
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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знань і досвіду, здійснюваних у спілкуванні і діяльності.
Політична  соціалізація —  процес  засвоєння  визначених  політичних 

знань,  цінностей  і  норм,  передачі  і  придбання  політичного  досвіду, 
накопиченого попередніми поколіннями людей, що дозволяють особистості 
стати повноправним учасником політичного життя суспільства, орієнтуватися 
в складних суспільних процесах, робити, свідомий вибір у політиці.

Під  політичною соціалізацією  слід  розуміти  всю сукупність  процесів 
становлення  політичної  свідомості  і  поводження  особистості,  прийняття  і 
виконання  політичних  ролей,  прояву  політичної  активності.  Це  поняття 
ширше,  ніж  політичне  виховання  чи  освіта,  тому  що  включає  не  тільки 
цілеспрямований вплив на особистість пануючої ідеології і політичної лінії, 
але і власну політичну активність суб'єкта.

У результаті процесу політичної соціалізації індивідуум прилучається до 
політичної культури, формує свою політичну орієнтацію і позицію. Зміни в 
моделі  політичної  культури  також  здійснюються  за  допомогою  політичної 
соціалізації.

Політична  соціалізація  має  місце  в  будь-якій  країні  і  при  будь-яких 
формах  правління,  оскільки  правлячі  кола  прагнуть  популяризувати  серед 
громадян сприятливі для керівництва норми політичного поводження й участі 
в політиці.

Процес  політичної  соціалізації  націлений  на  рішення  таких  головних 
завдань:  передачу  новим  членам  суспільства  основних  елементів  його 
політичної  культури  і  свідомості;  створення  сприятливих  умов  для 
нагромадження членами співтовариства необхідного політичного досвіду, для 
політичної діяльності і творчості всіх бажаючих; перетворення відповідних 
елементів політичної культури як необхідної умови змін.

Особливий інтерес до змісту і можливих наслідків процесу політичної 
соціалізації  обумовлений  двома  новими  явищами.  По-перше,  процес 
соціалізації  став  більш  помітним  і  визначеним  за  рахунок  розширення 
системи шкільної освіти в усьому світі. Технологічна революція, відкриваючи 
можливість створення сучасної системи шкільної освіти, одночасно зробила 
функціонально необхідним відносне вирівнювання досвіду соціалізації, якій 
піддаються діти всіляких верств населення.  У силу цього політичні  лідери 
мають можливість передачі політичних цінностей широким шарам молоді за 
допомогою визначеного числа каналів, якими можна маніпулювати. По-друге, 
це служить поширенню «духу участі» у суспільному житті серед членів усіх 
сучасних політичних систем. Незалежно від реального розподілу фактичної 
влади, лідери змушені теоретично обґрунтовувати своє право на керівництво 
підтримкою з боку тих, хто виявляється залежно від прийнятих ними рішень. 
Символічно  поширення  «духу  участі»  знаменує  собою  зміну  статусу 
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індивідуума, позбавленого офіційних посад: з «суб'єкта» він перетворюється 
в «громадянина».

В статье анализируются политические и культурные аспекты 
социального конфликта

Ключевые слова: государство, политика, социальный конфликт

The article analyzes the political and cultural aspects of social conflict
Key words: government, policy, social conflict
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ТОТАЛІТАРИЗМ В ІСТОРІЇ ЄВРОПИ ХХ СТ

У  статті  розглядається  вплив  тоталітарного  режиму  в  розвитку  
Європи двадцятого сторіччя.

Ключові слова: тоталітарний режим, держава

Деспотія,  вождізм,  тиранія…..  тоталітаризм.  Ці  категорії,  які 
характеризують  відношення  суспільства  до  влади,  часто  сприймаються  як 
синоніми. Але тоталітаризм – явлення особливого роду,яке проявилося лише 
в сучасній історії.  Тоталітаризм – феноменальне явлення ХХ століття.  Але 
його корні йдуть у глибину століть. Ідеї Платона відносно державного устрою 
багато  сучасних  філософів  характеризують  як  тоталітарні.  Тоталітаризм 
з’явився  і  залишив  великий  слід  в  історії  сучасної  цивілізації,  яка  в  силу 
об’єктивних  причин  не  предросподілена  до  породження  недемократичних 
суспільно-політичних систем. Політичний режим, при якому влада повністю 
контролює життя суспільства, являє собою об’єкт пристального вивчення. А 
виводи  за  різноманітними  аспектами  цієї  проблеми  є  іноді  діаметрально 
протилежними. 

У 20-30-і роки в групі держав - СРСР, Німеччини, Італії, потім Іспанії, 
ряді  країн  Східної  Європи (а  згодом і  Азії)  -  склалися  політичні  режими, 
обіцяючи побудувати новий світ, привести народи до процвітання і достатку, 
алеобрушили  на  них  терор  і  репресії,  втягли  світ  низку  кривавих 
війн.Тоталітарний режим характеризується абсолютним контролем держави 
над  усіма  областями  людського  життя,  повним  підпорядкуванням  людини 
політичної влади і пануючої ідеології.

У кожній з країн, в яких виникав і розвивався політичний тоталітарний 
режим, він мав свої особливості. Разом з тим є спільні риси, які характерні 
для всіх форм тоталітаризму і відбивають його сутність:
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