
не може погодитися з тим, що народ є вищим джерелом влади. Християнство 
намагається  довести  демократіям  і  тільки  співвіднести  себе  з  тим,  хто 
виходить за межі повсякденного людського досвіду. Тільки спрямувавши свої 
поривання на щось фундаментальне від того, що перебуває в занапащеному 
світі, політики можуть — ні, не побудувати рай на землі, але, за глибокими 
словами Володимира Соловйова, уникнути на ній пекла.

Рассматривается  вопрос  о  влиянии  религии  на  
социальное,политическое,культурное развитие общества

Ключевые слова: общество, государство, политика, культура 

The article examines the influence of religion on social, political and cultural  
development of society

Key words: society, state, policy, culture
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ВПЛИВ КІНО НА КУЛЬТУРУ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 
СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядається вплив кіно на розвиток політичної сфери 
суспільства

Ключові слова: суспільство, політика, кіно

Театр  –  різновид  мистецтва,  в  основі  якого  покладено  художнє 
відображення  життя,  яке  здійснюється  через  виконання  акторами 
драматичного  дійства.  Театр  –  мистецтво  синтетичне  та  колективне,  це, 
водночас, й творчість, й виробництво.

Мистецтво  сцени  народилося  у  глибокій  давнині.  У  різні  часи 
змінювалися  функції  театру:  від  розваг  до  виховання  та  проповіді.  Великі 
можливості театру по силі впливу на суспільну свідомість людства постійно 
експлуатувалися впродовж історії.

У Античній Греції театр вважався державною справою. За організацію 
вистав  відповідав  архонт  –  вища  посадова  особа  міста.  Саме  він  надавав 
дозвіл на постановку певної пьеси.

У епоху Середньовіччя театр визначали як Theatrum Mundi, що означало 
«світ  у  театрі».  Сценічний  простір  розглядали  як  модель  світу,  де 
розігрується, повторюється таїнство творіння.

В  епоху  Відродження  на  театр  були  покладені  завдання  виправлення 
пороків.  Через засудження низьких зразків натури та помилок, суспільство 
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спонукалося до гідногожиття.
Високо  цінувалося  мистецтво  сцени  в  добу  Просвітництва.  Завдання 

театру – очищення нравів та заохочення добродій. У 19 ст.театр розглядався 
як кафедра, як університет.

Під  час  тиранії  та  цензури  театр  стає  не  тільки  кафедрою,  але  й 
трибуною.  Саме  зі  сцени  звучали  заклики  до  свободи  та  опору.  У  роки 
революції ХХ ст. з´явився лозунг «Мистецтво – зброя» (особливо популярний 
у 20-і рр.). І театр почав виконувати ще одну функцію – пропагандистському.

Кращі театральні  вистави завжди чутко реагували на історичні зміни. 
Театр є дзеркалом, у якому віддзеркалюються соціально-політичні процеси та 
людина. Однак митці театру – творці, і томувони здатні не тільки зрозуміти 
сучаснуситуацію,  але  й  передбачити  майбутнє.  В  історії  людства  не 
одноразово здійснювалися пророцтва, що звучали зі сцени.

З  появою  кіно  театру  провіщали  смерть.  Але  мистецтву,  яке 
відтворюється у просторі й часі на очах у глядачів суджене довге життя.

Поява кінематографу була зумовлена об' єктивними причинами. На межі 
XIX — XX століть світ вступає у період кардинальних соціально-політичних 
змін.  Процес  урбанізації  спричинив  появу  величезної  аудиторії,  яка 
потребувала доступних розваг. Театр і література, живопис і музика вимагали 
від  «споживача»  певної  інтелектуальної  підготовки,  якою  не  володіла 
переважна  більшість  колишніх  селян  — теперішніх  мешканців  міст.  Саме 
тому  кіно  стає  наймасовішим  з  мистецтв.  Масовість  забезпечила  йому 
життєздатність та динамізм розвитку.

Специфіку кіно як мистецтва складає його тісний зв´язок з розвитком 
техніки. З одного боку, її розвиток останньої розширює можливості першого. 
З іншого, кіно стає галуззю промисловості і торгівлі.

Художні  можливості  кіно  важко  переоцінити.  Завдяки  поєднанню 
літератури, зображення й звуку, воно поєднує елементи інших видів мистецтв. 
Кінематографічний твір характеризує наочність, видовищність, доступність. 
За  короткий  строк  кіномистецтво  пройшло  великий  шлях,  збагатив  свої 
виразні можливості.

Кіно володіє виключною силою впливу на широкі верстви населення. У 
витоків йому відводилася суто розважальна функція. Однак, в країнах, де до 
влади  прийшли  тоталітарні  режими,  держава  встановила  монополію  на 
кіновиробництво. Кіно перетворюється на знаряддя пропаганди, виховання, 
освіти.  Не  випадково,  В.І.  Ленін  назвав  кіно  найважливішим  із  мистецтв. 
Водночас, кіно виконує функцію опору системі. Так, поява видатних творів 
польського,  чеського,  угорського  кіномистецтва  приходиться  на  роки 
панування  у  цих  країнах  комуністичної  ідеології.  Знаковою  подією 
перебудови у СРСР став фільм Т. Абуладзе «Покаяння».
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Процес формування суспільства споживання перетворює кінематограф 
Західної Європи і,  перш за все,  США на об'  єкт кіноіндустрії.  Сьогодні,  в 
епоху  глобалізації,  кінематограф  поділяється  на  масовий  та  елітарний,  що 
стикується з процесом поляризації суспільства і світу в цілому.

Отже,  кіно  віддзеркалює  реалії  соціально-політичних  процесів  і 
водночас формує масову свідомість.

В статье  рассматривается  влияние  кино  на  развитие  политической  
сферы общества

Ключевые слова: общество, политика, кино.

The article examines the influence of cinema on the development the political 
sphere of society

Key words: cinema, society, policy
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МІСЦЕ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ

У статті аналізуються політичні  та культурні  аспекти соціального  
конфлікту

Ключові слова: держава ,політика ,соціальний конфлікт

Доля будь-якого суспільства значною мірою залежить від того, яких саме 
соціально-політичних  цінностей,  норм  і  правил  життєдіяльності 
дотримуються його члени. Люди не народжуються з готовою сумою знань про 
соціальні  закони розвитку  і  політичної  участі  — це  знання  здобувається  і 
перевіряється ними протягом усього життя. Процес прилучення індивідів до 
існуючих соціальних норм і культурних цінностей називається соціалізацією. 
З  огляду  на  важливість  цього  процесу  соціалізацію  можна  визначити  як 
процес цивілізації суспільства.

Поняття соціалізації  було введено в науковий обіг  наприкінці  XIX ст. 
американським  соціологом  Ф.  Гіддінгсом  і  французьким  соціопсихологом 
Г. Тардом.  Вони  розуміли  під  ним  «процес  розвитку  соціальної  природи 
людини і формування особистості під впливом соціального середовища». На 
межі 50 — 60-х рр. XX ст. за аналогією з цим поняттям було сформульовано і 
поняття «політичної соціалізації», під яким розуміється процес сприйняття і 
засвоєння  індивідами  відповідних  політичних  цінностей,  норм  і  правил 
поведінки  в  даному  суспільстві  й  активному  відтворенні  ними політичних 
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