перетворенню індивіда у свідомий і активний суб'єкт політики 
сприяє  така  система  політичної  соціалізації,  що  не  тільки  надає  йому 
мотивації до активності і створює можливості участі в політичному житті, але 
й одночасно з  цим забезпечує індивіда необхідними знаннями і  навичками 
практичної діяльності, формуючи в нього здатності до розуміння політичної 
дійсності  і  самовизначення  в  ній  на  основі  адекватного  відношення  до 
політичних реалій.

В статье рассматривается типы и модели политической социализации.
 Ключевые слова: государство, политика, политическая социализация
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